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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Държавите членки и Съюзът следва 

да работят заедно за изготвянето на 

координирана стратегия за заетостта и 

по-специално — за развитието на 

квалифицирана, обучена и адаптивна 

работна сила, както и на пазари на 

труда, които реагират бързо на 

икономическите промени, с оглед 

постигането на целите за пълна заетост 

и социален прогрес, посочени в член 3 

от Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с националните си 

(1) Държавите членки и Съюзът следва 

да работят заедно за изготвянето на 

ефективна и координирана стратегия за 

заетостта, предназначена за 

противодействие на тежкото 

въздействие на безработицата, с цел 
развитието на квалифицирана, обучена 

работна сила, както и на пазари на 

труда, които реагират бързо на 

икономическите, социалните и 

екологичните промени, по-специално 

чрез целенасочено насърчаване на 
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практики за отговорностите на 

социалните партньори държавите 

членки следва да разглеждат 

насърчаването на заетостта като въпрос 

от общ интерес и да координират в 

рамките на Съвета действията си в тази 

връзка. 

професионалното образование в 

областта на науките, технологиите, 

инженерството и математиката и 

чрез адаптиране на образователните 

системи, с оглед постигането на целите 

за пълна заетост и социален прогрес, 

посочени в член 3 от Договора за 

Европейския съюз. Следва да се 

положат особени усилия за 

увеличаване на заетостта на 

работещите с много ниски нива на 

образование или умения или на тези, 

които не могат бързо да преминат 

обучение или да придобият умения, и 

за намаляване на все по-

разрастващата се в широк мащаб и в 

дългосрочен план безработица, със 

специално внимание към 

изоставащите райони. В съответствие 

с националните си практики по 

отношение на отговорностите на 

социалните партньори държавите 

членки трябва да разглеждат 

насърчаването на заетостта като 

приоритетен въпрос от общ интерес и 

да координират в рамките на Съвета 

действията си в тази връзка. Съюзът 

следва да подкрепя тези усилия с 

политически предложения за 

постигане на целите на Договора и за 

гарантиране на приобщаващ 

интегриран пазар на труда, както и 

за достойни условия на труд на 

цялата територия на Съюза, 

включително подходящи трудови 

възнаграждения, постигани също 

така благодарение на колективното 

договаряне.  

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


