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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Medlemsstaterne og Unionen bør 

arbejde hen imod udviklingen af en 

samordnet strategi for beskæftigelse og 

særligt for fremme af en velkvalificeret, 

veluddannet og smidig arbejdsstyrke samt 

arbejdsmarkeder, der reagerer på 

økonomiske forandringer, med henblik på 

at nå de mål om fuld beskæftigelse og 

fremskridt på det sociale område, der er 

fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 

Europæiske Union. Under hensyntagen til 

national praksis for så vidt angår det 

ansvar, der ligger hos arbejdsmarkedets 

(1) Medlemsstaterne og Unionen bør 

arbejde hen imod udviklingen af en 

effektiv og samordnet strategi for 

beskæftigelse, der tager sigte på at 

modvirke de alvorlige virkninger af 

arbejdsløshed ved at fremme en 

velkvalificeret og veluddannet 

arbejdsstyrke samt arbejdsmarkeder, der 

reagerer på økonomiske, sociale og 

miljømæssige forandringer, navnlig 

gennem en målrettet uddannelsesindsats 

inden for videnskab, teknologi, 

ingeniørvidenskab og matematik og 
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parter, skal medlemsstaterne betragte 

fremme af beskæftigelsen som et 

spørgsmål af fælles interesse og i den 

henseende samordne deres indsats i Rådet. 

gennem tilpasning af 

uddannelsessystemerne, med henblik på at 

nå de mål om fuld beskæftigelse og 

fremskridt på det sociale område, der er 

fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 

Europæiske Union. Der bør ydes en særlig 

indsats for at øge beskæftigelsen for 

arbejdstagere med meget korte 

uddannelser eller meget få kvalifikationer 

og for dem, der ikke er i stand til hurtigt 

at påbegynde uddannelses- eller 

læringsforløb, og for at nedbringe den 

stadig stigende omfattende ledighed og 

langtidsledighed, idet opmærksomheden 

navnlig rettes mod regioner, der halter 

bagefter. Under hensyntagen til national 

praksis for så vidt angår det ansvar, der 

ligger hos arbejdsmarkedets parter, skal 

medlemsstaterne betragte fremme af 

beskæftigelsen som en prioritet og som et 

spørgsmål af fælles interesse og i den 

henseende samordne deres indsats i Rådet. 

Unionen bør ledsage disse bestræbelser 

med forslag til politikker med henblik på 

gennemførelse af målsætningerne i 

traktaten og sikre et inkluderende og 

integreret arbejdsmarked samt 

anstændige arbejdsvilkår overalt i 

Unionen, herunder rimelige lønforhold, 

også når dette opnås ved kollektive 

overenskomster.  

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


