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Poprawka 1 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Państwa członkowskie i Unia, mając na 

względzie osiągnięcie celów w zakresie 

pełnego zatrudnienia i postępu społecznego 

określonych w artykule 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej, powinny działać w celu 

wypracowania skoordynowanej strategii 

dla zatrudnienia, a w szczególności na 

rzecz wspierania wysokiego poziomu 

kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i 

ich zdolności do dostosowywania się, oraz 

wspierania reagujących na zmiany 

gospodarcze rynków pracy. Państwa 

(1) Państwa członkowskie i Unia, mając na 

względzie osiągnięcie celów w zakresie 

pełnego zatrudnienia i postępu społecznego 

określonych w artykule 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej, powinny działać w celu 

wypracowania skutecznej i 

skoordynowanej strategii na rzecz 

zatrudnienia, zaprojektowanej, aby 

zwalczać poważne skutki bezrobocia, na 

rzecz wspierania wysokiego poziomu 

kwalifikacji i wyszkolenia pracowników 

oraz wspierania reagujących na zmiany 
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członkowskie, uwzględniając praktyki 

krajowe związane z funkcjami partnerów 

społecznych, mają uznawać wspieranie 

zatrudnienia za przedmiot wspólnego 

zainteresowania i koordynować swoje 

działania w tym względzie w ramach Rady. 

gospodarcze, społeczne i środowiskowe 

rynków pracy, zwłaszcza za pomocą 

ukierunkowanego wspierania szkoleń w 

zawodach związanych z naukami ścisłymi, 

technologią, inżynierią i matematyką oraz 

przez przystosowanie systemów edukacji. 

Szczególne wysiłki należy podjąć w celu 

zwiększenia zatrudnienia pracowników o 

bardzo niskim poziomie wykształcenia lub 

umiejętności i tych, którzy nie mogą 

szybko odbyć szkolenia lub nabyć 

umiejętności, a także w celu ograniczenia 

coraz większego bezrobocia na dużą skalę 

i bezrobocia długoterminowego, 

poświęcając specjalną uwagę regionom 

pozostającym w tyle. Państwa 

członkowskie, uwzględniając praktyki 

krajowe związane z funkcjami partnerów 

społecznych, mają uznawać wspieranie 

zatrudnienia za priorytet i przedmiot 

wspólnego zainteresowania i koordynować 

swoje działania w tym względzie w ramach 

Rady. Unia powinna asystować przy tych 

wysiłkach, zgłaszając propozycje 

polityczne służące osiągnięciu celów 

Traktatu oraz zapewnieniu otwartego dla 

wszystkich, zintegrowanego rynku pracy i 

godnych warunków pracy w całej Unii, w 

tym odpowiednich zarobków, również 

uzyskanych w drodze rokowań 

zbiorowych.  

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych.) 


