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Pozmeňujúci návrh 1 znie takto: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Členské štáty a Únia by mali pracovať 

na rozvoji koordinovanej stratégie 

zamestnanosti a najmä na podpore 
kvalifikovanej, vyškolenej a pružnej 

pracovnej sily a na pracovných trhoch 

reagujúcich na podmienky hospodárskych 

zmien a so zreteľom na dosiahnutie 

cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho 

pokroku stanovených v článku 3 Zmluvy o 

Európskej únii. Členské štáty, so zreteľom 

na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa 

zodpovednosti sociálnych partnerov, majú 

považovať podporu zamestnanosti za 

záležitosť spoločného záujmu a 

(1) Členské štáty a Únia by mali pracovať 

na rozvoji účinnej a koordinovanej 

stratégie pre zamestnanosť, navrhnutej 

tak, aby reagovala na vážne dôsledky 

nezamestnanosti, pre podporu 
kvalifikovanej, vyškolenej pracovnej sily a 

pracovných trhov reagujúcich na 

hospodárske, sociálne a environmentálne 

zmeny, najmä prostredníctvom cielenej 

podpory odbornej prípravy v oblastiach 

vedy, technológií, inžinierstva 

a matematiky a prostredníctvom 

prispôsobenia vzdelávacích systémov, aby 

sa dosiahli ciele plnej zamestnanosti a 
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koordinovať svoje postupy v Rade. sociálneho pokroku stanovené v článku 3 

Zmluvy o Európskej únii. Osobitné úsilie 

by sa malo vyvinúť na zvýšenie 

zamestnanosti pracovníkov s veľmi 

nízkou kvalifikáciou alebo zručnosťami a 

osôb, ktoré nie sú schopné rýchlo 

absolvovať odbornú prípravu alebo získať 

zručnosti, a zníženiu stále rastúcej širokej 

a dlhodobej nezamestnanosti, s osobitným 

dôrazom na regióny, ktoré zaostávajú. 

Členské štáty považujú s ohľadom na 

vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa 

zodpovednosti sociálnych partnerov 

podporu zamestnanosti za prioritu a 

záležitosť spoločného záujmu a 

koordinujú svoje zodpovedajúce činnosti 

v Rade. Únia by mala sprevádzať toto 

úsilie návrhmi politiky na dosiahnutie 

cieľov zmluvy a zabezpečenie 

inkluzívneho integrovaného trhu práce 

a dôstojných pracovných podmienok 

v celej Únii vrátane primeraných miezd 

tiež dosiahnutých kolektívnym 

vyjednávaním.  

 

 

(Týka sa všetkých jazykových verzií.) 


