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Ändringsförslag 1 ska lyda som följer: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 

arbeta för att utveckla en samordnad 

sysselsättningsstrategi och särskilt för att 

främja en kvalificerad, utbildad och 

anpassningsbar arbetskraft och en 

arbetsmarknad som är mottaglig för 

ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 

full sysselsättning och sociala framsteg 

enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska 

unionen. Medlemsstaterna måste, med 

beaktande av nationell praxis i fråga om 

arbetsmarknadens parters ansvar, betrakta 

främjande av sysselsättningen som en fråga 

av gemensamt intresse och ska inom rådet 

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 

arbeta för att utveckla en effektiv och 

samordnad sysselsättningsstrategi som ska 

motverka de allvarliga konsekvenserna av 

arbetslöshet, för att främja en kvalificerad, 

och utbildad arbetskraft och en 

arbetsmarknad som är mottaglig för 

ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förändringar, framför allt genom riktat 

stöd till utbildning inom sektorerna för 

vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 

matematik och genom en anpassning av 

utbildningssystemen i syfte att uppnå full 

sysselsättning och sociala framsteg enligt 
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samordna sina åtgärder i detta hänseende. artikel 3 i fördraget om Europeiska 

unionen. Särskilda insatser bör göras för 

att öka sysselsättningen bland personer 

med mycket låg utbildning eller 

kompetens och bland dem som inte har 

möjlighet att snabbt skaffa sig en 

utbildning eller kvalifikationer, och för att 

minska den ständigt ökande höga och 

långsiktiga arbetslösheten, med särskilt 

fokus på eftersatta regioner. 

Medlemsstaterna måste, med beaktande av 

nationell praxis i fråga om 

arbetsmarknadens parters ansvar, betrakta 

främjande av sysselsättningen som en 

prioriterad fråga av gemensamt intresse 

och ska inom rådet samordna sina åtgärder 

i detta hänseende. Unionen bör låta dessa 

insatser åtföljas av politiska förslag för att 

uppnå fördragets mål och säkra en 

integrerad arbetsmarknad för alla liksom 

anständiga arbetsförhållanden i hela 

unionen, däribland skäliga löner, som 

också uppnås genom 

kollektivförhandlingar.  

(Berör samtliga språkversioner.) 


