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1 grozījumu izteikt šādi: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Lai sasniegtu mērķus par pilnīgu 

nodarbinātību un sociālo attīstību, kuri 

izklāstīti Līguma par Eiropas Savienību 

3. pantā, dalībvalstīm un Savienībai būtu 

jāizstrādā koordinēta stratēģija 

nodarbinātības jomā, īpaši atbalstot 
kvalificētu, mācītu un pielāgoties spējīgu 

darbaspēku, kā arī darba tirgus, kas spētu 

reaģēt uz pārmaiņām ekonomikā. 

Dalībvalstīm, ņemot vērā valsts praksi 

attiecībā uz darba devēju un darba ņēmēju 

atbildību, nodarbinātības veicināšana 

(1) Lai sasniegtu pilnīgas nodarbinātības 

un sociālās attīstības mērķus, kuri 

izklāstīti Līguma par Eiropas Savienību 

3. pantā, dalībvalstīm un Savienībai būtu 

jāizstrādā efektīva un koordinēta 

nodarbinātības stratēģija, kura palīdzētu 

novērst nopietnu ietekmi uz 

nodarbinātību, atbalstītu kvalificētu, 

mācītu darbaspēku un darba tirgus, kas 

spētu reaģēt uz ekonomiskām, sociālām 

un vides pārmaiņām, jo īpaši mērķtiecīgi 

veicinot apmācību zinātnes, tehnoloģiju, 
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jāuzskata par vispārsvarīgu jautājumu un 

sava darbība šajā sakarā jākoordinē 

Padomē. 

inženierijas un matemātikas sektoros un 

pielāgojot izglītības sistēmas. Īpaši būtu 

jācenšas palielināt to darba ņēmēju 

nodarbinātību, kuriem ir ļoti zems 

izglītības vai prasmju līmenis vai kuri 

nespēj ātri apgūt mācību programmu vai 

iegūt vajadzīgās prasmes, un samazināt 

aizvien pieaugošo augsto un ilglaicīgo 

bezdarba līmeni, īpašu uzmanību 

pievēršot mazāk attīstītiem reģioniem. 

Dalībvalstīm, ņemot vērā valsts praksi 

attiecībā uz darba devēju un darba ņēmēju 

atbildību, nodarbinātības veicināšana 

jāuzskata par prioritāti un vispārsvarīgu 

jautājumu un sava darbība šajā sakarā 

jākoordinē Padomē.  Savienībai būtu 

jāapvieno šos centienus ar politikas 

priekšlikumiem, lai sasniegtu Līguma 

mērķus un nodrošinātu iekļaujošu 

integrētu darba tirgu, kā arī pienācīgus 

darba apstākļus visā Savienībā, tostarp 

atbilstīgu darba atalgojumu, ko arī panāk, 

izmantojot darba koplīguma slēgšanas 

sarunas.  
 

 

(Attiecas uz visām valodām.) 


