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17.2.2016 A8-0224/178 

Изменение  178 

Джейн Колинс 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2015 

Хайнц К. Бекер 

Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за 

мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел съпоставянето на 

предложенията за работа със 

заявленията за работа всяка държава 

членка предоставя на портала EURES: 

1. С цел съпоставянето на 

предложенията за работа със 

заявленията за работа всяка държава 

членка може да предоставя на портала 

EURES: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.2.2016 A8-0224/179 

Изменение  179 

Джейн Колинс 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2015 

Хайнц К. Бекер 

Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за 

мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) всички свободни работни места, 

обявени в публичните служби по 

заетостта, както и предоставените 

от партньорите на EURES; 

заличава се 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Изменение  180 

Джейн Колинс 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2015 

Хайнц К. Бекер 

Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за 

мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Предложение за регламент 

Член 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 16  

Автоматично намиране на 

съответствия чрез общата 

информационно-технологична 

система 

заличава се 

1. Комисията разработва европейска 

класификация на умения, 

компетентности, квалификации и 

професии. Тази класификация е 

инструмент за улесняване на 

трансграничното кандидатстване 

онлайн за работа в рамките на 

Европейския съюз чрез автоматично 

намиране на съответствия на 

търсените и предлаганите умения, 

идентифициране на дефицита на 

умения, признаване на 

квалификациите и осигуряване на 

кариерно ориентиране на портала 

EURES. 

 

2. Държавите членки сътрудничат 

помежду си и с Европейската 

комисия по отношение на 

оперативната съвместимост на 

националните системи и 

класификацията, посочена в 

параграф 1. 
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3. За тази цел до 1.1.2017 г. всяка 

държава членка създава първоначален 

опис за кръстосано съответствие 

между всички национални, регионални 

и браншови класификации и 

класификацията, посочена в 

параграф 1, и след въвеждането на 

описа въз основа на приложение, 

предоставено от Европейското бюро 

за координация, редовно го 

актуализира, за да бъде актуален 

спрямо развитието на услугите по 

наемане на работна ръка. 

 

4. Комисията осигурява техническа 

подкрепа на държавите членки, 

избрали да заменят националните си 

класификации с класификацията, 

посочена в параграф 1. 

 

5. Посредством актове за изпълнение 

Комисията приема необходимите 

технически стандарти и формати за 

функционирането на 

класификацията, посочена в 

параграф 1. Тези актове за изпълнение 

се приемат от Комисията в 

съответствие с процедурата за 

разглеждане, посочена в член 34, 

параграф 3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Изменение  181 

Джейн Колинс 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2015 

Хайнц К. Бекер 

Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за 

мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Предложение за регламент 

Член 31 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 31a 

 Отказ от участие 

 Държавите членки могат да решат 

да  се откажат от участие в 

мрежата EURES. 

Or. en 

 

 


