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17. 2. 2016 A8-0224/178 

Pozměňovací návrh  178 

Jane Collins 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace 

trhů práce 

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

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za účelem shromažďování nabídek 

zaměstnání a žádostí o zaměstnání 

poskytnou jednotlivé členské státy portálu 

EURES informace o: 

1. Za účelem shromažďování nabídek 

zaměstnání a žádostí o zaměstnání mohou 

jednotlivé členské státy portálu EURES 

poskytnout informace o: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Pozměňovací návrh  179 

Jane Collins 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace 

trhů práce 

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

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) všech volných pracovních místech, 

která evidují jejich veřejné služby 

zaměstnanosti, a o volných pracovních 

místech nabízených jejich partnery sítě 

EURES; 

vypouští se 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Pozměňovací návrh  180 

Jane Collins 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace 

trhů práce 

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

Návrh nařízení 

Článek 16 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 16  

Automatizované zprostředkování 

prostřednictvím společné platformy IT 

vypouští se 

1. Komise vytvoří evropskou klasifikaci 

dovedností, kompetencí, kvalifikací a 

povolání. Tato klasifikace je nástrojem, 

který v Evropské unii usnadňuje podávání 

žádostí o zaměstnání v jakémkoliv 

členském státě on-line, a to 

prostřednictvím vyhledávání 

odpovídajících pracovních míst, 

identifikace nedostatkových dovedností, 

uznávání kvalifikací a poradenství 

týkajícího se profesní dráhy 

poskytovaného na portálu EURES. 

 

2. Členské státy spolupracují navzájem 

mezi sebou a s Evropskou komisí na 

zajištění interoperability mezi 

vnitrostátními systémy a klasifikací 

podle odstavce 1. 

 

3. Za tímto účelem jednotlivé členské státy 

do 1. ledna 2017 vypracují počáteční 

inventář za účelem porovnání všech svých 

státních, regionálních a odvětvových 

klasifikací s klasifikací podle odstavce 1 a 

po zavedení užívání tohoto inventáře na 

základě aplikace poskytnuté Evropským 
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koordinačním úřadem pak tento inventář 

pravidelně aktualizují tak, aby odpovídal 

vývoji náborových služeb. 

4. Komise poskytuje technickou podporu 

členským státům, které se rozhodnou 

nahradit své vnitrostátní klasifikace 

klasifikací uvedenou v odstavci 1. 

 

5. Komise přijme formou prováděcích 

aktů technické normy a formáty nezbytné 

pro fungování klasifikace uvedené 

v odstavci 1. Tyto prováděcí akty Komise 

přijme v souladu 

s přezkumným postupem, na nějž 

odkazuje čl. 34 odst. 3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Pozměňovací návrh  181 

Jane Collins 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace 

trhů práce 

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

Návrh nařízení 

Článek 31 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 31a 

 Výjimka z účasti 

 Členské státy se mohou rozhodnout pro 

neúčast na síti EURES. 

Or. en 

 

 


