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17.2.2016 A8-0224/178 

Ændringsforslag  178 

Jane Collins 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget 

integrering af de europæiske arbejdsmarkeder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på at formidle og udligne 

tilbud om beskæftigelse med ansøgninger 

om ansættelse stiller den enkelte 

medlemsstat følgende til rådighed for 

Eures-portalen: 

1. Med henblik på at formidle og udligne 

tilbud om beskæftigelse med ansøgninger 

om ansættelse kan den enkelte 

medlemsstat stille følgende til rådighed for 

Eures-portalen: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Ændringsforslag  179 

Jane Collins 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget 

integrering af de europæiske arbejdsmarkeder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) alle tilgængelige ledige stillinger hos 

sine offentlige arbejdsformidlinger samt 

ledige stillinger, der indberettes af Eures-

partnerne 

udgår 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Ændringsforslag  180 

Jane Collins 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget 

integrering af de europæiske arbejdsmarkeder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 16  

Automatisk matchning gennem den fælles 

IT-platform 

udgår 

1. Kommissionen udvikler en europæisk 

klassifikation af færdigheder, 

kompetencer, kvalifikationer og erhverv. 

Denne klassifikation er et redskab, der 

letter onlinejobsøgning på tværs af 

grænserne i Den Europæiske Union ved 

at udføre jobmatchning, identificere 

mangel på færdigheder, anerkende 

kvalifikationer og levere 

karrierevejledning på Eures-portalen. 

 

2. Medlemsstaterne samarbejder med 

hinanden og med Europa-Kommissionen 

vedrørende interoperabilitet mellem 

nationale systemer og den i stk. 1 

omhandlede klassifikation. 

 

3. Med henblik herpå udarbejder hver 

medlemsstat inden den 1. januar 2017 en 

første fortegnelse med en sammenligning 

mellem alle sine nationale, regionale og 

sektorspecifikke klassifikationer og den 

klassifikation, der er omhandlet i stk. 1, 

og når fortegnelsen er taget i brug 

foretager denne en regelmæssig 

ajourføring af fortegnelsen, for så vidt 
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angår udviklingen af 

rekrutteringstjenester, på grundlag af en 

ansøgning, der kommer fra Det 

Europæiske Koordineringsbureau. 

4. Kommissionen yder teknisk bistand til 

medlemsstater, der vælger at erstatte 

nationale klassifikationer med den i stk. 1 

omhandlede klassifikation. 

 

5. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter 

vedtager Kommissionen de nødvendige 

tekniske standarder og formater, der har 

til formål at indføre den i stk. 1 

omhandlede klassifikation. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages af 

Kommissionen efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 

3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Ændringsforslag  181 

Jane Collins 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget 

integrering af de europæiske arbejdsmarkeder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 31 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 31a 

 Opt-out 

 Medlemsstaterne kan vælge ikke at 

deltage i Eures-netværket. 

Or. en 

 

 


