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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.2.2016 A8-0224/178 

Muudatusettepanek  178 

Jane Collins 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude 

edasine integratsioon 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tööpakkumiste kokkuviimiseks 

töökohataotlustega teeb iga liikmesriik 

EURESe portaali jaoks kättesaadavaks: 

1. Tööpakkumiste kokkuviimiseks 

töökohataotlustega võib iga liikmesriik 

teha EURESe portaali jaoks 

kättesaadavaks: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Muudatusettepanek  179 

Jane Collins 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude 

edasine integratsioon 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kõik oma riiklikes tööturuasutustes 

kättesaadavad ning EURESe partnerite 

poolt pakutavad vabad töökohad; 

välja jäetud 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Muudatusettepanek  180 
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fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude 

edasine integratsioon 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 16  

Automaatne sobitamine ühise IT-

platvormi kaudu 

välja jäetud 

1. Komisjon töötab välja oskuste, 

pädevuste, kvalifikatsioonide ja 

kutsealade Euroopa klassifikatsiooni. See 

klassifikatsioon on vahend, mis hõlbustab 

Euroopa Liidus internetipõhist töökoha 

taotlemist üle riigipiiride ja mille abil saab 

teostada töökohale sobitamist, teha 

kindlaks oskuste puudujääke, tunnustada 

kvalifikatsioone ja pakkuda 

karjäärinõustamist EURESe portaalis. 

 

2. Liikmesriigid teevad üksteisega ja 

Euroopa Komisjoniga riiklike süsteemide 

koostalitlusvõime ja lõikes 1 osutatud 

klassifikatsiooni alal koostööd. 

 

3. Selleks koostab iga liikmesriik 1. 

jaanuariks 2017 esialgse loetelu, millesse 

koondab lõikes 1 osutatud 

klassifikatsiooniga seoses 

mõlemasuunaliselt kõik oma riiklikud, 

piirkondlikud ja sektoripõhised 

klassifikatsioonid, ning pärast selle 

loetelu kasutuselevõttu Euroopa 

koordinatsiooniameti poolt 

kättesaadavaks tehtava rakenduse abil 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

uuendab seda regulaarselt, et see käiks 

kaasas värbamisteenuste arenguga. 

4. Komisjon pakub tehnilist tuge 

liikmesriikidele, kes otsustavad asendada 

oma riiklikud klassifikatsioonid lõikes 1 

osutatud klassifikatsiooniga. 

 

5. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 

tehnilised standardid ja vormingud, mida 

on vaja lõikes 1 osutatud klassifikatsiooni 

toimimiseks. Komisjon võtab need 

rakendusaktid vastu kooskõlas artikli 34 

lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega. 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  181 

Jane Collins 
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Raport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude 

edasine integratsioon 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 31 a (uus) 

 Loobumisklausel 

 Liikmesriigid võivad loobuda EURESe 

võrgustiku tegevuses osalemisest. 

Or. en 

 

 


