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17.2.2016 A8-0224/178 

Tarkistus  178 

Jane Collins 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen 

työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Saattaakseen työpaikkatarjoukset yhteen 

työpaikkahakemusten kanssa kunkin 

jäsenvaltion on asetettava Eures-portaaliin 

saataville seuraavat: 

1. Saattaakseen työpaikkatarjoukset yhteen 

työpaikkahakemusten kanssa kukin 

jäsenvaltio voi asettaa Eures-portaaliin 

saataville seuraavat: 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.2.2016 A8-0224/179 

Tarkistus  179 

Jane Collins 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen 

työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kaikki sen julkisissa 

työvoimapalveluissa saatavilla olevat ja 

sen Eures-yhteistyökumppaneiden 

esittämät avoimet työpaikat; 

Poistetaan. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Tarkistus  180 

Jane Collins 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen 

työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

16 artikla  

Automatisoitu työntekijöiden ja 

työpaikkojen yhteensaattaminen yhteisen 

tietoteknisen järjestelmän kautta 

Poistetaan. 

1. Komissio laatii taitojen, osaamisen, 

pätevyyksien ja ammattien eurooppalaisen 

luokituksen. Luokituksen avulla voidaan 

helpottaa verkossa tehtäviä 

työhakemuksia valtioiden rajojen yli 

Euroopan unionissa saattamalla yhteen 

työntekijät ja työpaikat, kartoittamalla 

ammattitaitovajeet, tunnustamalla 

tutkinnot ja pätevyydet sekä tarjoamalla 

ammatinvalinnanohjausta Eures-

portaalissa. 

 

2. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä 

toistensa ja Euroopan komission kanssa 

kansallisten järjestelmien 

yhteentoimivuuden ja 1 kohdassa 

tarkoitetun luokituksen osalta. 

 

3. Tätä varten kunkin jäsenvaltion on 

1 päivään tammikuuta 2017 mennessä 

laadittava alustava luettelo, jossa liitetään 

kaikki kansalliset, alueelliset ja 

alakohtaiset luokitukset 1 kohdassa 

tarkoitettuun luokitukseen, ja luettelon 

käyttöönoton jälkeen päivitettävä sitä 
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säännöllisesti Euroopan 

koordinointitoimiston käyttöön antaman 

sovelluksen avulla, jotta se pysyy ajan 

tasalla rekrytointipalvelujen kehityksen 

kanssa. 

4. Komissio antaa teknistä tukea niille 

jäsenvaltioille, jotka päättävät korvata 

kansalliset luokitukset 1 kohdassa 

tarkoitetulla luokituksella. 

 

5. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksillä tekniset 

standardit ja mallit, jotka ovat tarpeen 

1 kohdassa tarkoitetun luokituksen 

toiminnalle. Komissio antaa kyseiset 

täytäntöönpanosäädökset 34 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Tarkistus  181 

Jane Collins 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen 

työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

31 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 31 a artikla 

 Osallistumattomuus 

 Jäsenvaltiot voivat olla osallistumatta 

EURES-verkostoon. 

Or. en 

 

 


