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17.2.2016 A8-0224/178 

Amendement  178 

Jane Collins 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om vacatures en sollicitaties samen te 

brengen stelt elke lidstaat het volgende ter 

beschikking van het Eures-portaal: 

1. Om vacatures en sollicitaties samen te 

brengen kan elke lidstaat het volgende ter 

beschikking stellen van het Eures-portaal: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Amendement  179 

Jane Collins 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) alle vacatures bij zijn openbare 

diensten voor arbeidsvoorziening en bij 

zijn Eures-partners; 

Schrappen 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Amendement  180 

Jane Collins 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 16  

Geautomatiseerde afstemming van vraag 

en aanbod via het gemeenschappelijke IT-

platform 

Schrappen 

1. De Commissie ontwikkelt een Europese 

classificatie van vaardigheden, 

competenties, kwalificaties en beroepen. 

Deze classificatie vormt het instrument 

dat grensoverschrijdende 

onlinesollicitaties in de Europese Unie 

vergemakkelijkt door vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, 

vaardigheden op te sporen, kwalificaties 

te erkennen en voor loopbaanbegeleiding 

te zorgen op het Eures-portaal. 

 

2. De lidstaten werken met elkaar en met 

de Europese Commissie samen met het 

oog op de interoperabiliteit van de 

nationale systemen en de in lid 1 vermelde 

classificatie. 

 

3. Elke lidstaat stelt daartoe uiterlijk 1 

januari 2017 een initiële inventaris op om 

alle nationale, regionale en sectorale 

classificaties op de in lid 1 vermelde 

classificatie af te stemmen en werkt – 

nadat het Europees coördinatiebureau 

een applicatie ter beschikking heeft 

gesteld voor het gebruik van de inventaris 
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– de inventaris op gezette tijden bij in het 

licht van de ontwikkelingen op het gebied 

van wervingsdiensten. 

4. De Commissie biedt technische 

ondersteuning aan lidstaten die ervoor 

kiezen de nationale classificaties te 

vervangen door de in lid 1 vermelde 

classificatie. 

 

5. De Commissie stelt middels 

uitvoeringshandelingen de voor het 

gebruik van de in lid 1 vermelde 

classificatie noodzakelijke technische 

normen en formats vast. Die 

uitvoeringshandelingen worden door de 

Commissie vastgesteld volgens de in 

artikel 34, lid 3 vermelde 

onderzoeksprocedure. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Amendement  181 

Jane Collins 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 31 bis 

 Opt-out 

 De lidstaten hebben de mogelijkheid om 

af te zien van deelname aan het Eures-

netwerk. 

Or. en 

 

 


