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17.2.2016 A8-0224/178 

Poprawka  178 

Jane Collins 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz 

dalsza integracja rynków pracy 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby kojarzyć oferty zatrudnienia i 

wnioski o zatrudnienie każde państwo 

członkowskie udostępnia w portalu 

EURES: 

1. Aby kojarzyć oferty zatrudnienia i 

wnioski o zatrudnienie każde państwo 

członkowskie może udostępnić w portalu 

EURES: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Poprawka  179 

Jane Collins 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz 

dalsza integracja rynków pracy 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wszystkie oferty zatrudnienia dostępne 

za pośrednictwem jego publicznych służb 

zatrudnienia, jak również przekazane 

przez partnerów EURES; 

skreślona 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Poprawka  180 

Jane Collins 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz 

dalsza integracja rynków pracy 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 16  

Automatyczne dopasowywanie ofert 

zatrudnienia i osób poszukujących pracy 

za pośrednictwem wspólnej platformy 

informatycznej 

skreślony 

1. Komisja Europejska pracuje nad 

stworzeniem europejskiej klasyfikacji 

umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i 

zawodów. Klasyfikacja ta jest narzędziem 

ułatwiającym transgraniczne składanie 

internetowych wniosków o zatrudnienie w 

Unii Europejskiej poprzez dopasowywanie 

ofert zatrudnienia i osób poszukujących 

pracy, określanie niedoborów 

wykwalifikowanej siły roboczej, 

uznawanie kwalifikacji i zapewnianie 

poradnictwa zawodowego w portalu 

EURES. 

 

2. Państwa członkowskie współpracują ze 

sobą i z Komisją Europejską w zakresie 

interoperacyjności pomiędzy systemami 

krajowymi i klasyfikacją, o której mowa w 

ust. 1. 

 

3. W tym celu do dnia 1 stycznia 2017 r. 

każde państwo członkowskie ustanawia 

wstępny wykaz w celu przedstawienia 

powiązań między wszystkimi 
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klasyfikacjami krajowymi, regionalnymi i 

sektorowymi a klasyfikacją, o której mowa 

w ust. 1, oraz po wprowadzeniu 

korzystania z tego wykazu w oparciu o 

aplikację udostępnioną przez Europejski 

Urząd Koordynacji regularnie aktualizuje 

ten wykaz, aby przedstawiał bieżącą 

sytuację pod względem rozwoju usług 

rekrutacyjnych. 

4. Komisja zapewnia wsparcie techniczne 

państwom członkowskim, które decydują 

się na zastąpienie krajowych klasyfikacji 

klasyfikacją, o której mowa w ust. 1. 

 

5. Komisja przyjmuje w drodze aktów 

wykonawczych techniczne normy i 

formaty niezbędne dla funkcjonowania 

klasyfikacji, o której mowa w ust. 1. 

Komisja przyjmuje te akty wykonawcze 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 34 ust. 3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Poprawka  181 

Jane Collins 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz 

dalsza integracja rynków pracy 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 31a 

 Klauzula opt-out 

 Państwa członkowskie mogą zrezygnować 

z uczestnictwa w sieci EURES. 

Or. en 

 

 


