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17.2.2016 A8-0224/178 

Alteração  178 

Jane Collins 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rede europeia de serviços de emprego, acesso dos trabalhadores a serviços de mobilidade e 

desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para aproximar as ofertas de emprego 

dos pedidos de emprego, cada Estado-

Membro deve disponibilizar ao portal 

EURES: 

1. Para aproximar as ofertas de emprego 

dos pedidos de emprego, cada Estado-

Membro pode disponibilizar ao portal 

EURES: 

Or. en 



 

AM\1086856PT.doc  PE576.611v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.2.2016 A8-0224/179 

Alteração  179 

Jane Collins 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rede europeia de serviços de emprego, acesso dos trabalhadores a serviços de mobilidade e 

desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – ponto 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Todas as ofertas de emprego 

disponíveis nos seus serviços públicos de 

emprego, bem como as providenciadas 

pelos seus parceiros EURES; 

Suprimido 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Alteração  180 

Jane Collins 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rede europeia de serviços de emprego, acesso dos trabalhadores a serviços de mobilidade e 

desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 16.º  

Correspondência automática através da 

plataforma comum de TI 

Suprimido 

1. A Comissão Europeia deve desenvolver 

uma classificação europeia das 

qualificações, competências, habilitações 

e profissões. Trata-se da ferramenta que 

facilita, na União Europeia, as 

candidaturas a empregos além-fronteiras 

em linha através da correspondência 

entre a ofertas e os pedidos de emprego, 

identificando a escassez de qualificações, 

efetuando o reconhecimento de 

qualificações e proporcionando 

orientação de carreira no âmbito do 

portal EURES. 

 

2. Os Estados-Membros cooperam entre si 

e com a Comissão Europeia no que toca à 

interoperabilidade entre os sistemas 

nacionais e a classificação a que se refere 

o n.º 1. 

 

3. Para esse efeito, até 1.1.2017, cada 

Estado-Membro deve estabelecer um 

inventário inicial para identificar todas as 

suas classificações nacionais, regionais e 

setoriais para e a partir da classificação a 

que se refere o n.º 1 e, na sequência da 
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introdução da utilização do inventário 

com base numa aplicação disponibilizada 

pelo Gabinete Europeu de Coordenação, 

atualizar regularmente o inventário de 

maneira a mantê-lo a par da evolução dos 

serviços de recrutamento. 

4. A Comissão proporciona apoio técnico 

aos Estados-Membros que optarem por 

substituir as classificações nacionais pela 

classificação a que se refere o n.º 1. 

 

5. A Comissão deve adotar, por meio de 

atos de execução, as normas técnicas e os 

modelos necessários ao funcionamento da 

classificação a que se faz referência no n.º 

1. Esses atos de execução devem ser 

adotados pela Comissão em conformidade 

com o procedimento de exame a que se 

refere o artigo 34.º, n.º 3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Alteração  181 

Jane Collins 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rede europeia de serviços de emprego, acesso dos trabalhadores a serviços de mobilidade e 

desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 31-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 31.º-A 

 Não participação 

 Os Estados-Membros podem decidir não 

participar na rede EURES. 

Or. en 

 

 


