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17.2.2016 A8-0224/178 

Pozmeňujúci návrh  178 

Jane Collins 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a 

ďalšia integrácia pracovných trhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na účely priraďovania pracovných 

ponúk na zamestnanie k žiadostiam 

o zamestnanie každý členský štát 

sprístupní na portáli EURES: 

1. Na účely priraďovania pracovných 

ponúk na zamestnanie k žiadostiam o 

zamestnanie môže každý členský štát  na 

portáli EURES sprístupniť: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Pozmeňujúci návrh  179 

Jane Collins 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a 

ďalšia integrácia pracovných trhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) všetky voľné pracovné miesta, ktoré 

evidujú jeho verejné služby zamestnanosti, 

ako aj voľné pracovné miesta ponúkané 

jeho partnermi siete EURES; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Pozmeňujúci návrh  180 

Jane Collins 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a 

ďalšia integrácia pracovných trhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 16  

Automatizované priraďovanie 

prostredníctvom spoločnej IT platformy 

vypúšťa sa 

1. Komisia vypracuje európsku 

klasifikáciu zručností, kompetencií, 

kvalifikácií a povolaní. Táto klasifikácia 

je nástroj, ktorý v Európskej únii 

uľahčuje on-line podávanie 

cezhraničných žiadostí o zamestnanie, a 

to formou priraďovania (voľných 

pracovných miest, žiadostí o zamestnanie 

a životopisov), identifikácie 

nedostatkových zručností, uznávania 

kvalifikácií a poskytovania profesijného 

poradenstva na portáli EURES. 

 

2. Členské štáty spolupracujú navzájom 

a s Európskou komisiou, pokiaľ ide 

o interoperabilitu medzi vnútroštátnymi 

systémami a klasifikáciou uvedenou 

v odseku 1. 

 

3. Na tento účel každý členský štát 

vypracuje do 1. januára 2017 prvotný 

inventár na vytvorenie krížových odkazov 

medzi jeho vnútroštátnymi, regionálnymi 

a odvetvovými klasifikáciami na jednej 

strane a spoločnou klasifikáciou 

uvedenou v odseku 1 na strane druhej, 
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pričom pravidelne aktualizuje uvedený 

inventár po zavedení jeho používania na 

základe aplikácie poskytnutej európskym 

úradom pre koordináciu, tak aby 

odzrkadľoval vývoj v oblasti náborových 

služieb. 

4. Komisia poskytne technickú podporu 

členským štátom, ktoré sa rozhodnú 

nahradiť vnútroštátne klasifikácie 

klasifikáciou uvedenou v odseku 1. 

 

5. Komisia prostredníctvom vykonávacích 

aktov prijme technické normy a formáty 

potrebné na fungovanie klasifikácie 

uvedenej v odseku 1. Tieto vykonávacie 

akty prijme Komisia v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 

3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Pozmeňujúci návrh  181 

Jane Collins 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a 

ďalšia integrácia pracovných trhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 31 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 31a 

 Výnimka z účasti 

 Členské štáty sa môžu rozhodnúť pre 

neúčasť v sieti EURES. 

Or. en 

 

 


