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17.2.2016 A8-0224/178 

Predlog spremembe  178 

Jane Collins 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in 

nadaljnje povezovanje trgov dela 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Da bi se ponudbe za zaposlitev povezale 

s prijavami za zaposlitev, vsaka država 

članica portalu EURES omogoči dostop 

do: 

1. Da bi se ponudbe za zaposlitev povezale 

s prijavami za zaposlitev, lahko vsaka 

država članica portalu EURES omogoči 

dostop do: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Predlog spremembe  179 

Jane Collins 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in 

nadaljnje povezovanje trgov dela 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) vseh prostih delovnih mest, ki so na 

voljo pri javnih službah za zaposlovanje, 

ter tistih, ki jih posredujejo partnerji 

EURES; 

črtano 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Predlog spremembe  180 

Jane Collins 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in 

nadaljnje povezovanje trgov dela 

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

Predlog uredbe 

Člen 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 16  

Samodejno usklajevanje prek skupnega 

portala IT 

črtano 

1. Komisija razvije evropsko klasifikacijo 

spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in 

poklicev. Gre za orodje, ki omogoča lažjo 

elektronsko prijavo za zaposlitev v tujini 

znotraj Evropske unije z usklajevanjem 

ponudbe delovnih mest in povpraševanja 

po njih, ugotavljanjem pomanjkanja 

spretnosti, priznavanjem kvalifikacij in 

zagotavljanjem poklicnega informiranja 

in svetovanja na portalu EURES. 

 

2. Države članice sodelujejo med seboj in 

z Evropsko komisijo glede 

interoperabilnosti nacionalnih sistemov in 

klasifikacije iz odstavka 1. 

 

3. Države članice zato do 1. januarja 2017 

naredijo začetni popis, s katerim vse svoje 

klasifikacije na nacionalni, regionalni in 

sektorski ravni uskladijo s klasifikacijo iz 

odstavka 1, in po začetku uporabe tega 

popisa na podlagi aplikacije, ki jo zagotovi 

evropski urad za usklajevanje, popis 

redno posodabljajo, da odraža razvoj 

storitev posredovanja zaposlitve. 

 

4. Komisija nudi tehnično podporo 

državam članicam, ki se odločijo, da bodo 
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nacionalne klasifikacije nadomestile s 

klasifikacijo iz odstavka 1. 

5. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 

potrebne tehnične standarde in formate za 

delovanje klasifikacije iz odstavka 1. 

Komisija te izvedbene akte sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 34(3). 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Predlog spremembe  181 

Jane Collins 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in 

nadaljnje povezovanje trgov dela 

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

Predlog uredbe 

Člen 31 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 31a 

 Klavzula o izvzetju (opt-out) 

 Države članice imajo pravico, da v mreži 

EURES ne sodelujejo. 

Or. en 

 

 


