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17.2.2016 A8-0224/178 

Pakeitimas 178 

Jane Collins 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo 

paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kad vienoje vietoje būtų kaupiami ir 

darbo pasiūlymai, ir darbo prašymai, 

kiekviena valstybė narė EURES portalui 

pateikia: 

1. Kad vienoje vietoje būtų kaupiami ir 

darbo pasiūlymai, ir darbo prašymai, 

kiekviena valstybė narė EURES portalui 

gali pateikti: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Pakeitimas 179 

Jane Collins 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo 

paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) duomenis apie visas jos valstybinėms 

užimtumo tarnyboms žinomas ir jos 

EURES partnerių nurodytas laisvas darbo 

vietas, 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Pakeitimas 180 

Jane Collins 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo 

paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

16 straipsnis. Išbraukta. 

Automatinė tinkamo darbo ar darbuotojo 

paieška bendroje IT platformoje 

 

1. Komisija parengia Europos įgūdžių, 

gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų 

klasifikatorių. Šis klasifikatorius yra 

priemonė, palengvinanti tarpvalstybinę 

internetinę darbo Europos Sąjungoje 

paiešką – ji leidžia EURES portale ieškoti 

tinkamo darbo, nustatyti trūkstamus 

įgūdžius, pripažinti kvalifikaciją ir teikti 

profesinio orientavimo konsultacijas. 

 

2. Valstybės narės bendradarbiauja 

tarpusavyje ir su Europos Komisija, kad 

užtikrintų nacionalinių sistemų 

tarpusavio sąveiką ir jų sąveiką su 1 

dalyje nurodytu klasifikatoriumi. 

 

3. Tam iki 2017 m. sausio 1 d. visos 

valstybės narės patvirtina pirminius 

sąrašus, kuriais nustatomos visų jų 

nacionalinių, regioninių ir sektorių 

klasifikatorių ir 1 dalyje nurodyto 

klasifikatoriaus kategorijų atitiktys, ir, 

pradėjus taikyti šį sąrašą naudojantis 

Europos koordinavimo centro pateikta 

taikomąja programa, reguliariai jį 

atnaujina, atsižvelgdamos į pokyčius 
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įdarbinimo paslaugų srityje. 

4. Valstybėms narėms, kurios nusprendžia 

pakeisti nacionalinius klasifikatorius 1 

dalyje nurodytu klasifikatoriumi, 

Komisija teikia techninę paramą. 

 

5. Komisija įgyvendinimo aktais priima 

techninius standartus ir formatus, 

reikalingus 1 dalyje nurodyto 

klasifikatoriaus veikimui. Šiuos 

įgyvendinimo aktus Komisija priima pagal 

34 straipsnio 3 dalyje nurodytą 

nagrinėjimo procedūrą. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Pakeitimas 181 

Jane Collins 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo 

paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 31a straipsnis 

 Nedalyvavimas 

 Valstybės narės gali pasirinkti nedalyvauti 

EURES tinklo veikloje. 

Or. en 

 

 


