
 

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

RO Unită în diversitate RO 

17.2.2016 A8-0224/178 

Amendamentul  178 

Jane Collins 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile 

de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă 

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

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a permite corelarea ofertelor de 

locuri de muncă cu cererile de locuri de 

muncă, fiecare stat membru pune la 

dispoziția portalul EURES: 

1. Pentru a permite corelarea ofertelor de 

locuri de muncă cu cererile de locuri de 

muncă, fiecare stat membru poate pune la 

dispoziția portalului EURES: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Amendamentul  179 

Jane Collins 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile 

de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă 

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

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) toate ofertele de locuri de muncă 

disponibile la serviciile publice de ocupare 

a forței de muncă, precum și pe cele 

furnizate de partenerii EURES; 

eliminat 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Amendamentul  180 

Jane Collins 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile 

de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă 

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

Propunere de regulament 

Articolul 16 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 16  

Corelarea automată prin intermediul 

platformei IT comune 

eliminat 

1. Comisia Europeană elaborează o 

clasificare europeană a aptitudinilor, 

competențelor, calificărilor și ocupațiilor. 

Această clasificare este instrumentul care 

va facilita cererile online de locuri de 

muncă transfrontaliere în întreaga 

Uniune Europeană, prin corelarea dintre 

cerere și ofertă, identificarea deficitelor 

de competențe, recunoașterea calificărilor 

și oferirea de orientare profesională pe 

portalul EURES. 

 

2. Statele membre cooperează între ele și 

cu Comisia Europeană în ceea ce privește 

interoperabilitatea dintre sistemele 

naționale și clasificarea menționată la 

alineatul (1). 

 

3. În acest scop, până la 1 ianuarie 2017, 

fiecare stat membru întocmește un 

inventar inițial pentru a stabili 

corespondența dintre clasificările 

naționale, regionale și sectoriale și 

clasificarea menționată la alineatul (1) și, 

în urma introducerii utilizării 

inventarului, cu ajutorul unei aplicații 
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puse la dispoziție de către Biroul 

european de coordonare, actualizează în 

mod periodic inventarul ținând cont de 

evoluția serviciilor de recrutare. 

4. Comisia furnizează asistență tehnică 

statelor membre care aleg să înlocuiască 

clasificările naționale cu clasificarea 

menționată la alineatul (1). 

 

5. Comisia adoptă, prin intermediul 

actelor de punere în aplicare, standardele 

și formatele tehnice necesare pentru 

funcționarea clasificării menționate la 

alineatul (1). Actele de punere în aplicare 

respective se adoptă de către Comisie în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 34 alineatul (3). 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Amendamentul  181 

Jane Collins 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile 

de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă 

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

Propunere de regulament 

Articolul 31 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 31a 

 Clauză derogatorie 

 Statele membre pot decide să nu participe 

la rețeaua EURES. 

Or. en 

 

 


