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17.2.2016 A8-0224/178 

Ändringsförslag  178 

Jane Collins 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och 

ytterligare integration av arbetsmarknaderna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska för att erbjuda 

erbjudanden om anställning samt 

platsansökningar förse Euresportalen med 

följande: 

1. Varje medlemsstat kan för att erbjuda 

erbjudanden om anställning samt 

platsansökningar förse Euresportalen med 

följande: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Ändringsförslag  179 

Jane Collins 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och 

ytterligare integration av arbetsmarknaderna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Alla lediga platser hos deras offentliga 

arbetsförmedlingar samt sådana som 

tillhandahållits av 

Euressamarbetspartner. 

utgår 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Ändringsförslag  180 

Jane Collins 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och 

ytterligare integration av arbetsmarknaderna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 16 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 16  

Automatisk matchning genom den 

gemensamma IT-plattformen 

utgår 

1. Kommissionen ska utarbeta en 

europeisk klassificering av kunskaper, 

färdigheter, kvalifikationer och yrken. 

Denna klassificering är det verktyg som 

underlättar platsansökningar online över 

gränserna för Europeiska unionen genom 

att utföra jobbmatchning, identifiera brist 

på kvalificerad arbetskraft, erkänna 

kvalifikationer och ge yrkesvägledning vid 

Euresportalen. 

 

2. Medlemsstaterna ska samarbeta med 

varandra och kommissionen när det 

gäller de nationella systemens 

interoperabilitet och den klassificering 

som avses i punkt 1. 

 

3. Varje medlemsstat ska i detta syfte 

senast den 1 januari 2017 inrätta ett 

preliminärt register för att kartlägga alla 

sina nationella, regionala och sektoriella 

klassificeringar till och från den 

klassificering som avses i punkt 1, och 

sedan registret börjat användas på 

grundval av en ansökan som gjorts 

tillgänglig av den europeiska 
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samordningsbyrån regelbundet uppdatera 

registret för att hålla det aktuellt i 

förhållande till utvecklingen av 

rekryteringstjänster. 

4. Kommissionen ska tillhandahålla 

tekniskt stöd till de medlemsstater som 

väljer att ersätta nationella 

klassificeringar med den klassificering 

som avses i punkt 1. 

 

5. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter anta de tekniska 

standarder och format som är nödvändiga 

för att sköta det klassificeringssystem som 

avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter 

ska antas av kommissionen i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 34.3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Ändringsförslag  181 

Jane Collins 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och 

ytterligare integration av arbetsmarknaderna 

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

Förslag till förordning 

Artikel 31a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 31a 

 Undantagsklausul 

 Medlemsstaterna kan välja att inte 

ansluta sig till forumet. 

Or. en 

 

 


