ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 17.1.2014 г.
COM(2014) 6 final
ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
Общи критерии за оправомощаване на организации да действат в качеството на
партньори на EURES
към
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до
услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда

{SWD(2014) 9 final}
{SWD(2014) 10 final}
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1.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

1.

Наличие на подходящи механизми и процедури за проверка и гарантиране на
пълното спазване на приложимите трудови стандарти и правни изисквания,
включително приложимото законодателство в сферата на защита на данните и
изискванията и стандартите във връзка с качеството на данните за свободни
работни места

2.

Доказан капацитет за предлагане на услуги за комплексно обслужване и/или
услуги за подпомагане, посочени в настоящия регламент, където е необходимо
в съответствие с избора на организацията

3.

Способност за предоставяне на услуги посредством многоканални инструменти
с достъп минимум до интернет/уеб сайт на организацията

4.

Капацитет за пренасочване на работници и работодатели към други партньори
на EURES и/или органи със специализирани познания в сферата на свободното
движение на работници

5.

Потвърждение, че ще бъде спазван принципът за безплатни услуги на EURES
за работници.

2.

УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА EURES

1.

Способност за гарантиране на своевременно и надеждно предоставяне на данни

2.

Ангажимент към спазването на техническите стандарти и формати за
попълване на работни места и обмен на информация съгласно настоящия
регламент

3.

Способност за и ангажимент към предоставянето на информация на
националното бюро за координация относно предоставянето на услуги и
резултатите в съответствие с настоящия регламент

4.

Наличие на подходящи човешки ресурси с оглед на географския или
институционалния мандат, към който се стреми организацията като партньор
на EURES, или ангажимент за осигуряването им

5.

Ангажимент за гарантиране на стандарти за качество по отношение на
персонала и за регистриране на персонала за общата програма за обучение.
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