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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κοινά κριτήρια για την έγκριση της συμμετοχής οργανισμών ως εταίρων στο δίκτυο
EURES
του
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε
υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας

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

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.

Ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών για την επαλήθευση και τη
διασφάλιση της αυστηρής τήρησης των ισχυόντων προτύπων εργασίας και των
νομικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοστέου δικαίου περί
προστασίας των δεδομένων και απαιτήσεων και προτύπων σχετικά με την ποιότητα
των δεδομένων για τις κενές θέσεις εργασίας.

2.

Αποδεδειγμένη ικανότητα παροχής υπηρεσιών για την αντιστάθμιση και/ή
υπηρεσιών υποστήριξης κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με την επιλογή του οργανισμού.

3.

Ικανότητα παροχής υπηρεσιών μέσω εγκαταστάσεων πολλαπλών διαύλων, με
δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον έναν διαδικτυακό τόπο του οργανισμού.

4.

Ικανότητα παραπομπής των εργαζομένων και των εργοδοτών σε άλλους εταίρους
του EURES και/ή φορείς που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων.

5.

Επιβεβαίωση τήρησης της αρχής της δωρεάν παροχής των υπηρεσιών EURES στους
εργαζομένους.

2.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES

1.

Ικανότητα διασφάλισης της έγκαιρης και αξιόπιστης παράδοσης των δεδομένων.

2.

Δέσμευση συμμόρφωσης με τα τεχνικά πρότυπα και τους μορφότυπους για την
αντιστάθμιση και την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.

Ικανότητα και δέσμευση παροχής πληροφοριών στο εθνικό γραφείο συντονισμού
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και την απόδοση σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.

4.

Διασφάλιση κατάλληλων ανθρώπινων πόρων ανάλογα με το γεωγραφικό εύρος ή τη
θεσμική εντολή που επιδιώκει ο οργανισμός ως εταίρος του EURES ή σχετική
δέσμευση.

5.

Δέσμευση για τη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων ποιότητας σχετικά με το
προσωπικό και για την εγγραφή του προσωπικού στο κοινό πρόγραμμα κατάρτισης.
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