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ANEXĂ
Criterii comune de autorizare a organizațiilor să acționeze în calitate de parteneri
EURES
la
REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor
la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă
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1.

FURNIZAREA SERVICIILOR

1.

Existența unor mecanisme și proceduri adecvate pentru a măsura și verifica
respectarea deplină a standardelor de muncă aplicabile și a cerințelor legale, inclusiv
a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și a cerințelor și
standardelor privind calitatea datelor referitoare la locurile de muncă vacante.

2.

Capacitate demonstrată de a oferi serviciile de compensare și/sau de asistență
menționate de prezentul regulament, după caz, conform alegerii făcute de
organizație.

3.

Capacitatea de a furniza servicii prin diferite canale, printre care cel puțin un site
internet accesibil al organizației.

4.

Capacitatea de a îndruma lucrătorii și angajatorii către alți parteneri EURES și/sau
organisme care dispun de experiență în materie de libera circulație a lucrătorilor.

5.

Confirmarea adeziunii la principiul serviciilor EURES gratuite pentru lucrători.

2.

PARTICIPAREA LA REțEAUA EURES

1.

Capacitatea de a asigura transmiterea fiabilă și la timp a datelor.

2.

Angajamentul de a respecta standardele și formatele tehnice pentru compensare și
schimb de informații conform prezentului regulament.

3.

Capacitatea și angajamentul de a furniza informații biroului național de coordonare
cu privire la furnizarea serviciilor și la rezultatele obținute în temeiul prezentului
regulament.

4.

Disponibilitatea resurselor umane adecvate ținând seama de mandatul geografic sau
instituțional urmărit de organizație în calitatea sa de partener EURES sau
angajamentul de a se dota cu astfel de resurse.

5.

Angajamentul de a garanta standarde de calitate în ceea ce privește personalul și de a
înscrie personalul în programul comun de formare.
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