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15.4.2019 A8-0386/168

Ændringsforslag 168
Helga Stevens
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der er behov for at sikre øget 
ligebehandling for grænsearbejdere og 
vandrende arbejdstagere ved at sikre, at 
grænsearbejdere modtager ydelser ved 
arbejdsløshed fra den medlemsstat, hvor 
den seneste beskæftigelse blev udøvet, 
forudsat at de som minimum har arbejdet i 
den pågældende medlemsstat i de 
foregående tolv måneder.

(10) Der er behov for at sikre øget 
ligebehandling for grænsearbejdere og 
vandrende arbejdstagere ved at sikre, at 
grænsearbejdere modtager ydelser ved 
arbejdsløshed fra den medlemsstat, hvor 
den seneste beskæftigelse blev udøvet, 
forudsat at de som minimum har arbejdet i 
den pågældende medlemsstat i de 
foregående femten måneder.

Or. en
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15.4.2019 A8-0386/169

Ændringsforslag 169
Helga Stevens
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra d
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 1 – stk. 1 – litra vb

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vb) "ydelser ved plejebehov af 
ubegrænset varighed": enhver ydelse i 
naturalier, i kontanter eller en kombination 
af begge til personer, der over en længere 
tidsperiode som følge af alder, handicap, 
sygdom eller funktionsnedsættelse kræver 
betydelig hjælp fra en eller flere andre 
personer til at udføre væsentlige daglige 
aktiviteter, herunder også for at styrke 
deres personlige autonomi; det omfatter 
også ydelser, der er bevilget til eller for 
den person, der leverer en sådan hjælp.

vb) "ydelser ved plejebehov af 
ubegrænset varighed" en ydelse i naturalier 
eller i kontanter, som har til formål at tage 
hånd om plejebehovene hos en person, 
der, som følge af alder, handicap, sygdom 
eller funktionsnedsættelse, kræver 
betydelig hjælp fra en eller flere personer 
til at udføre sine væsentlige dagligdags 
aktiviteter i en længere periode for at 
styrke sin personlige autonomi, herunder 
på en arbejdsplads; det omfatter også 
ydelser, der er bevilget til det samme 
formål til den person eller de personer der 
leverer en sådan hjælp.

Or. en
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15.4.2019 A8-0386/170

Ændringsforslag 170
Helga Stevens
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En person, der har lønnet 
beskæftigelse i en medlemsstat for en 
arbejdsgiver, som normalt udøver sin 
virksomhed der, og som er udstationeret i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser46, 
eller som af denne arbejdsgiver er udsendt 
til en anden medlemsstat for dér at udføre 
et arbejde for dennes regning, er fortsat 
omfattet af lovgivningen i den førstnævnte 
medlemsstat, forudsat at varigheden af 
dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 
måneder, og at den pågældende ikke 
udstationeres eller udsendes for at afløse en 
anden udstationeret eller udsendt person, 
der er ansat eller udøver selvstændig 
virksomhed, og som tidligere har været 
udstationeret eller udsendt i henhold til 
denne artikel.

1. En person, der har lønnet 
beskæftigelse i en medlemsstat for en 
arbejdsgiver, som normalt udøver sin 
virksomhed der, og som af denne 
arbejdsgiver er udsendt til en anden 
medlemsstat for dér at udføre et arbejde for 
dennes regning, er fortsat omfattet af 
lovgivningen i den førstnævnte 
medlemsstat, forudsat at varigheden af 
dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 
måneder, og at den pågældende ikke 
udstationeres eller udsendes for at afløse en 
anden udstationeret eller udsendt person, 
der er ansat eller udøver selvstændig 
virksomhed, og som tidligere har været 
udstationeret eller udsendt i henhold til 
denne artikel.

_________________

46 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1. 1.

Or. en



AM\1182655DA.docx PE637.709v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

15.4.2019 A8-0386/171

Ændringsforslag 171
Helga Stevens
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Forordning (EF) nr. 883/2004
Artikel 65 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 stiller en fuldtidsledig, 
der under sin seneste beskæftigelse eller 
selvstændige virksomhed var bosat i en 
anden medlemsstat end den kompetente 
medlemsstat, og som ikke havde 
tilbagelagt en periode på mindst 12 
måneders arbejdsløshedsforsikring 
udelukkende i henhold til lovgivningen i 
den kompetente medlemsstat, sig til 
rådighed for arbejdsformidlingen i 
bopælsmedlemsstaten. En sådan person 
modtager ydelser i overensstemmelse med 
lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, som 
om denne havde tilbagelagt alle 
forsikringsperioder i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat. Disse 
ydelser udbetales af institutionen i 
bopælsmedlemsstaten. Alternativt kan en 
fuldtidsledig, der er omhandlet i dette 
stykke, og som ville have ret til en ydelse 
ved arbejdsløshed udelukkende i henhold 
til den nationale lovgivning i den 
kompetente medlemsstat, hvis den 
pågældende var bosat der, i stedet vælge 
at stå til rådighed for arbejdsformidlingen 
i den pågældende medlemsstat og 
modtage ydelser i henhold til lovgivningen 
i denne medlemsstat, som om den 
pågældende var bosat der.

2. Uanset stk. 1 stiller en fuldtidsledig, 
der under sin seneste beskæftigelse eller 
selvstændige virksomhed var bosat i en 
anden medlemsstat end den kompetente 
medlemsstat, og som ikke havde 
tilbagelagt uafbrudte perioder på mindst 
15 måneders arbejdsløshedsforsikring 
udelukkende i henhold til lovgivningen i 
den kompetente medlemsstat, sig til 
rådighed for arbejdsformidlingen i 
bopælsmedlemsstaten. En sådan person 
modtager ydelser i overensstemmelse med 
lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, som 
om denne havde tilbagelagt alle 
forsikringsperioder i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat. Disse 
ydelser udbetales af institutionen i 
bopælsmedlemsstaten.
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15.4.2019 A8-0386/172

Ændringsforslag 172
Helga Stevens
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Er den udstedende institution efter 
at have genovervejet grundene til 
udstedelsen af dokumentet ikke i stand til 
at opdage eventuelle fejl, fremsender den al 
dokumentation til den anmodende 
institution senest 25 arbejdsdage efter 
modtagelsen af anmodningen. I 
hastetilfælde, hvor årsagerne til sagens 
hastende karakter har været klart angivet i 
anmodningen, skal dette ske senest to 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
anmodningen, uanset om den udstedende 
institution har afsluttet sine overvejelser i 
henhold til litra a) ovenfor.

b) Er den udstedende institution efter 
at have genovervejet grundene til 
udstedelsen af dokumentet ikke i stand til 
at opdage eventuelle fejl, fremsender den al 
dokumentation til den anmodende 
institution senest 30 arbejdsdage efter 
modtagelsen af anmodningen. I sager, der 
haster for at sikre beskyttelsen af den 
pågældende persons rettigheder, og hvor 
årsagerne til sagens hastende karakter har 
været klart angivet i anmodningen, skal 
dette ske senest fem arbejdsdage efter 
modtagelsen af anmodningen, uanset om 
den udstedende institution har afsluttet sine 
overvejelser i henhold til litra a) ovenfor.

Or. en
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15.4.2019 A8-0386/173

Ændringsforslag 173
Helga Stevens
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Har den anmodende institution 
modtaget dokumentation herfor, og hersker 
der fortsat tvivl om et dokuments 
gyldighed eller om nøjagtigheden af de 
forhold, som oplysningerne i dokumentet 
bygger på, om hvorvidt de oplysninger, på 
grundlag af hvilke dokumentet blev 
udstedt, er korrekte, kan den forelægge 
beviser i den henseende og indgive en 
yderligere anmodning om præcisering og, i 
givet fald, om den udstedende institutions 
tilbagetrækning af det pågældende 
dokument i overensstemmelse med ovenfor 
anførte procedure og tidsfrister.

c) Har den anmodende institution 
modtaget dokumentation herfor, og hersker 
der fortsat tvivl om et dokuments 
gyldighed eller om nøjagtigheden af de 
forhold, som oplysningerne i dokumentet 
bygger på, om hvorvidt de oplysninger, på 
grundlag af hvilke dokumentet blev 
udstedt, er korrekte, forelægger den 
beviser i den henseende og indgive en 
yderligere anmodning om præcisering og, i 
givet fald, om den udstedende institutions 
tilbagetrækning af det pågældende 
dokument i overensstemmelse med ovenfor 
anførte procedure og tidsfrister.

Or. en
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15.4.2019 A8-0386/175

Ændringsforslag 175
Helga Stevens
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinering af de sociale sikringsordninger
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 – litra a
Forordning (EF) nr. 987/2009
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1 ændres "artikel 65, stk. 2" til 
"artikel 65, stk. 4".

a) I stk. 1 ændres "artikel 65, stk. 2" til 
"artikel 65, stk. 2 og 4 og artikel 65a".

Or. en


