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15.4.2019 A8-0386/168

Tarkistus 168
Helga Stevens
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tarvetta varmistaa 
rajatyöntekijöiden ja muiden toisessa 
jäsenvaltiossa työskentelevien 
yhdenvertainen kohtelu varmistamalla, että 
rajatyöntekijät saavat työttömyysetuuksia 
viimeisimmästä työskentelyjäsenvaltiosta, 
edellyttäen että he ovat työskennelleet 
kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 
viimeisten kahdentoista kuukauden ajan.

(10) On tarvetta varmistaa 
rajatyöntekijöiden ja muiden toisessa 
jäsenvaltiossa työskentelevien 
yhdenvertainen kohtelu varmistamalla, että 
rajatyöntekijät saavat työttömyysetuuksia 
viimeisimmästä työskentelyjäsenvaltiosta, 
edellyttäen että he ovat työskennelleet 
kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 
viimeisten viidentoista kuukauden ajan.

Or. en
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15.4.2019 A8-0386/169

Tarkistus 169
Helga Stevens
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
1 artikla – 1 kohta – v b alakohta

Komission teksti Tarkistus

”vb) ’pitkäaikaishoitoon liittyvillä 
etuuksilla’ kaikkia luontois- ja 
rahaetuuksia tai niiden molempien 
yhdistelmää henkilöille, jotka vanhuuden, 
toimintarajoitteen, sairauden tai vamman 
vuoksi vaativat pitkäkestoisesti 
merkittävää apua toiselta henkilöltä tai 
henkilöiltä olennaisten päivittäisten 
toimiensa hoitamiseen, mukaan luettuna 
itsemääräämisoikeuden tukeminen; tähän 
sisältyvät etuudet, jotka myönnetään 
tällaista apua antavalle henkilölle;”

”vb) ’pitkäaikaishoitoon liittyvillä 
etuuksilla’ luontois- tai rahaetuuksia, 
joiden tarkoituksena on vastata sellaisen 
henkilön hoitoon tai tukeen liittyviin 
tarpeisiin, joka vanhuuden, 
toimintarajoitteen, sairauden tai vamman 
vuoksi tarvitsee apua toiselta henkilöltä tai 
henkilöiltä jokapäiväiseen elämään 
liittyvien olennaisten toimiensa 
hoitamiseen pitkäkestoisesti, mukaan 
luettuna itsemääräämisoikeuden tukeminen 
myös työpaikalla; tähän sisältyvät etuudet, 
jotka myönnetään samaa tarkoitusta 
varten tällaista apua antavalle henkilölle 
tai henkilöille;”
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15.4.2019 A8-0386/170

Tarkistus 170
Helga Stevens
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiossa tavallisesti 
toimintaansa harjoittavalle työnantajalle 
tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä 
henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää 
toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä 
työtä kyseisen työnantajan lukuun 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY46 
tarkoitetulla tavalla tai jonka kyseinen 
työnantaja lähettää komennukselle toiseen 
jäsenvaltioon tekemään työtä kyseisen 
työnantajan lukuun, on edelleen ensiksi 
mainitun jäsenvaltion lainsäädännön 
alainen, edellyttäen että tämän 
työskentelyn arvioitu kesto on enintään 24 
kuukautta ja että kyseistä henkilöä ei 
lähetetä korvaamaan toista palkattua 
työntekijää tai itsenäistä 
ammatinharjoittajaa, joka on aiemmin 
lähetetty tässä artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.

1. Jäsenvaltiossa tavallisesti 
toimintaansa harjoittavalle työnantajalle 
tässä jäsenvaltiossa palkkatyötä tekevä 
henkilö, jonka tämä työnantaja lähettää 
komennukselle toiseen jäsenvaltioon 
tekemään työtä kyseisen työnantajan 
lukuun, on edelleen ensiksi mainitun 
jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 
edellyttäen että tämän työskentelyn 
arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja 
että kyseistä henkilöä ei lähetetä 
korvaamaan toista palkattua työntekijää tai 
itsenäistä ammatinharjoittajaa, joka on 
aiemmin lähetetty tässä artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

_________________
46 EYVL L 18, 21.1.1997 s. 1.

Or. en



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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.4.2019 A8-0386/171

Tarkistus 171
Helga Stevens
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Asetus (EY) N:o 883/2004
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kokonaan työttömänä olevan 
henkilön, joka viimeisimmän palkattuna 
työntekijänä tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toimintansa aikana 
asui muussa kuin toimivaltaisessa 
jäsenvaltiossa ja joka ei ole täyttänyt 
vähintään 12:ta 
työttömyysvakuutuskuukautta 
yksinomaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla, on ilmoittauduttava 
asuinjäsenvaltionsa työvoimapalvelun 
käytettäväksi. Tällainen henkilö saa 
etuuksia asuinjäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, ikään kuin hän olisi täyttänyt 
kaikki vakuutuskaudet kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. 
Kyseiset etuudet myöntää 
asuinjäsenvaltion laitos. Tässä kohdassa 
tarkoitettu kokonaan työtön henkilö, jolla 
olisi oikeus työttömyysetuuteen 
toimivaltaisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ainoastaan, jos 
hän asuisi siellä, voi vaihtoehtoisesti 
ilmoittautua kyseisen jäsenvaltion 
työvoimapalvelun käytettäväksi ja saada 
etuuksia kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti ikään kuin hän 
asuisi siellä.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kokonaan työttömänä olevan 
henkilön, joka viimeisimmän palkattuna 
työntekijänä tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toimintansa aikana 
asui muussa kuin toimivaltaisessa 
jäsenvaltiossa ja joka ei ole täyttänyt 
yhtäjaksoisesti vähintään 15:ta 
työttömyysvakuutuskuukautta 
yksinomaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla, on ilmoittauduttava 
asuinjäsenvaltionsa työvoimapalvelun 
käytettäväksi. Tällainen henkilö saa 
etuuksia asuinjäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, ikään kuin hän olisi täyttänyt 
kaikki vakuutuskaudet kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. 
Kyseiset etuudet myöntää 
asuinjäsenvaltion laitos.



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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Or. en



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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.4.2019 A8-0386/172

Tarkistus 172
Helga Stevens
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 987/2009
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Jos asiakirjan antanut laitos 
tarkasteltuaan uudelleen asiakirjan 
antamisperusteita ei havaitse virheitä, sen 
on toimitettava pyynnön esittäneelle 
laitokselle kaikki asiaa tukeva näyttö 25 
työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Kiireellisissä 
tapauksissa, joissa kiireellisyyden syyt on 
selvästi ilmoitettu pyynnössä, tämä on 
tehtävä kahden työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta, siitä 
huolimatta, että asiakirjan antanut laitos ei 
ehkä ole saanut päätökseen a alakohdassa 
tarkoitettua uudelleentarkasteluaan.

b) Jos asiakirjan antanut laitos 
tarkasteltuaan uudelleen asiakirjan 
antamisperusteita ei havaitse virheitä, sen 
on toimitettava pyynnön esittäneelle 
laitokselle kaikki asiaa tukeva näyttö 30 
työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Tapauksissa, jotka ovat 
kiireellisiä asiaankuuluvan henkilön 
oikeuksien suojelemiseksi ja joissa 
kiireellisyyden syyt on selvästi ilmoitettu 
pyynnössä, tämä on tehtävä viiden 
työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, siitä huolimatta, että 
asiakirjan antanut laitos ei ehkä ole saanut 
päätökseen a alakohdassa tarkoitettua 
uudelleentarkasteluaan.
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15.4.2019 A8-0386/173

Tarkistus 173
Helga Stevens
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 987/2009
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Jos pyynnön esittäneellä laitoksella, 
joka on saanut asiaa tukevan näytön, on 
edelleen epäilyksiä asiakirjan pätevyydestä 
tai sen perusteena olevien tosiseikkojen 
paikkansapitävyydestä ja se katsoo, että 
tiedot, joiden pohjalta asiakirja annettiin, 
ovat virheellisiä, se voi toimittaa näyttöä 
tämän tueksi ja pyytää lisäselvennyksiä ja 
tarvittaessa pyytää asiakirjan antanutta 
laitosta peruuttamaan asiakirjan edellä 
esitetyn menettelyn ja määräaikojen 
mukaisesti.”.

c) Jos pyynnön esittäneellä laitoksella, 
joka on saanut asiaa tukevan näytön, on 
edelleen epäilyksiä asiakirjan pätevyydestä 
tai sen perusteena olevien tosiseikkojen 
paikkansapitävyydestä ja se katsoo, että 
tiedot, joiden pohjalta asiakirja annettiin, 
ovat virheellisiä, se toimittaa näyttöä tämän 
tueksi ja pyytää lisäselvennyksiä ja 
tarvittaessa pyytää asiakirjan antanutta 
laitosta peruuttamaan asiakirjan edellä 
esitetyn menettelyn ja määräaikojen 
mukaisesti.”.
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15.4.2019 A8-0386/175

Tarkistus 175
Helga Stevens
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 987/2009
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”65 
artiklan 2 kohdan” ilmaisulla ”65 artiklan 4 
kohdan”;

a) korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”65 
artiklan 2 kohdan” ilmaisulla ”65 artiklan 2 
ja 4 kohdan sekä 65 a artiklan”;

Or. en


