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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0386/180

Muudatusettepanek 180
Marian Harkin
fraktsiooni ALDE nimel

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) On vaja tagada piirialade ja 
piiriüleste töötajate võrdsem kohtlemine, 
tagades, et piirialatöötajad saavad 
töötushüvitisi viimase tegevuskoha 
liikmesriigis, tingimusel et nad on töötanud 
kõnealuses liikmesriigis vähemalt 
kaheteistkümne viimase kuu jooksul.

(10) On vaja tagada piirialade ja 
piiriüleste töötajate võrdsem kohtlemine, 
tagades, et piirialatöötajad saavad 
töötushüvitisi viimase tegevuskoha 
liikmesriigis, tingimusel et nad on töötanud 
kõnealuses liikmesriigis vähemalt 15 
viimase kuu jooksul.
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10.4.2019 A8-0386/181

Muudatusettepanek 181
Marian Harkin
fraktsiooni ALDE nimel

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 883/2004
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isiku suhtes, kes töötab 
liikmesriigis tööandja eest, kes tavaliselt 
seal tegutseb, ning kes on lähetatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ 
(töötajate lähetamise kohta) tähenduses 
seoses teenuste osutamisega,46 või 
saadetud tööandja poolt teise liikmesriiki 
tegema tööd kõnealuse tööandja eest, 
kohaldatakse jätkuvalt esimese liikmesriigi 
õigusakte, tingimusel et sellise töö eeldatav 
kestus ei ületa 24 kuud ning teda ei ole 
lähetatud või saadetud asendama teist 
töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, 
kes oli varem lähetatud või saadetud 
käesoleva artikli tähenduses.

1. Isiku suhtes, kes töötab 
liikmesriigis tööandja eest, kes tavaliselt 
seal tegutseb, ning kes on saadetud 
tööandja poolt teise liikmesriiki tegema 
tööd kõnealuse tööandja eest, kohaldatakse 
jätkuvalt esimese liikmesriigi õigusakte, 
tingimusel et sellise töö eeldatav kestus ei 
ületa 24 kuud ning teda ei ole lähetatud või 
saadetud asendama teist töötajat või 
füüsilisest isikust ettevõtjat, kes oli varem 
lähetatud või saadetud käesoleva artikli 
tähenduses.

__________________
46 EÜT L 018, 21.1.1997, lk 1. 1.
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10.4.2019 A8-0386/182

Muudatusettepanek 182
Marian Harkin
fraktsiooni ALDE nimel

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22
Määrus (EÜ) nr 883/2004
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 peab täielikult 
töötu isik, kes oma viimase töötamise või 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise 
ajal elas muus liikmesriigis kui pädev 
liikmesriik ja kes ei ole täitnud vähemalt 
12-kuulist töötuskindlustuse perioodi 
üksnes pädeva liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt, olema kättesaadav 
elukohaliikmesriigi tööhõivetalitusele. 
Kõnealune isik saab hüvitist kooskõlas 
elukohaliikmesriigi õigusaktidega, nagu ta 
oleks täitnud kõik kindlustusperioodid 
vastava liikmesriigi õigusaktide kohaselt. 
Nimetatud hüvitisi maksab 
elukohaliikmesriigi asutus. Teise 
võimalusena võib käesolevas lõikes 
osutatud täielikult töötu isik, kellel oleks 
õigus saada töötushüvitist üksnes pädeva 
liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel, 
juhul kui ta seal elaks, teha end 
kättesaadavaks kõnealuse liikmesriigi 
tööhõivetalitustele ning saada hüvitist 
vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele, 
nagu ta elaks selles riigis.

2. Erandina lõikest 1 peab täielikult 
töötu isik, kes oma viimase töötamise või 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise 
ajal elas muus liikmesriigis kui pädev 
liikmesriik ja kes ei ole täitnud vähemalt 
15-kuulist katkematut töötuskindlustuse 
perioodi üksnes pädeva liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt, olema 
elukohaliikmesriigi tööhõivetalitusele 
kättesaadav. Kõnealune isik saab hüvitist 
kooskõlas elukohaliikmesriigi 
õigusaktidega, nagu ta oleks täitnud kõik 
kindlustusperioodid vastava liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt. Nimetatud hüvitisi 
maksab elukohaliikmesriigi asutus.
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Muudatusettepanek 183
Marian Harkin
fraktsiooni ALDE nimel

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 987/2009
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Kui väljaandev asutus, olles 
dokumendi väljastamise põhjused uuesti 
läbi vaadanud, ei suuda tuvasta ühtki viga, 
edastab ta taotluse esitanud asutusele kõik 
tõendusmaterjalid 25 tööpäeva jooksul 
alates taotluse saamisest. Kiireloomulistel 
juhtudel, kui kiireloomulisuse põhjused on 
taotluses selgelt märgitud, tuleb seda teha 
kahe tööpäeva jooksul alates nimetatud 
taotluse saamisest, olenemata sellest, et 
väljaandev asutus ei ole võib-olla 
lõpetanud arutelusid vastavalt alapunktile 
a eespool.

b) Kui väljaandev asutus, olles 
dokumendi väljastamise põhjused uuesti 
läbi vaadanud, ei suuda tuvastada ühtki 
viga, edastab ta taotluse esitanud asutusele 
kõik tõendusmaterjalid 30 tööpäeva 
jooksul alates taotluse saamisest. 
Asjaomase isiku õiguste kaitsmise 
seisukohast kiireloomulistel juhtudel, kui 
kiireloomulisuse põhjused on taotluses 
selgelt märgitud, tuleb seda teha viie 
tööpäeva jooksul alates nimetatud taotluse 
saamisest, olenemata sellest, et väljaandev 
asutus ei ole võib-olla lõpetanud arutelusid 
vastavalt eespool toodud punktile a.
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Muudatusettepanek 184
Marian Harkin
fraktsiooni ALDE nimel

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 987/2009
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui taotluse esitanud asutusel on 
pärast tõendusmaterjali saamist jätkuvalt 
kahtlusi dokumendi kehtivuses või nende 
asjaolude õigsuses, millel dokumendis 
sisalduvad andmed põhinevad, või selles, 
et teave, mille alusel dokument on välja 
antud, ei ole õige, võib ta esitada selle 
kohta tõendeid ja paluda täiendavaid 
selgitusi ning vajaduse korral kõnealuse 
dokumendi tagasivõtmist väljaandva 
asutuse poolt kooskõlas eespool sätestatud 
menetluse ja tähtaegadega.

c) Kui taotluse esitanud asutusel on 
pärast tõendusmaterjali saamist jätkuvalt 
kahtlusi dokumendi kehtivuses või nende 
asjaolude õigsuses, millel dokumendis 
sisalduvad andmed põhinevad, või selles, 
et teave, mille alusel dokument on välja 
antud, ei ole õige, esitab ta kooskõlas 
eespool sätestatud menetluse ja 
tähtaegadega selle kohta tõendid ja palub 
täiendavaid selgitusi ning vajaduse korral 
kõnealuse dokumendi tagasivõtmist 
väljaandva asutuse poolt.
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Muudatusettepanek 185
Marian Harkin
fraktsiooni ALDE nimel

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 987/2009
Artikkel 5 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7 a. Artikli 5 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

4. Kui asjaomased asutused ei saavuta 
kokkulepet, võib pädevate võimuorganite 
vahendusel pöörduda halduskomisjoni 
poole mitte varem kui kuu aega pärast 
seda, kui dokumendi saanud asutus esitas 
taotluse. Halduskomisjon püüab 
erimeelsused lahendada kuue kuu jooksul 
alates tema poole pöördumisest.

„4. Kui asjaomased asutused ei saavuta 
kokkulepet, võib pädevate võimuorganite 
vahendusel pöörduda halduskomisjoni 
poole. Halduskomisjon püüab erimeelsused 
lahendada nelja kuu jooksul alates tema 
poole pöördumisest.

Asjaomased pädevad asutused ja 
institutsioonid võtavad vajalikke meetmeid 
nimetatud halduskomisjoni otsuse 
kohaldamiseks, ilma et see piiraks 
asjaomaste asutuste, institutsioonide ja 
isikute õigust kasutada liikmesriikide 
õigusaktides, käesolevas määruses või 
aluslepingutes ettenähtud menetlusi ja 
võimalust pöörduda kohtusse.“
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Muudatusettepanek 186
Marian Harkin
fraktsiooni ALDE nimel

Raport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 987/2009
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 1 asendatakse tekst „artikli 65 
lõikele 2“ tekstiga „artikli 65 lõikele 4“;

a) lõikes 1 asendatakse tekst „artikli 65 
lõikele 2“ tekstiga „artikli 65 lõigetele 2 ja 4 ja 
artiklile 65a“;
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