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10.4.2019 A8-0386/180

Ändringsförslag 180
Marian Harkin
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0386/2018
Guillaume Balas
Samordning av de sociala trygghetssystemen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det finns ett behov av att 
säkerställa mer jämlik behandling av 
gränsarbetare och andra som arbetar i ett 
annat land genom att säkerställa att 
gränsarbetare får arbetslöshetsförmåner 
från den medlemsstat där de senast var 
yrkesverksamma, förutsatt att de har 
arbetat i den medlemsstaten under minst de 
senaste tolv månaderna.

(10) Det finns ett behov av att 
säkerställa mer jämlik behandling av 
gränsarbetare och andra som arbetar i ett 
annat land genom att säkerställa att 
gränsarbetare får arbetslöshetsförmåner 
från den medlemsstat där de senast var 
yrkesverksamma, förutsatt att de har 
arbetat i den medlemsstaten under minst de 
senaste 15 månaderna.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/181

Ändringsförslag 181
Marian Harkin
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0386/2018
Guillaume Balas
Samordning av de sociala trygghetssystemen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som arbetar som anställd 
i en medlemsstat hos en arbetsgivare som 
normalt bedriver sin verksamhet i den 
medlemsstaten och arbetsgivaren sänder ut 
i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster46 eller 
som arbetsgivaren stationerar för att för 
arbetsgivarens räkning utföra ett arbete i en 
annan medlemsstat, ska fortsätta att 
omfattas av lagstiftningen i den 
förstnämnda medlemsstaten, under 
förutsättning att detta arbete inte varar 
längre än 24 månader och att personen inte 
sänds ut för att ersätta en annan anställd 
eller egenföretagare som tidigare 
stationerats eller sänts ut i den mening som 
avses i denna artikel.

1. En person som arbetar som anställd 
i en medlemsstat hos en arbetsgivare som 
normalt bedriver sin verksamhet i den 
medlemsstaten och som arbetsgivaren 
sänder ut för att för arbetsgivarens räkning 
utföra ett arbete i en annan medlemsstat, 
ska fortsätta att omfattas av lagstiftningen i 
den förstnämnda medlemsstaten, under 
förutsättning att detta arbete inte förväntas 
vara längre än 24 månader och att 
personen inte stationeras eller sänds ut för 
att ersätta en annan anställd eller 
egenföretagare som tidigare stationerats 
eller sänts ut i den mening som avses i 
denna artikel.

__________________
46 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/182

Ändringsförslag 182
Marian Harkin
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0386/2018
Guillaume Balas
Samordning av de sociala trygghetssystemen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22
Förordning (EG) nr 883/2004
Artikel 65 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 ska 
en helt arbetslös person som under sin 
senaste anställning eller period av 
verksamhet som egenföretagare var bosatt i 
en annan medlemsstat än den behöriga 
medlemsstaten och som inte fullgjort en 
försäkringsperiod på minst 12 månader 
uteslutande enligt lagstiftningen i den 
behöriga medlemsstaten, ställa sig till 
arbetsförmedlingens förfogande i den 
medlemsstat där han är bosatt. Personen 
ska erhålla förmåner i enlighet med 
lagstiftningen i bosättningsmedlemsstaten 
som om han eller hon hade fullgjort alla 
försäkringsperioder enligt lagstiftningen i 
den medlemsstaten. Förmånerna ska utges 
av bosättningsmedlemsstatens institution. 
Alternativt kan en helt arbetslös person 
som det hänvisas till i denna punkt som 
skulle ha rätt till arbetslöshetsförmåner 
enbart enligt nationell lagstiftning i den 
behöriga medlemsstaten om personen 
vore bosatt i den medlemsstaten istället 
välja att ställa sig till arbetsförmedlingens 
förfogande i den medlemsstaten och 
erhålla förmåner i enlighet med 
lagstiftningen i den medlemsstaten som 
om han eller hon vore bosatt där.

2. Genom undantag från punkt 1 ska 
en helt arbetslös person som under sin 
senaste anställning eller period av 
verksamhet som egenföretagare var bosatt i 
en annan medlemsstat än den behöriga 
medlemsstaten och som inte fullgjort en 
oavbruten försäkringsperiod på minst 15 
månader uteslutande enligt lagstiftningen i 
den behöriga medlemsstaten, ställa sig till 
arbetsförmedlingens förfogande i den 
medlemsstat där han är bosatt. Personen 
ska erhålla förmåner i enlighet med 
lagstiftningen i bosättningsmedlemsstaten 
som om han eller hon hade fullgjort alla 
försäkringsperioder enligt lagstiftningen i 
den medlemsstaten. Förmånerna ska utges 
av bosättningsmedlemsstatens institution.
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10.4.2019 A8-0386/183

Ändringsförslag 183
Marian Harkin
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0386/2018
Guillaume Balas
Samordning av de sociala trygghetssystemen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om den utfärdande institutionen, 
efter att ha omprövat grunderna för 
utfärdandet av handlingen inte kan 
upptäcka eventuella fel ska den sända alla 
styrkande handlingar till den begärande 
institutionen inom 25 arbetsdagar från 
mottagandet av begäran. I brådskande fall, 
där skälen till ärendets brådskande natur 
klart anges i begäran, ska detta ske inom 
två arbetsdagar från och med mottagandet 
av begäran, oavsett om den utfärdande 
institutionen eventuellt inte har avslutat 
sina överläggningar enligt a ovan.

b) Om den utfärdande institutionen, 
efter att ha omprövat grunderna för 
utfärdandet av handlingen inte kan 
upptäcka eventuella fel ska den sända alla 
styrkande handlingar till den begärande 
institutionen inom 30 arbetsdagar från 
mottagandet av begäran. I fall som är 
brådskande för att den berörda personens 
rättigheter behöver skyddas och där skälen 
till ärendets brådskande natur klart anges i 
begäran, ska detta ske inom fem 
arbetsdagar från och med mottagandet av 
begäran, oavsett om den utfärdande 
institutionen eventuellt inte har avslutat 
sina överläggningar enligt led a ovan.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/184

Ändringsförslag 184
Marian Harkin
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0386/2018
Guillaume Balas
Samordning av de sociala trygghetssystemen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den begärande institutionen 
efter att ha mottagit bevisningen 
fortfarande tvivlar på handlingens giltighet 
eller huruvida de fakta som ligger till grund 
för de uppgifter som anges i handlingen är 
korrekta eller riktigheten när det gäller de 
faktiska omständigheter som ligger till 
grund för de uppgifter som anges däri, får 
den lägga fram bevis för detta och lämna in 
en ny begäran om förtydligande och i 
förekommande fall att den utfärdande 
institutionen drar tillbaka handlingen enligt 
förfarandet och tidsramar ovan.”.

c) Om den begärande institutionen 
efter att ha mottagit bevisningen 
fortfarande tvivlar på handlingens giltighet 
eller på huruvida de fakta som ligger till 
grund för de uppgifter som anges i 
handlingen är korrekta, ska den lägga fram 
bevis för detta och lämna in en ny begäran 
om förtydligande och i förekommande fall 
att den utfärdande institutionen drar 
tillbaka handlingen enligt förfarandet och 
tidsramar ovan.”.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/185

Ändringsförslag 185
Marian Harkin
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0386/2018
Guillaume Balas
Samordning av de sociala trygghetssystemen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 5 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

7a. Artikel 5.4 ska ersättas med 
följande:

4. Om de berörda institutionerna inte 
kommer överens får de behöriga 
myndigheterna hänskjuta frågan till 
administrativa kommissionen tidigast en 
månad efter den dag då begäran 
lämnades av den institution som tog emot 
handlingen. Administrativa kommissionen 
ska försöka jämka samman ståndpunkterna 
inom sex månader efter det att ärendet 
hänsköts till den.

”4. Om de berörda institutionerna inte 
kommer överens får de behöriga 
myndigheterna hänskjuta frågan till 
administrativa kommissionen. 
Administrativa kommissionen ska försöka 
jämka samman ståndpunkterna inom fyra 
månader efter det att ärendet hänsköts till 
den.

De behöriga myndigheterna och de 
berörda institutionerna ska vidta de 
åtgärder som krävs för att tillämpa 
administrativa kommissionens beslut, 
utan att det påverkar den rätt som 
myndigheter, institutioner och berörda 
personer har att anlita de förfaranden och 
domstolar som föreskrivs i 
medlemsstaternas lagstiftning, denna 
förordning eller fördragen.”

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/186

Ändringsförslag 186
Marian Harkin
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0386/2018
Guillaume Balas
Samordning av de sociala trygghetssystemen
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23 – led a
Förordning (EG) nr 987/2009
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 1 ska ”artikel 65.2” ersättas 
med ”artikel 65.4”.

a) I punkt 1 ska ”artikel 65.2” ersättas 
med ”artiklarna 65.2, 65.4 och 65a”.

Or. en


