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10.4.2019 A8-0386/189

Τροπολογία 189
David Casa, Sven Schulze
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0386/2018
Guillaume Balas
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 
ισότιμη αντιμετώπιση των μεθοριακών και 
των διασυνοριακών εργαζομένων, με την 
εξασφάλιση ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι 
λαμβάνουν παροχές ανεργίας από το 
κράτος μέλος της τελευταίας 
δραστηριότητας υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν εργαστεί στο εν λόγω κράτος μέλος 
κατά τους τελευταίους τουλάχιστον 
δώδεκα μήνες.

(10) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 
ισότιμη αντιμετώπιση των μεθοριακών και 
των διασυνοριακών εργαζομένων, με την 
εξασφάλιση ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι 
λαμβάνουν παροχές ανεργίας από το 
κράτος μέλος της τελευταίας 
δραστηριότητας υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν εργαστεί στο εν λόγω κράτος μέλος 
κατά τους τελευταίους τουλάχιστον 
δεκαπέντε μήνες.
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10.4.2019 A8-0386/190

Τροπολογία 190
David Casa, Sven Schulze
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0386/2018
Guillaume Balas
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πρόσωπο που ασκεί μισθωτή 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος για 
λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί 
κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και 
το οποίο έχει αποσπαστεί, κατά την 
έννοια της οδηγίας 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών46, ή έχει 
αποσταλεί από τον εν λόγω εργοδότη σε 
άλλο κράτος μέλος για να εκτελέσει 
εργασία για λογαριασμό του εν λόγω 
εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη 
νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, 
υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη διάρκεια 
της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες 
και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει 
αποσπαστεί ή αποσταλεί προς 
αντικατάσταση άλλου μισθωτού ή μη 
μισθωτού που είχε προηγουμένως 
αποσπαστεί ή αποσταλεί κατά την έννοια 
του παρόντος άρθρου.

1. Πρόσωπο που ασκεί μισθωτή 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος για 
λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί 
κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και 
το οποίο έχει αποσταλεί από τον εν λόγω 
εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος για να 
εκτελέσει εργασία για λογαριασμό του εν 
λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται 
στη νομοθεσία του πρώτου κράτους 
μέλους, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη 
διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 
24 μήνες και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει 
αποσπαστεί ή αποσταλεί προς 
αντικατάσταση άλλου μισθωτού ή μη 
μισθωτού που είχε προηγουμένως 
αποσπαστεί ή αποσταλεί κατά την έννοια 
του παρόντος άρθρου.
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10.4.2019 A8-0386/191

Τροπολογία 191
David Casa, Sven Schulze
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0386/2018
Guillaume Balas
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004
Άρθρο 65 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, ο πλήρως άνεργος ο οποίος, 
κατά την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή 
δραστηριότητά του, κατοικούσε σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος 
μέλος και ο οποίος δεν είχε 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 μήνες 
ασφάλισης ανεργίας αποκλειστικά 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμόδιου 
κράτους μέλους τίθεται στη διάθεση των 
υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους 
μέλους κατοικίας. Το εν λόγω πρόσωπο 
λαμβάνει παροχές σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας, 
ως εάν είχε πραγματοποιήσει όλες τις 
περιόδους ασφάλισης σύμφωνα με τη 
νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους. Οι 
παροχές αυτές χορηγούνται από τον φορέα 
του κράτους μέλους κατοικίας. 
Εναλλακτικά, ο πλήρως άνεργος που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, ο 
οποίος θα δικαιούνταν παροχές ανεργίας 
μόνο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
του αρμόδιου κράτους μέλους εάν 
κατοικούσε εκεί, μπορεί αντ’ αυτού να 
επιλέξει να τεθεί στη διάθεση των 
υπηρεσιών απασχόλησης του εν λόγω 
κράτους μέλους και να λαμβάνει παροχές 
σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του 

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, ο πλήρως άνεργος ο οποίος, 
κατά την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή 
δραστηριότητά του, κατοικούσε σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος 
μέλος και ο οποίος δεν είχε 
πραγματοποιήσει περιόδους ασφάλισης 
ανεργίας τουλάχιστον 15 μηνών χωρίς 
διακοπή αποκλειστικά σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους 
τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών 
απασχόλησης του κράτους μέλους 
κατοικίας. Το εν λόγω πρόσωπο λαμβάνει 
παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους κατοικίας, ως εάν είχε 
πραγματοποιήσει όλες τις περιόδους 
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία 
αυτού του κράτους μέλους. Οι παροχές 
αυτές χορηγούνται από τον φορέα του 
κράτους μέλους κατοικίας.
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κράτους μέλους ως εάν κατοικούσε σε 
αυτό.
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10.4.2019 A8-0386/192

Τροπολογία 192
David Casa, Sven Schulze
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0386/2018
Guillaume Balas
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Αν ο αιτών φορέας, αφού λάβει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, εξακολουθεί να 
έχουν αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα 
ενός εγγράφου ή την ακρίβεια των 
πραγματικών περιστατικών στα οποία 
βασίζονται τα στοιχεία που περιέχονται σ’ 
αυτό, ή ως προς το κατά πόσον οι 
πληροφορίες βάσει των οποίων εκδόθηκε 
το έγγραφο είναι σωστές, μπορεί να 
υποβάλει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και 
να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και, 
κατά περίπτωση, την ανάκληση του εν 
λόγω εγγράφου από τον εκδίδοντα φορέα 
σύμφωνα με τη διαδικασία και τα 
χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται 
ανωτέρω.

γ) Αν ο αιτών φορέας, αφού λάβει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, εξακολουθεί να 
έχουν αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα 
ενός εγγράφου ή την ακρίβεια των 
πραγματικών περιστατικών στα οποία 
βασίζονται τα στοιχεία που περιέχονται σ’ 
αυτό, ή ως προς το κατά πόσον οι 
πληροφορίες βάσει των οποίων εκδόθηκε 
το έγγραφο είναι σωστές, υποβάλλει 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και ζητά 
περαιτέρω διευκρινίσεις και, κατά 
περίπτωση, την ανάκληση του εν λόγω 
εγγράφου από τον εκδίδοντα φορέα 
σύμφωνα με τη διαδικασία και τα 
χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται 
ανωτέρω.».
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10.4.2019 A8-0386/193

Τροπολογία 193
David Casa, Sven Schulze
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0386/2018
Guillaume Balas
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Αν ο εκδίδων φορέας, μετά την 
επανεξέταση των λόγων έκδοσης του 
εγγράφου, δεν μπορεί να εντοπίσει 
σφάλμα, διαβιβάζει στον αιτούντα φορέα 
όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός 25 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν 
οι λόγοι της έκτακτης ανάγκης 
αναφέρονται σαφώς στην αίτηση, η 
διαβίβαση αυτή γίνεται εντός δύο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης, παρά το γεγονός ότι ο εκδίδων 
φορέας μπορεί να μην έχει ολοκληρώσει 
την επανεξέταση του θέματος σύμφωνα με 
το στοιχείο α) ανωτέρω.

β) Αν ο εκδίδων φορέας, μετά την 
επανεξέταση των λόγων έκδοσης του 
εγγράφου, δεν μπορεί να εντοπίσει 
σφάλμα, διαβιβάζει στον αιτούντα φορέα 
όλα τα διαθέσιμα δικαιολογητικά εντός 30 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος. Σε περιπτώσεις που είναι 
επείγουσες, όσον αφορά την προστασία 
των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου, 
και όταν οι λόγοι της έκτακτης ανάγκης 
αναφέρονται σαφώς στην αίτηση, η 
διαβίβαση αυτή γίνεται εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης, παρά το γεγονός ότι ο εκδίδων 
φορέας μπορεί να μην έχει ολοκληρώσει 
την επανεξέταση του θέματος σύμφωνα με 
το στοιχείο α) ανωτέρω.
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10.4.2019 A8-0386/194

Τροπολογία 194
David Casa, Sven Schulze
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0386/2018
Guillaume Balas
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

7α. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία 
μεταξύ των σχετικών φορέων, το θέμα 
μπορεί να τεθεί ενώπιον της διοικητικής 
επιτροπής από τις αρμόδιες αρχές, αφού 
παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος του φορέα που 
έλαβε το έγγραφο. Η διοικητική επιτροπή 
επιχειρεί να συμβιβάσει τις διιστάμενες 
απόψεις εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία επελήφθη του 
θέματος.

«4. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία 
μεταξύ των σχετικών φορέων, το θέμα 
μπορεί να τεθεί ενώπιον της Διοικητικής 
Επιτροπής από τις αρμόδιες αρχές. Η 
διοικητική επιτροπή επιχειρεί να 
συμβιβάσει τις διιστάμενες απόψεις εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
κατά την οποία επελήφθη του θέματος.

Οι σχετικές αρμόδιες αρχές και οι 
σχετικοί φορείς λαμβάνουν τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή της 
απόφασης της διοικητικής επιτροπής, με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
σχετικών αρχών, φορέων και προσώπων 
να προσφεύγουν στα δικαστήρια και τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από τις 
νομοθεσίες των κρατών μελών, από τον 
παρόντα κανονισμό ή από τις Συνθήκες.».
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10.4.2019 A8-0386/195

Τροπολογία 195
David Casa, Sven Schulze
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0386/2018
Guillaume Balas
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – στοιχείο α

Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1, η φράση 
«άρθρο 65 παράγραφος 2» αντικαθίσταται 
με τη φράση «άρθρο 65 παράγραφος 4»·

α) στην παράγραφο 1, η φράση 
«άρθρο 65 παράγραφος 2» αντικαθίσταται 
με τη φράση «άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 
4 και άρθρο 65α»·

en


