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16.4.2019 A8-0386/203

Ändringsförslag 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
för GUE/NGL-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 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Vad gäller arbetslöshetsförmåner 
bör reglerna för sammanläggning av 
försäkringsperioder tillämpas enhetligt i 
alla medlemsstater. Med undantag för de 
arbetstagare som avses i artikel 65.2 bör 
det i reglerna för sammanläggning av 
försäkringsperioder i syfte att uppbära 
arbetslöshetsförmåner införas ett krav på 
att en försäkrad person senast har varit 
försäkrad i minst tre månader i den 
medlemsstaten. Den tidigare behöriga 
medlemsstaten bör bli behörig för alla 
försäkrade personer som inte uppfyller 
detta krav. I detta fall bör registrering hos 
arbetsförmedlingen i den medlemsstat där 
den arbetslösa personen senast var 
försäkrad ha samma verkan som 
registrering hos arbetsförmedlingen i den 
medlemsstat där personen tidigare var 
försäkrad.

(8) Vad gäller arbetslöshetsförmåner 
bör reglerna för sammanläggning av 
försäkringsperioder tillämpas enhetligt i 
alla medlemsstater. Med undantag för de 
arbetstagare som avses i artikel 65.2 bör 
det i reglerna för sammanläggning av 
försäkringsperioder i syfte att uppbära 
arbetslöshetsförmåner, i syfte att 
säkerställa en tillräcklig koppling till 
anställningsmedlemsstaten, införas ett 
krav på att en försäkrad person senast har 
varit försäkrad i minst 12 veckor i den 
medlemsstaten. Den tidigare behöriga 
medlemsstaten bör bli behörig för alla 
försäkrade personer som inte uppfyller 
detta krav. I detta fall bör registrering hos 
arbetsförmedlingen i den medlemsstat där 
den arbetslösa personen senast var 
försäkrad ha samma verkan som 
registrering hos arbetsförmedlingen i den 
medlemsstat där personen tidigare var 
försäkrad.
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16.4.2019 A8-0386/204

Ändringsförslag 204
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
för GUE/NGL-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 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Till följd av rekommendationerna i 
rapporten om EU-medborgarskapet 
201335 finns det ett behov av att förlänga 
den kortaste möjliga perioden för export 
av arbetslöshetsförmåner från tre till sex 
månader för att förbättra arbetslösa 
personers möjligheter att flytta från en 
medlemsstat till en annan för att söka 
arbete och deras chanser att 
återintegreras på arbetsmarknaden, och 
för att ta itu med kompetensglappet 
mellan länder.

utgår

__________________
35 COM(2013)0269 final.
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16.4.2019 A8-0386/205

Ändringsförslag 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
för GUE/NGL-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 19
Förordning (EG) nr 883/2014
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utom i de fall som avses i artikel 
65.2 ska artikel 6 tillämpas endast om den 
berörda personen senast har fullgjort en 
försäkringsperiod, anställningsperiod eller 
en period som egenföretagare på minst tre 
månader i enlighet med den lagstiftning 
enligt vilken ansökan om förmåner görs.

1. Utom i de fall som avses i artikel 
65.2 ska, i syfte att säkerställa en 
tillräcklig koppling till 
anställningsmedlemsstaten, artikel 6 
tillämpas endast om den berörda personen 
senast har fullgjort en försäkringsperiod, 
anställningsperiod eller en period som 
egenföretagare på minst 12 veckor i 
enlighet med den lagstiftning enligt vilken 
ansökan om förmåner görs.

Or. en



AM\1182691SV.docx PE637.709v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

16.4.2019 A8-0386/206

Ändringsförslag 206
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
för GUE/NGL-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 20 – led a
Förordning (EG) nr 883/2014
Artikel 64 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 1c ska ”tre” ersättas med 
”sex” och ”med tre månader till högst sex 
månader” ersättas med ”med sex månader 
till slutet av den period under vilken 
personen har rätt till förmåner”.

a) I punkt 1 c ska ”med tre månader 
till högst sex månader” ersättas med ”med 
tre månader till slutet av den period under 
vilken personen har rätt till förmåner”.
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Ändringsförslag 207
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
för GUE/NGL-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 20 – led b
Förordning (EG) nr 883/2014
Artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska ”tre” ersättas med 
”sex” och ”upp till högst sex månader” 
ersättas med ”till slutet av perioden för rätt 
till förmåner”.

b) I punkt 3 ska ”upp till högst sex 
månader” ersättas med ”till slutet av 
perioden för rätt till förmåner”.

Or. en


