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10.4.2019 A8-0386/189

Tarkistus 189
David Casa, Sven Schulze
PPE-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.
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10.4.2019 A8-0386/190

Tarkistus 190
David Casa, Sven Schulze
PPE-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/EY 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 
toiseen jäsenvaltioon tekemään siellä 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.

Or. en



AM\1182635FI.docx PE637.709v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

10.4.2019 A8-0386/191

Tarkistus 191
David Casa, Sven Schulze
PPE-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.
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10.4.2019 A8-0386/192

Tarkistus 192
David Casa, Sven Schulze
PPE-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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10.4.2019 A8-0386/193

Tarkistus 193
David Casa, Sven Schulze
PPE-ryhmän puolesta

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

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

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.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/194

Tarkistus 194
David Casa, Sven Schulze
PPE-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 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 987/2009
5 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 a. Korvataan 5 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Jos kyseiset laitokset eivät pääse 
sopimukseen, asia voidaan viedä 
toimivaltaisten viranomaisten kautta 
hallintotoimikunnan käsittelyyn 
aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä 
päivästä, jona asiakirjan vastaanottanut 
laitos on esittänyt pyynnön. 
Hallintotoimikunta pyrkii sovittelemaan 
näkökannat kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi.

”4. Jos kyseiset laitokset eivät pääse 
sopimukseen, asia voidaan viedä 
toimivaltaisten viranomaisten kautta 
hallintotoimikunnan käsittelyyn. 
Hallintotoimikunta pyrkii sovittelemaan 
näkökannat neljän kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi.

Asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten ja laitosten on toteutettava 
hallintotoimikunnan päätöksen 
soveltamisen edellyttämät toimenpiteet, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asianomaisten viranomaisten, laitosten tai 
henkilöiden oikeutta turvautua 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, tässä 
asetuksessa tai perussopimuksissa 
säädettyyn tai määrättyyn menettelyyn tai 
tuomioistuimeen.”

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/195

Tarkistus 195
David Casa, Sven Schulze
PPE-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

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


