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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В областта на обезщетенията за 
безработица правилата за сумиране на 
осигурителни периоди следва да се 
прилагат по еднакъв начин от всички 
държави членки. С изключение на 
трансграничните работници, посочени в 
член 65, параграф 2, правилата за 
сумиране на периоди с цел придобиване 
на право на обезщетения за безработица 
следва да се подчиняват на условието в 
последно време лицето да е било 
социално осигурено в продължение на 
поне три месеца в тази държава членка. 
Предишната компетентна държава 
членка следва да остане компетентна за 
всички осигурени лица, които не 
отговарят на това условие. В този 
случай регистрацията в службите по 
заетостта на държавата членка на 
последната осигуровка следва да има 
същите последици като регистрацията в 
службите по заетостта на държавата 
членка, в която безработното лице е 
било осигурено по-рано.

(8) В областта на обезщетенията за 
безработица правилата за сумиране на 
осигурителни периоди следва да се 
прилагат по еднакъв начин от всички 
държави членки. С изключение на 
трансграничните работници, посочени в 
член 65, параграф 2, с цел да се 
гарантира достатъчна връзка с 
държавата членка на заетост, 
правилата за сумиране на периоди с цел 
придобиване на право на обезщетения 
за безработица следва да се подчиняват 
на условието в последно време лицето 
да е било социално осигурено в 
продължение на поне 12 седмици в тази 
държава членка. Предишната 
компетентна държава членка следва да 
остане компетентна за всички осигурени 
лица, които не отговарят на това 
условие. В този случай регистрацията в 
службите по заетостта на държавата 
членка на последната осигуровка следва 
да има същите последици като 
регистрацията в службите по заетостта 
на държавата членка, в която 
безработното лице е било осигурено по-
рано.
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В резултат на препоръките в 
Доклада за гражданството на ЕС за 
2013 г.35 е необходимо минималната 
продължителност на прехвърлянето 
на обезщетения за безработица да се 
удължи от три на шест месеца, за да 
се подобрят възможностите за 
търсене на работа за безработните 
лица, които се местят в друга 
държава членка, както и шансовете 
им за реинтегриране на пазара на 
труда и справянето с 
несъответствието между търсените 
и предлаганите умения през 
границите.

заличава се

__________________
35 COM(2013)0269 final
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 883/2014
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен в случаите, посочени в 
член 65, параграф 2, член 6 се прилага, 
при условие че заинтересованото лице 
наскоро е било осигурено, наето или 
самостоятелно заето за период от поне 
три месеца съгласно 
законодателството, съгласно което 
претендира за получаването на 
обезщетения.

1. Освен в случаите, посочени в 
член 65, параграф 2, с цел да се 
гарантира достатъчна връзка с 
държавата членка на заетост, член 6 
се прилага, при условие че 
заинтересованото лице наскоро е било 
осигурено, наето или самостоятелно 
заето за период от поне12 седмици 
съгласно законодателството, съгласно 
което претендира за получаването на 
обезщетения.
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква а
Регламент (ЕО) № 883/2014
Член 64 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) В параграф 1, буква в) думата 
„три“ се заменя с „шест“, а изразът 
„от три месеца до максимум шест 
месеца“ се заменя с „от шест месеца до 
края на периода, за който лицето има 
право на обезщетения“;

a) В параграф 1, буква в) изразът 
„от три месеца до максимум шест 
месеца“ се заменя с „от три месеца до 
края на периода, за който лицето има 
право на обезщетения“;
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква б
Регламент (ЕО) № 883/2014
Член 64 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 3 думата „три“ се 
заменя с „шест“, а изразът „максимум 
шест месеца“ се заменя с „края на 
периода, за който лицето има право на 
обезщетения“.

б) В параграф 3 изразът „максимум 
шест месеца“ се заменя с „края на 
периода, за който лицето има право на 
обезщетения“.
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