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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Inden for området ydelser ved 
arbejdsløshed bør reglerne om 
sammenlægningen af forsikringsperioder 
anvendes ensartet af alle medlemsstater. 
Med undtagelse af vandrende 
arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 65, 
stk. 2, bør reglerne om sammenlægningen 
af perioder med henblik på at gøre krav på 
ydelser ved arbejdsløshed være underlagt 
den betingelse, at en forsikret person har 
tilbagelagt mindst tre forsikringsmåneder 
senest i den pågældende medlemsstat. Den 
hidtidige kompetente medlemsstat bør 
gøres kompetent for alle forsikrede 
personer, som ikke opfylder denne 
betingelse. I sådant tilfælde bør 
tilmeldingen hos arbejdsformidlingen i den 
medlemsstat, hvor den seneste 
forsikringsperiode blev tilbagelagt, have 
samme virkning som tilmelding hos 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
hvor den arbejdsløse tidligere var forsikret.

(8) Inden for området ydelser ved 
arbejdsløshed bør reglerne om 
sammenlægningen af forsikringsperioder 
anvendes ensartet af alle medlemsstater. 
Med undtagelse af vandrende 
arbejdstagere, der er omhandlet i artikel 65, 
stk. 2, for at sikre en tilstrækkelig 
tilknytning til 
beskæftigelsesmedlemsstaten bør reglerne 
om sammenlægningen af perioder med 
henblik på at gøre krav på ydelser ved 
arbejdsløshed være underlagt den 
betingelse, at en forsikret person har 
tilbagelagt mindst 12 forsikringsuger 
senest i den pågældende medlemsstat. Den 
hidtidige kompetente medlemsstat bør 
gøres kompetent for alle forsikrede 
personer, som ikke opfylder denne 
betingelse. I sådant tilfælde bør 
tilmeldingen hos arbejdsformidlingen i den 
medlemsstat, hvor den seneste 
forsikringsperiode blev tilbagelagt, have 
samme virkning som tilmelding hos 
arbejdsformidlingen i den medlemsstat, 
hvor den arbejdsløse tidligere var forsikret.
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Betragtning 9
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(9) Ifølge anbefalingerne i rapporten 
om unionsborgerskab 201335 er der behov 
for at forlænge minimumsperioden for 
eksport af ydelser ved arbejdsløshed fra tre 
til seks måneder for at forbedre 
mulighederne for arbejdsløse, som flytter 
til en anden medlemsstat for at søge 
arbejde, og øge deres muligheder for at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet og 
imødegå den manglende overensstemmelse 
mellem udbudte og efterspurgte 
færdigheder på tværs af grænserne.

udgår

__________________
35 COM(2013)0269 final.
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1. Med undtagelse af de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 65, stk. 2, er anvendelsen 
af artikel 6 betinget af, at den pågældende 
person senest har tilbagelagt en 
forsikringsperiode, en 
beskæftigelsesperiode eller en periode med 
selvstændig virksomhed på mindst tre 
måneder, efter bestemmelserne i den 
lovgivning, i henhold til hvilken der 
ansøges om ydelser.

1. Med undtagelse af de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 65, stk. 2, for at sikre en 
tilstrækkelig forbindelse til 
beskæftigelsesmedlemsstaten, er 
anvendelsen af artikel 6 betinget af, at den 
pågældende person senest har tilbagelagt 
en forsikringsperiode, en 
beskæftigelsesperiode eller en periode med 
selvstændig virksomhed på mindst 12 
uger, efter bestemmelserne i den 
lovgivning, i henhold til hvilken der 
ansøges om ydelser.
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a) I stk. 1, litra c), ændres "tre" til 
"seks", og "de tre måneder kan af det 
kompetente arbejdsformidlingskontor eller 
den kompetente institution forlænges til 
højst seks måneder" ændres til "de seks 
måneder kan af det kompetente 
arbejdsformidlingskontor eller den 
kompetente institution forlænges til 
udgangen af perioden for den pågældende 
persons ret til ydelser".

a) I stk. 1, litra c), ændres "de tre 
måneder kan af det kompetente 
arbejdsformidlingskontor eller den 
kompetente institution forlænges til højst 
seks måneder" til "de tre måneder kan af 
det kompetente arbejdsformidlingskontor 
eller den kompetente institution forlænges 
til udgangen af perioden for den 
pågældende persons ret til ydelser".
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b) I stk. 3 ændres "tre" til "seks", og 
"højst seks måneder" ændres til "udgangen 
af perioden for retten til ydelser".

b) I stk. 3 ændres "højst seks 
måneder" til "udgangen af perioden for 
retten til ydelser".
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