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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

16.4.2019 A8-0386/203

Τροπολογία 203
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Έκθεση A8-0386/2018
Guillaume Balas
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στον τομέα των παροχών ανεργίας, 
οι κανόνες σχετικά με τον συνυπολογισμό 
των περιόδων ασφάλισης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλα τα 
κράτη μέλη. Με εξαίρεση τους 
διασυνοριακούς εργαζομένους που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, 
οι κανόνες για τον συνυπολογισμό των 
περιόδων με σκοπό τη θεμελίωση 
δικαιώματος σε παροχές ανεργίας θα 
πρέπει να υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι 
ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει πολύ 
πρόσφατα τουλάχιστον τρεις μήνες 
ασφάλισης στο εν λόγω κράτος μέλος. Το 
προηγουμένως αρμόδιο κράτος μέλος θα 
πρέπει να καταστεί αρμόδιο για όλους τους 
ασφαλισμένους που δεν πληρούν τη 
συγκεκριμένη προϋπόθεση. Στην 
περίπτωση αυτή, η εγγραφή στις υπηρεσίες 
απασχόλησης του κράτους μέλους της 
πλέον πρόσφατης ασφάλισης θα πρέπει να 
παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με την 
εγγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης του 
κράτους μέλους στο οποίο ο άνεργος ήταν 
προηγουμένως ασφαλισμένος.

(8) Στον τομέα των παροχών ανεργίας, 
οι κανόνες σχετικά με τον συνυπολογισμό 
των περιόδων ασφάλισης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλα τα 
κράτη μέλη. Με εξαίρεση τους 
διασυνοριακούς εργαζομένους που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής 
δεσμός με το κράτος μέλος απασχόλησης, 
οι κανόνες για τον συνυπολογισμό των 
περιόδων με σκοπό τη θεμελίωση 
δικαιώματος σε παροχές ανεργίας θα 
πρέπει να υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι 
ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει πολύ 
πρόσφατα τουλάχιστον 12 εβδομάδες 
ασφάλισης στο εν λόγω κράτος μέλος. Το 
προηγουμένως αρμόδιο κράτος μέλος θα 
πρέπει να καταστεί αρμόδιο για όλους τους 
ασφαλισμένους που δεν πληρούν τη 
συγκεκριμένη προϋπόθεση. Στην 
περίπτωση αυτή, η εγγραφή στις υπηρεσίες 
απασχόλησης του κράτους μέλους της 
πλέον πρόσφατης ασφάλισης θα πρέπει να 
παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με την 
εγγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης του 
κράτους μέλους στο οποίο ο άνεργος ήταν 
προηγουμένως ασφαλισμένος.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σε συνέχεια των συστάσεων που 
περιλαμβάνονται στην έκθεση του 201335 
για την ιθαγένεια της ΕΕ, είναι αναγκαίο 
να επεκταθεί η ελάχιστη διάρκεια 
εξαγωγής των παροχών ανεργίας από 
τρεις σε έξι μήνες, ώστε, αφενός, να 
βελτιωθούν οι ευκαιρίες των ανέργων που 
μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος για να 
αναζητήσουν εργασία και οι ευκαιρίες 
τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας 
και, αφετέρου, να αντιμετωπιστεί η 
αναντιστοιχία των δεξιοτήτων σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

διαγράφεται

__________________
35 COM(2013)0269 final.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2014
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, 
η εφαρμογή του άρθρου 6 συναρτάται από 
την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 
πραγματοποιήσει πολύ πρόσφατα περίοδο 
τουλάχιστον τριών μηνών ασφάλισης, 
μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής 
δραστηριότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία 
δυνάμει της οποίας ζητούνται οι παροχές.

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 2, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής 
δεσμός με το κράτος μέλος απασχόλησης, 
η εφαρμογή του άρθρου 6 συναρτάται από 
την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 
πραγματοποιήσει πολύ πρόσφατα περίοδο 
τουλάχιστον 12 εβδομάδων ασφάλισης, 
μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής 
δραστηριότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία 
δυνάμει της οποίας ζητούνται οι παροχές.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2014
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η 
λέξη «τριών» αντικαθίσταται με τη λέξη 
«έξι» και η φράση «η περίοδος τριών 
μηνών δύναται να παρατείνεται από την 
αρμόδια υπηρεσία ή φορέα έως έξι μήνες 
κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται με τη 
φράση «η περίοδος έξι μηνών δύναται να 
παρατείνεται από την αρμόδια υπηρεσία ή 
φορέα έως το τέλος της περιόδου κατά την 
οποία το εν λόγω πρόσωπο έχει δικαίωμα 
σε παροχές».

α) Στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η 
φράση «η περίοδος τριών μηνών δύναται 
να παρατείνεται από την αρμόδια υπηρεσία 
ή φορέα έως έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο» 
αντικαθίσταται με τη φράση «η περίοδος 
τριών μηνών δύναται να παρατείνεται από 
την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα έως το 
τέλος της περιόδου κατά την οποία το εν 
λόγω πρόσωπο έχει δικαίωμα σε παροχές»·
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Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2014
Άρθρο 64 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 3, η λέξη «τρεις» 
αντικαθίσταται με τη λέξη «έξι» και η 
φράση «έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο» 
αντικαθίσταται με τη φράση «το τέλος της 
περιόδου κατά την οποία παρέχεται το 
δικαίωμα σε παροχές».

β) Στην παράγραφο 3, η φράση «έξι 
μήνες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται 
με τη φράση «το τέλος της περιόδου κατά 
την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε 
παροχές».
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