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NL In verscheidenheid verenigd NL

16.4.2019 A8-0386/203

Amendement 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op het gebied van 
werkloosheidsuitkeringen moeten de regels 
voor de samentelling van 
verzekeringstijdvakken door alle lidstaten 
op dezelfde wijze worden toegepast. Met 
uitzondering van grensoverschrijdende 
arbeiders als bedoeld in artikel 65, lid 2, 
moeten de regels voor de samentelling van 
tijdvakken met het oog op de toekenning 
van het recht op werkloosheidsuitkering 
worden onderworpen aan de voorwaarde 
dat een verzekerde laatstelijk ten minste 
drie maanden in die lidstaat verzekerd is 
geweest. De voorheen bevoegde lidstaat 
moet bevoegd worden voor alle 
verzekerden die niet aan deze voorwaarde 
voldoen. In dit geval moet inschrijving bij 
de diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat van laatste verzekering hetzelfde 
effect hebben als inschrijving bij de 
diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat waar de werkloze werknemer 
voorheen verzekerd was.

(8) Op het gebied van 
werkloosheidsuitkeringen moeten de regels 
voor de samentelling van 
verzekeringstijdvakken door alle lidstaten 
op dezelfde wijze worden toegepast. Met 
uitzondering van grensoverschrijdende 
arbeiders als bedoeld in artikel 65, lid 2, 
moeten de regels voor de samentelling van 
tijdvakken met het oog op de toekenning 
van het recht op werkloosheidsuitkering 
worden onderworpen aan de voorwaarde 
dat een verzekerde laatstelijk ten minste 
twaalf weken in die lidstaat verzekerd is 
geweest, teneinde een toereikende band 
met de lidstaat van de werkzaamheden te 
waarborgen. De voorheen bevoegde 
lidstaat moet bevoegd worden voor alle 
verzekerden die niet aan deze voorwaarde 
voldoen. In dit geval moet inschrijving bij 
de diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat van laatste verzekering hetzelfde 
effect hebben als inschrijving bij de 
diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaat waar de werkloze werknemer 
voorheen verzekerd was.
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16.4.2019 A8-0386/204

Amendement 204
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Naar aanleiding van de 
aanbevelingen in het verslag over het EU-
burgerschap 201335 moet de 
minimumduur van de export van 
werkloosheidsuitkeringen worden 
verlengd van drie tot zes maanden, zodat 
werklozen die naar een andere lidstaat 
verhuizen meer mogelijkheden krijgen om 
naar werk te zoeken, betere kansen 
hebben om te integreren op de 
arbeidsmarkt en discrepanties tussen 
gevraagde en aangeboden vaardigheden 
kunnen worden aangepakt, ook over de 
grenzen heen.

Schrappen

__________________
35 COM(2013)0269 final.

Or. en
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16.4.2019 A8-0386/205

Amendement 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordination of social security systems
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EG) nr. 883/2014
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens in de in artikel 65, lid 2, 
bedoelde gevallen wordt de toepassing van 
artikel 6 afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de betrokkene laatstelijk, 
overeenkomstig de wetgeving op grond 
waarvan de uitkeringen worden 
aangevraagd, een tijdvak van verzekering, 
van werkzaamheden in loondienst of van 
werkzaamheden anders dan in loondienst 
van ten minste drie maanden heeft 
vervuld.

1. Behoudens in de in artikel 65, lid 2, 
bedoelde gevallen wordt de toepassing van 
artikel 6 afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de betrokkene laatstelijk, 
overeenkomstig de wetgeving op grond 
waarvan de uitkeringen worden 
aangevraagd, een tijdvak van verzekering, 
van werkzaamheden in loondienst of van 
werkzaamheden anders dan in loondienst 
van ten minste twaalf weken heeft vervuld 
teneinde te zorgen voor een toereikende 
band met de lidstaat van de 
werkzaamheden.

Or. en
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Amendement 206
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter a
Verordening (EG) nr. 883/2014
Artikel 64 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) In lid 1, onder c), wordt het woord 
"drie" vervangen door "zes" en de 
woorden "van drie maanden tot maximaal 
zes maanden" door "van zes maanden tot 
het einde van de periode waarin de 
betrokkene recht heeft op uitkeringen";

a) In lid 1, onder c), worden de 
woorden "van drie maanden tot maximaal 
zes maanden" vervangen door "van 
drie maanden tot het einde van de periode 
waarin de betrokkene recht heeft op 
uitkeringen";

Or. en
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16.4.2019 A8-0386/207

Amendement 207
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – letter b
Verordening (EG) nr. 883/2014
Artikel 64 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) In lid 3 wordt het woord "drie" 
vervangen door "zes" en de woorden 
"maximaal zes maanden" door "het einde 
van de periode waarin de betrokkene recht 
heeft op uitkeringen".

b) In lid 3 worden de woorden 
"maximaal zes maanden" vervangen door 
"het einde van de periode waarin de 
betrokkene recht heeft op uitkeringen".

Or. en


