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КРАТКА ОБОСНОВКА

Изследването на работната сила (ИРС) е референтната рамка за събирането на 
статистически данни за пазара на труда в Европа. 

Основната част на ИРС се допълва от един „ad hoc модул“, чийто предмет е различен 
всяка година, например през 2013 г. този модул е посветен на трудовите злополуки и 
други здравни проблеми, свързани с работата. Според Европейската комисия 
(Eвростат), докато основната част на изследването е от интерес както на национално, 
така и на европейско равнище, ad hoc модулът служи предимно за предоставяне на 
необходимите показатели за целите на европейски инициативи в областта на 
политиката, като Европейската стратегия за заетостта или „Европа 2020“.

Поради преобладаващо европейското измерение на ad hoc модула, както и поради 
административните разходи, които се дължат на търсенето на допълнителна 
информация, която при това се променя всяка година, в миналото Евростат е срещал 
трудности при получаването на пълно съдействие от страна на държавите членки и 
техните национални статистически институти по отношение на прилагането на модула. 
Освен това, за да може Евростат да използва пълноценно предоставените от 
националните органи данни, изследванията трябва да се извършват по хомогенен начин 
във всички държави членки.

Освен привеждането в съответствие с режима на делегираните актове и на актове за 
изпълнение, основната цел на настоящото предложение е да се въведе правно 
основание за бъдещите безвъзмездни средства, отпускани на националните 
статистически институти под формата на еднократни общи суми и без покани за 
представяне на предложения. 

Докладчикът поддържа предложения от Комисията принцип да се предоставя 
финансова подкрепа на националните публични органи при осъществяването на 
статистически дейности, които представляват истинска добавена европейска стойност. 
Той отбелязва, че Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. вече  
се основава на сходния принцип на разумно разпределение на финансовата тежест 
между бюджета на Съюза и бюджетите на държавите членки. Ad hoc модулът на ИРС 
всъщност има значително европейско измерение и представлява значителен обем 
допълнителна работа за националните статистически органи, в добавка към обичайните 
им дейности.

Докладчикът предлага освен това да се разгледат изменения, които имат за цел да се 
гарантира, че като резултат от съфинансирането националните органи действително 
предприемат дейности за прилагане на ad hoc модула на ИРС, в съответствие с 
Финансовия регламент и със съответните регламенти в областта на статистиката като 
Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С оглед на важната роля на ad hoc 
модулите към изследването на 
работната сила за политиките на Съюза 
се предлага Съюзът да участва във 
финансирането на тяхното прилагане 
чрез процедури по отпускане на 
безвъзмездни средства без покани за 
представяне на предложения.
Безвъзмездните средства ще се отпускат 
на националните статистически 
институти и на други национални 
органи, посочени в член 5, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 г. относно европейската 
статистика. Безвъзмездните средства, 
предоставени за целите на изследвания 
на работната сила, могат да бъдат под 
формата на еднократни общи суми. В 
този контекст използването на 
еднократни общи суми следва да бъде 
основно средство за опростяване на 
управлението на безвъзмездните 
средства.

(8) С оглед на важната роля на ad hoc 
модулите към изследването на 
работната сила за политиките на Съюза 
се предлага Съюзът да участва във 
финансирането на тяхното прилагане
съгласно принципа на разумно 
разпределение на финансовата 
тежест между бюджета на Съюза и 
бюджетите на държавите членки. 
Това финансиране се осъществява
чрез процедури по отпускане на 
безвъзмездни средства без покани за 
представяне на предложения в 
съответствие с член 128, параграф 1, 
алинея 2 от Регламент (ЕС, Eвратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза1. Безвъзмездните средства ще се 
отпускат, при условие че ad hoc 
модулите действително се прилагат,
на националните статистически 
институти и на други национални 
органи, посочени в член 5, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 г. относно европейската 
статистика. Безвъзмездните средства, 
предоставени за целите на изследвания 
на работната сила, могат да бъдат под 
формата на еднократни общи суми. В 
този контекст използването на 
еднократни общи суми следва да бъде 
основно средство за опростяване на 
управлението на безвъзмездните 
средства.
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________________________

1 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 577/98
Член 1 a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 7в по отношение 
на допълнителен набор от 
променливи (наричани по-долу „ad hoc
модул“) с цел допълване на 
информацията, описана в член 4, 
параграф 1, включително предмета, 
референтния период, обема на извадката
(равен или по-малък от обема на 
извадката, дефиниран съгласно член 3) 
и срока за предаване на резултатите
(който може да бъде различен от срока 
съгласно член 6).

1. Допълнителен набор от 
променливи, наричан по-нататък „ad 
hoc модул“, може да бъде добавен с 
цел допълване на информацията, 
описана в член 4, параграф 1.
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 7в с оглед на определянето на 
многогодишна програма за ad hoc
модулите, която да уточнява
предмета, референтния период, обема на 
извадката (равен или по-малък от обема 
на извадката, дефиниран съгласно 
член 3) и срока за предаване на 
резултатите (който може да бъде 
различен от срока съгласно член 6).

Обосновка

Настоящото изменение възпроизвежда, с цел прозрачност и редакционна яснота, 
формулировката на действащия Регламент (ЕО) № 577/98 (член 4, параграф 2). 

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 577/98
Член 7 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът може да предоставя финансова 
подкрепа на националните 
статистически институти и на други 

В съответствие с член 128, параграф 
1, алинея 2 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 Съюзът може да 
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национални органи, определени като 
бенефициери в член 5, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009, за целите 
на прилагането на посочените в член 7а 
ad hoc модули, в съответствие с 
член X от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ на 
Европейския парламент и на Съвета за 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални иновации, 
[COM (2011) 609 окончателен].

предоставя на националните 
статистически институти и на други 
национални органи, посочени в член 5, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009, безвъзмездни средства без 
покани за представяне на 
предложения за целите на прилагането 
на посочените в член 7а ad hoc модули, 
с оглед на предвидените действия по
член X от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ на 
Европейския парламент и на Съвета за 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални иновации, 
[COM (2011) 609 окончателен]. Тези 
безвъзмездни средства могат да 
бъдат под формата на еднократни 
общи суми и се отпускат при условие, 
че държавите членки участват 
изцяло в прилагането на ad hoc 
модулите.

Обосновка

Настоящото изменение включва в разпоредителната част на акта изрично 
препращане към използването на еднократни общи суми, както е предложено от 
Комисията, както и препратка към член 128, параграф 1 от Финансовия регламент, 
който предвижда изключение от задължението за покани за представяне на 
предложения за бенефициери, предвидени в основен акт. 
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