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KORT BEGRUNDELSE

EU's arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS) er referencerammen for indsamling af statistisk data 
for arbejdsmarkedet i Europa.

Hoveddelen i LFS fuldstændiggøres af et "ad hoc-modul", der vedrører et emne, der varierer 
fra år til år, f.eks. var det i 2013 arbejdsulykker og andre sundhedsmæssige problemer i 
forbindelse med arbejdet. Ifølge Europa-Kommissionen (Eurostat) er hovedundersøgelsen af 
en sammenlignelig interesse på nationalt og europæisk plan, mens ad hoc-modulet 
hovedsageligt har til formål at fremskaffe nødvendige indikatorer til gennemførelsen af 
særligt europæiske politiske initiativer såsom den europæiske beskæftigelsesstrategi eller 
Europa 2020.

På grund af ad hoc-modulets principielt europæiske dimension og på grund af de 
administrative byrder, der følger en supplerende informationssøgning, og som varierer fra år 
til år, har Eurostat tidligere stået over for problemer med at opnå medlemsstaternes og deres 
nationale statistiske kontorers fulde samarbejde ved gennemførelsen heraf. For at Eurostat kan 
udnytte data fra de nationale myndigheder fuldt ud, bør undersøgelserne imidlertid 
gennemføres på en homogen måde i alle medlemsstaterne.

Udover en tilpasning til ordningen med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er 
hovedformålet med dette forslag at indføre et retsgrundlag for fremtidige tilskud i form af 
faste beløb og uden indkaldelse af forslag, til fordel for de nationale statistiske kontorer.

Ordføreren foreslår at støtte princippet om finansiel støtte til de nationale offentlige 
myndigheder for statistiske aktiviteter, idet det udgør en virkelig europæisk merværdi, som 
foreslået af Kommissionen. Han påpeger, at det europæiske statistiske program 2013-2017 
imidlertid allerede er baseret på et lignende princip om en fornuftig fordeling af den 
økonomiske byrde mellem Unionens og medlemsstaternes budgetter. Ad hoc-modulet i LFS
repræsenterer faktisk en større europæisk dimension og medfører en ekstra arbejdsbyrde for 
de nationale statistiske myndigheder udover deres normale arbejde.

Ordføreren foreslår ligeledes at undersøge de ændringsforslag, der sigter mod at sikre sig, at 
denne medfinansiering giver sig udtryk i effektive aktiviteter fra de nationale myndigheder, 
som har til opgave at gennemføre LFS' ad hoc-modul i overensstemmelse med 
finansforordningen og med sammenlignelige forordninger inden for statistikområdet såsom 
det europæiske statistiske program 2013-2017.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I lyset af den betydning, som 
arbejdsstyrkeundersøgelsens ad hoc-
moduler har som støtte for Unionens 
politikker, foreslås det, at der ydes et EU-
bidrag til finansieringen af deres 
gennemførelse gennem tilskudsprocedurer 
uden indkaldelse af forslag. Tilskuddene 
tildeles de nationale statistiske kontorer og 
andre nationale myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske 
statistikker. Tilskud, der ydes med henblik 
på gennemførelse af 
arbejdsstyrkeundersøgelser kan antage 
form af faste beløb. I denne forbindelse bør 
anvendelsen af faste beløb være et 
væsentligt middel til at forenkle 
forvaltningen af tilskud.

(8) I lyset af den betydning, som 
arbejdsstyrkeundersøgelsens ad hoc-
moduler har som støtte for Unionens 
politikker, foreslås det, at der ydes et EU-
bidrag til finansieringen af deres 
gennemførelse efter princippet om en 
fornuftig fordeling af den finansielle 
byrde mellem Unionens og 
medlemsstaternes budgetter. Denne 
finansiering sker gennem 
tilskudsprocedurer uden indkaldelse af 
forslag, jf. artikel 128, stk. 1, andet afsnit i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle 
regler vedrørende Unionens almindelige 
budget1. Tilskuddene tildeles de nationale 
statistiske kontorer og andre nationale 
myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker, med 
forbehold for ad hoc-modulernes effektive 
gennemførelse. Tilskud, der ydes med 
henblik på gennemførelse af 
arbejdsstyrkeundersøgelser kan antage 
form af faste beløb. I denne forbindelse bør 
anvendelsen af faste beløb være et 
væsentligt middel til at forenkle 
forvaltningen af tilskud.
________________________

1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 577/98
Artikel 7 a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 7c 
vedrørende en yderligere række variabler 
(i det følgende benævnt "ad hoc-
moduler") for at supplere de oplysninger, 
der er beskrevet i artikel 4, stk. 1, 
herunder emnet, referenceperioden, 
stikprøvens omfang (lig med eller mindre 
end den, der er omhandlet i artikel 3) samt 
fristerne for indberetning af resultaterne 
(som kan afvige fra fristen, der er 
omhandlet i artikel 6).

1. En yderligere række variabler, i det 
følgende benævnt "ad hoc-moduler", kan 
supplere de oplysninger, der er beskrevet i 
artikel 4, stk. 1. Kommissionen tillægges 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 7c med 
henblik på oprettelsen af et flerårigt 
program for ad hoc-moduler, der 
præciserer emnet, referenceperioden, 
stikprøvens omfang (lig med eller mindre 
end den, der er omhandlet i artikel 3) samt 
fristerne for indberetning af resultaterne 
(som kan afvige fra fristen, der er 
omhandlet i artikel 6).

Begrundelse

Dette ændringsforslag gentager ud fra bekymringen om en klar ordlyd og gennemsigtighed en 
formulering fra den nuværende forordning nr. 577/98 (artikel 4, stk. 2). 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 577/98
Artikel 7 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen kan yde finansiel støtte til de 
nationale statistiske kontorer og andre 
nationale myndigheder, som er udpegede 
modtagere i henhold til artikel 5, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 223/2009, til 
gennemførelsen af ad hoc-modulerne i 
artikel 7a i overensstemmelse med artikel 
X i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XX/XX om et EU-
program for social udvikling og innovation 
[COM (2011) 0609].

I overensstemmelse med artikel 128, stk. 
1, andet afsnit, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 kan Unionen yde 
tilskud til de nationale statistiske kontorer 
og andre nationale myndigheder, som er 
omhandlet i henhold til artikel 5, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 223/2009, uden 
indkaldelse af forslag, til gennemførelsen 
af ad hoc-modulerne i artikel 7a 
vedrørende de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel X i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XX/XX om et EU-program for social 
udvikling og innovation [COM (2011) 
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0609]. Tilskuddene skal antage form af 
faste beløb og skal være betingede af 
medlemsstaternes fulde deltagelse i 
gennemførelsen af ad hoc-modulerne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter for den dispositive del af retsakten en udtrykkelig reference 
vedrørende anvendelsen af faste beløb, som foreslået af Kommissionen, og en reference til 
artikel 128, stk. 1, i finansforordningen, som fastsætter en undtagelse fra offentliggørelsen af 
indkaldelser af forslag for de modtagere, der er blevet identificeret i en basisretsakt. 
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