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RÖVID INDOKOLÁS

A munkaerő-felmérés az európai munkaerőpiacra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés 
referenciakerete. 

A munkaerő-felmérés fő részét egy „ad hoc modul” egészíti ki, amely minden évben más 
témára, 2013-ban például a munkahelyi balesetekre és a munkával kapcsolatos más 
egészségügyi problémákra vonatkozik. Az Európai Bizottság (Eurostat) véleménye szerint 
míg a fő felmérés nemzeti és uniós szinten egyaránt azonos jelentőséggel bír, az ad hoc modul 
legfőképpen arra szolgál, hogy megadja a szükséges mutatókat az olyan, kifejezetten uniós 
politikai kezdeményezések irányításához, mint az európai foglalkoztatási stratégia vagy az 
Európa 2020 stratégia.

Mivel az ad hoc modul elsősorban európai dimenziójú, továbbá az évente változó kiegészítő 
adatokra irányuló kutatás adminisztratív költségei miatt az Eurostat a múltban csak 
nehézségek árán tudta elérni, hogy a tagállamok és azok nemzeti statisztikai intézetei teljes 
mértékben együttműködjenek az ad hoc modul végrehajtásában. Márpedig ahhoz, hogy az 
Eurostat maradéktalanul kiaknázhassa a nemzeti hatóságoktól származó adatokat, a 
felméréseket valamennyi tagállamban egységesen kell elvégezni.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok rendszeréhez való 
igazodáson túl e javaslat legfontosabb célja az, hogy biztosítsa a jogalapot a nemzeti 
statisztikai intézetek számára átalányösszegek formájában és ajánlattételi felhívás nélkül 
nyújtandó jövőbeli támogatásokhoz. 

A Bizottság javaslatával összhangban az előadó a nemzeti hatóságok számára a valódi európai 
hozzáadott értékkel bíró statisztikai tevékenységekhez nyújtott pénzügyi támogatás elvének 
támogatását javasolja. Kiemeli, hogy a 2013–2017-es európai statisztikai program már 
egyébként is azon a hasonló elven nyugszik, hogy a pénzügyi terheket ésszerűen osszák meg 
az uniós és a tagállami költségvetések között. A munkaerő-felmérés ad hoc modulja ugyanis 
jelentős európai dimenzióval bír, és a szokásos tevékenységeiken felül további munkaterhet 
jelent a nemzeti statisztikai hatóságoknak.

Az előadó javasolja továbbá, hogy vizsgálják meg azokat a módosításokat, amelyek célja 
annak biztosítása, hogy ez a társfinanszírozás a nemzeti hatóságoknak a munkaerő-felmérés 
ad hoc modulja végrehajtását szolgáló tényleges tevékenységeiben nyilvánuljon meg, a 
költségvetési rendelettel és a statisztika területére vonatkozó hasonló rendeletekkel, például a 
2013–2017-es európai statisztikai programról szóló rendelettel összhangban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a munkaerő-felmérés ad hoc 
moduljainak jelentőségére az uniós 
szakpolitikák támogatása szempontjából, a 
végrehajtásuk finanszírozásához nyújtott 
uniós hozzájárulást javasolt ajánlattételi 
felhívás nélküli támogatási eljárás révén
megvalósítani. A támogatásokat az európai 
statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében 
említett nemzeti statisztikai intézeteknek és 
más nemzeti hatóságoknak kell odaítélni.
A munkaerő-felmérések végrehajtása 
céljából nyújtott támogatások 
átalányösszegek formájában adhatók.
Ebben az összefüggésben indokolt, hogy az 
átalányösszegek használata legyen a 
támogatáskezelés egyszerűsítésének 
legfőbb módja.

(8) Tekintettel a munkaerő-felmérés ad hoc 
moduljainak jelentőségére az uniós 
szakpolitikák támogatása szempontjából, a 
végrehajtásuk finanszírozásához nyújtott 
uniós hozzájárulást javasolt a pénzügyi 
terheknek az uniós és a tagállami 
költségvetések közötti ésszerű 
megosztásának elve szerint megvalósítani. 
Ennek a finanszírozásnak ajánlattételi 
felhívás nélküli támogatási eljárás révén
kell megvalósulnia az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 128. cikke 
(1) bekezdése második albekezdésének 
megfelelően. A támogatásokat az európai 
statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében 
említett nemzeti statisztikai intézeteknek és 
más nemzeti hatóságoknak kell odaítélni, 
feltéve, hogy az ad hoc modulokat 
ténylegesen végrehajtják. A munkaerő-
felmérések végrehajtása céljából nyújtott 
támogatások átalányösszegek formájában 
adhatók. Ebben az összefüggésben 
indokolt, hogy az átalányösszegek 
használata legyen a támogatáskezelés 
egyszerűsítésének legfőbb módja.
________________________

1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 7c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a változók további halmaza (a 
továbbiakban: ad hoc modul) tekintetében, 
a 4. cikk (1) bekezdésében ismertetett 
információk kiegészítése céljából, ideértve
a tárgyat, a bázisidőszakot, a minta méretét
(a 3. cikkben meghatározott minta 
nagyságával azonos vagy annál kisebb) és 
az eredmények átadására vonatkozó 
határidőt (amely eltérhet a 6. cikkben 
megállapított határidőtől).

(1) A 4. cikk (1) bekezdésében ismertetett 
információt változók további halmaza 
egészítheti ki (a továbbiakban: ad hoc 
modulok). A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 7c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ad hoc modulok többéves 
programjának megállapítása céljából,
amely pontosan meghatározza a tárgyat, a 
bázisidőszakot, a minta méretét (a 3. 
cikkben meghatározott minta nagyságával 
azonos vagy annál kisebb) és az 
eredmények átadására vonatkozó határidőt
(amely eltérhet a 6. cikkben megállapított 
határidőtől).

Indokolás

Ez a módosítás a megszövegezés egyértelművé tétele és az átláthatóság érdekében a jelenlegi 
577/98/EK rendeletben (a 4. cikk (2) bekezdésében) szereplő megfogalmazást veszi át. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió pénzügyi támogatást nyújthat a 
223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett, kijelölt 
kedvezményezettként meghatározott
nemzeti statisztikai intézeteknek és más 
nemzeti hatóságoknak a 7a. cikk szerinti ad 
hoc modulok végrehajtásához, az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet X. cikkének
megfelelően [COM (2011) 609 végleges].

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 
128. cikke (1) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően az Unió
ajánlattételi felhívás nélküli támogatást 
nyújthat a 223/2009/EK rendelet 5. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
nemzeti statisztikai intézeteknek és más 
nemzeti hatóságoknak a 7a. cikk szerinti ad 
hoc modulok végrehajtásához, az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet X. cikkének 
megfelelően [COM (2011)0609]. Ezek a 
támogatások átalányösszeg formájában 
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kerülnek kifizetésre, és folyósításuk 
feltétele, hogy a tagállamok teljes 
mértékben részt vegyenek az ad hoc 
modulok végrehajtásában.

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság javaslatának megfelelően egyértelmű hivatkozást vesz fel a jogi 
aktus rendelkező részébe az átalányösszegek felhasználásáról, valamint a költségvetési 
rendelet 128. cikkének (1) bekezdésére történő hivatkozást is tartalmaz, amely bekezdés a 
valamely alap-jogiaktusban meghatározott kedvezményezettek esetében mentességet ad az 
ajánlattételi felhívás közzététele alól. 
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