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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Darbo jėgos tyrimas (DJT) yra statistinių duomenų apie darbo rinką Europoje rinkimo 
orientacinė sistema. 

Pagrindinis DJT elementas papildytas ad hoc moduliu, kurio tema kiekvienais metais yra 
skirtinga, pvz., 2013 m. tai yra nelaimingi atsitikimai darbe ir kitos sveikatos problemos, 
susijusios su darbu. Europos Komisijos (Eurostato) duomenimis, pagrindinis tyrimas vienodai 
svarbus tiek šalims, tiek ES, o ad hoc modulis daugiausia naudojamas siekiant rengti 
rodiklius, reikalingus Europos politikos iniciatyvoms, pvz., Europos užimtumo strategijai arba 
strategijai „Europa 2020“, vykdyti.

Dėl ad hoc modulio iš esmės europinės dimensijos ir administracinių išlaidų, atsirandančių 
dėl papildomos ir kasmet skirtingos informacijos paieškos, Eurostatas, siekdamas, kad 
valstybės narės ir jų nacionalinės statistikos institucijos visapusiškai bendradarbiautų taikant 
šį modulį, anksčiau susidūrė su sunkumais. Tačiau tam, kad Eurostatas galėtų visapusiškai 
panaudoti nacionalinių institucijų pateiktus duomenis, tyrimai visose valstybėse narėse turi 
būti vykdomi vienodu būdu.

Be suderinimo su deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų tvarka pagrindinis šio pasiūlymo tikslas –
numatyti būsimų dotacijų skiriant vienkartines išmokas ir neskelbiant kvietimų teikti 
pasiūlymus teisinį pagrindą, nes tai būtų naudinga nacionalinėms statistikos institucijoms. 

Nuomonės referentas siūlo remti finansinės paramos teikimo nacionalinėms valdžios 
institucijoms vykdant veiklą statistikos srityje, kuri turi tikrą papildomą naudą Europos mastu, 
principą, kaip siūlo Komisija. Nuomonės referentas pažymi, kad 2013–2017 m. Europos 
statistikos programa jau remiasi panašiu racionalaus finansinių išlaidų paskirstymo Sąjungos 
ir valstybių narių biudžetams principu. DTJ ad hoc modulis iš tikrųjų yra europinio masto ir 
nacionalinėms statistikos institucijoms tai reiškia darbo krūvį, kuris yra didesnis nei jų 
įprastos užduotys.

Nuomonės referentas taip pat siūlo išnagrinėti pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad dėl 
šio bendro finansavimo nacionalinės institucijos imtųsi efektyvių veiksmų taikydamos DTJ 
ad hoc modulį, laikydamosi Finansinio reglamento ir panašių reglamentų statistikos srityje, 
pvz., 2013–2017 m. Europos statistikos programa, nuostatų.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi darbo jėgos tyrimo ad hoc 
moduliai svarbūs remiant Sąjungos 
politiką, Sąjungos finansavimo įnašą, skirtą 
šiems moduliams taikyti, siūloma teikti 
dotacijomis, neskelbiant kvietimų teikti 
paraiškas. Dotacijos skiriamos 
nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
kitoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, nurodytoms 2009 m. kovo 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos 
statistikos 5 straipsnio 2 dalyje. Dotacijos 
darbo jėgos tyrimams atlikti gali būti 
skiriamos vienkartinėmis išmokomis. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybės vienkartinės 
išmokos turėtų būti pagrindinis dotacijų 
valdymo paprastinimo būdas;

(8) kadangi darbo jėgos tyrimo ad hoc 
moduliai svarbūs remiant Sąjungos 
politiką, Sąjungos finansavimo įnašą, skirtą 
šiems moduliams taikyti, siūloma numatyti 
vadovaujantis racionalaus finansinių 
išlaidų paskirstymo Sąjungos ir valstybių 
narių biudžetams principu. Šis 
finansavimas teikiamas dotacijomis, 
neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus, 
pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių 128 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą1. Dotacijos skiriamos 
nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
kitoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, nurodytoms 2009 m. kovo 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos 
statistikos 5 straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, 
kad jos veiksmingai taiko ad hoc
modulius. Dotacijos darbo jėgos tyrimams 
atlikti gali būti skiriamos vienkartinėmis 
išmokomis. Atsižvelgiant į šias aplinkybės 
vienkartinės išmokos turėtų būti 
pagrindinis dotacijų valdymo paprastinimo 
būdas;
________________________

1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 577/98
7 a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
7c straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl papildomo kintamųjų rinkinio (toliau 
– ad hoc modulis) 4 straipsnio 1 dalyje 
apibūdintai informacijai papildyti, 
įskaitant tyrimo objektą, ataskaitinį 
laikotarpį, imties dydį (lygų pagal 3 
straipsnį nustatytam imties dydžiui arba 
mažesniam) ir rezultatų perdavimo terminą 
(kuris gali skirtis nuo pagal 6 straipsnį 
nustatyto termino).

1. 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija gali būti papildyta pridedant 
kitą kintamųjų rinkinį (toliau – ad hoc
moduliai). Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 7c straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus siekiant nustatyti daugiametę ad hoc
modulių programą nurodant tyrimo 
objektą, ataskaitinį laikotarpį, imties dydį 
(lygų pagal 3 straipsnį nustatytam imties 
dydžiui arba mažesniam) ir rezultatų 
perdavimo terminą (kuris gali skirtis nuo 
pagal 6 straipsnį nustatyto termino).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiant aiškumo ir skaidrumo perimama šiuo metu galiojančio Reglamento 
Nr. 577/98 (4 straipsnio 2 dalies) formuluotė.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 577/98
7 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga gali skirti finansinę paramą
nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
kitoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, įtrauktoms į paskirtųjų 
pagalbos gavėjų sąrašą, nurodytą
Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 
straipsnio 2 dalyje, kad jos galėtų taikyti 7a 
straipsnyje nurodytus ad hoc modulius 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos [COM (2011) 609 galutinis] X 
straipsnį.

Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 128 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą Sąjunga gali skirti nacionalinėms 
statistikos institucijoms ir kitoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms, 
nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 
223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, dotacijas 
neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus,
kad jos galėtų taikyti 7a straipsnyje 
nurodytus ad hoc modulius vykdydamos 
veiksmus, numatytus Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl 
Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos [COM (2011) 609 
galutinis] X straipsnyje. Šios dotacijos gali 
būti skiriamos vienkartinėmis išmokomis 
su sąlyga, kad valstybės narės 
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visapusiškai dalyvautų taikant ad hoc
modulius.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į teisės akto dėstomąją dalį įtraukiama aiški nuoroda į vienkartinių išmokų 
naudojimą, kaip siūlė Komisija, taip pat nuoroda į Finansinio reglamento 128 straipsnio 1 
dalį, kurioje numatyta kvietimų teikti pasiūlymus skelbimo išimtis, taikoma pagrindiniame 
teisės akte nurodytiems naudos gavėjams. 
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