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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol (LFS), huwa l-qafas ta’ referenza għall-ġbir ta’ statistika 
dwar is-suq tax-xogħol fl-Ewropa.

L-element prinċipali tal-LFS huwa supplimentat minn modulu ad hoc li jirrigwarda suġġett 
differenti minn sena għall-oħra, pereżempju, fl-2013, l-inċidenti fuq ix-xogħol u problemi ta’ 
saħħa oħra marbuta max-xogħol. Skont il-Kummissjoni Ewropea (Eurostat), filwaqt li l-
istħarriġ prinċipali jirrappreżenta l-istess grad ta’ interess fil-livell nazzjonali u dak Ewropew, 
dan il-modulu jservi qabel kollox biex jipprovdi indikaturi neċessarji għat-twettiq ta’ 
inizjattivi politiċi speċifikament Ewropej bħall-Istrateġija Ewropea għall-Impieg jew l-Europa 
2020.

Minħabba d-dimensjoni prinċipalment Ewropea tal-modulu ad hoc kif ukoll l-ispejjeż 
amministrattivi mġarrba minħabba r-riċerka ta’ informazzjoni addizzjonali u differenti minn 
sena għall-oħra, l-Eurostat iltaqa’ fil-passat ma' diffikultajiet sabiex jikseb il-kooperazzjoni 
sħiħa tal-Istati Membri u l-istituti nazzjonali tal-istatistika tagħhom fl-implimentazzjoni tal-
moduli. Sabiex l-Eurostat ikun jista’ jisfrutta bis-sħiħ id-data li ġejja mill-awtoritajiet 
nazzjonali, l-istħarriġ għandu jitwettaq b’mod omoġenju fl-Istati Membri kollha.

Barra minn allinjament mas-sistema ta’ atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni, l-għan 
essenzjali ta’ din il-proposta huwa li tiġi introdotta bażi ġuridika għal għotjiet futuri lill-istituti 
nazzjonali tal-istatistika, fil-forma ta’ somom f’daqqa u mingħajr sejħa għal proposti.

Ir-Rapporteur jipproponi li jiġi appoġġat il-prinċipju ta’ sostenn finanzjarju lill-awtoritajiet 
pubbliċi nazzjonali għal attivitajiet ta’ statistika li jippreżentaw valur miżjud Ewropew 
ġenwin, kif propost mill-Kummissjoni. Huwa josserva li l-programm statistiku Ewropew 
2013-2017 huwa diġà bbażat fuq priniċpju simili ta’ kondiviżjoni raġonevoli tal-ispejjeż 
finanzjarji bejn il-baġits tal-Unjoni u l-Istati Membri. Il-modulu ad hoc tal-LFS jippreżenta 
fil-fatt dimensjoni Ewropea kbira u jinvolvi, għall-awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika, piż ta’ 
xogħol addizzjonali max-xogħol regolari tagħhom.

Ir-Rapporteur jipproponi wkoll li jiġu eżaminati l-emendi intiżi sabiex jiġi żgurat li l-
kofinanzjament se jirriżulta f’attivitajiet implimentattivi effettivi min-naħa tal-awtoritajiet 
nazzjonali għall-moduli ad hoc tal-LFS, b’mod koerenti mar-Regolament Finanzjarju u mar-
regolamenti simili fil-qasam tal-istatistika bħall-Programm Statistiku Ewropew 2013-2017.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-importanza tal-moduli ad 
hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol 
b'appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, hija 
proposta kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
finanzjament tal-implimentazzjoni 
tagħhom permezz ta' proċeduri ta’ għotja, 
mingħajr sejħiet għal proposti. L-għotjiet 
għandhom jingħataw lill-istituti nazzjonali 
tal-istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali 
oħra msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika 
Ewropea. L-għotjiet li jingħataw bl-għan li 
jitwettqu stħarriġiet dwar il-forza tax-
xogħol jistgħu jieħdu l-forma ta' somom 
f'daqqa. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ somom 
f'daqqa għandu jkun mezz ewlieni kif tiġi 
ssimplifikata l-ġestjoni tal-għotjiet.

(8) Fid-dawl tal-importanza tal-moduli ad 
hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol 
b'appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, hija 
proposta kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
finanzjament tal-implimentazzjoni 
tagħhom, skont il-prinċipju ta’ 
kondiviżjoni raġjonevoli tal-ispejjeż 
finanzjarji bejn il-baġit tal-Unjoni u tal-
Istati Membri. Dan il-finanzjament 
għandu jingħata permezz ta' proċeduri ta’ 
għotja, mingħajr sejħiet għal proposti, 
b’mod konformi mat-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 128(1) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni1. L-għotjiet għandhom 
jingħataw, bil-kundizzjoni li l-moduli ad 
hoc jiġu effettivament implimentati, lill-
istituti nazzjonali tal-istatistika u lil 
awtoritajiet nazzjonali oħra msemmija fl-
Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-
Istatistika Ewropea. L-għotjiet li jingħataw 
bl-għan li jitwettqu stħarriġiet dwar il-forza 
tax-xogħol jistgħu jieħdu l-forma ta' 
somom f'daqqa. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ 
somom f'daqqa għandu jkun mezz ewlieni 
kif tiġi ssimplifikata l-ġestjoni tal-għotjiet.

________________________

1 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 7c dwar sett addizzjonali ta' 
varjabbli (minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ “modulu ad hoc”) sabiex 
jissupplimenta l-informazzjoni deskritta 
fl-Artikolu 4(1), inklużi s-suġġett, il-
perjodu ta’ referenza, id-daqs tal-kampjun
(indaqs jew inqas mid-daqs determinat tal-
kampjun skont l-Artikolu 3) u l-iskadenza 
għat-trażmissjoni tar-riżultati (li tista’ tkun 
differenti mill-iskadenza skont l-
Artikolu 6).

1. Sett addizzjonali ta' varjabbli , minn 
issa 'l quddiem magħrufa bħala “modulu 
ad hoċ”, jista' jikkomplimenta l-
informazzjoni deskritta fl-Artikolu 4(1).
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 7c
sabiex tistabbilixxi programm pluriennali 
ta’ moduli ad hoc li jippreżentaw is-
suġġett, il-perjodu ta’ referenza, id-daqs 
tal-kampjun (indaqs jew inqas mid-daqs 
determinat tal-kampjun skont l-Artikolu 3) 
u l-iskadenza għat-trażmissjoni tar-riżultati
(li tista’ tkun differenti mill-iskadenza 
skont l-Artikolu 6).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti, għal skopijiet ta’ abbozzar ċar u t-trasparenza, il-formulazzjoni tal-
Artikolu 4(2) tar-Regolament 577/98 attwali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni tista’ tipprovdi appoġġ 
finanzjarju lill-istituti nazzjonali tal-
istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali oħra
msemmija bħala l-benefiċjarji magħżula 
fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009, għall-implimentazzjoni tal-
moduli ad hoc kif imsemmi fl-Artikolu 7a

Skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 128(1) tar-Regolament (UE, 
Eurotom) Nru 966/2012, l-Unjoni tista’ 
tipprovdi lill-istituti nazzjonali tal-
istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali oħra
previsti fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament
(KE) Nru 223/2009 għotjiet mingħajr 
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skont l-Artikolu X tar-Regolament (UE)
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni, [COM (2011) 609 finali].

sejħa għal proposti għall-implimentazzjoni 
tal-moduli ad hoc kif imsemmi fl-
Artikolu 7a għall-azzjonijiet previsti fl-
Artikolu X tar-Regolament (UE)
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni, [COM (2011) 609 finali]
Dawn l-għotjiet jistgħu jieħdu l-forma ta’ 
somom f’daqqa u huma suġġetti għall-
parteċipazzjoni sħiħa tal-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tal-moduli ad hoc.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkludi fit-test leġiżlattiv referenza espliċita għall-użu ta' somom f'daqqa, kif 
propost mill-Kummissjoni, kif ukoll referenza għall-Artikolu 128(1) tar-Regolament 
Finanzjarju, li jipprevedi eċċezzjoni għall-pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal proposti għall-
benefiċċjarji identifikati f’att bażiku.
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