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BEKNOPTE MOTIVERING

Da arbeidskrachtenenquête (LFS) vormt het referentiekader voor het vergaren van statistische 
informatie over de arbeidsmarkt in de EU. 

De LFS zelf wordt aangevuld met een speciale module over een onderwerp dat van jaar tot 
jaar verschilt. Zo worden in 2013 ongelukken op het werk en andere gezondheidsproblemen 
die met het werk te maken hebben onderzocht. Volgens de Commissie (Eurostat) is het 
hoofdonderdeel van de enquête van even groot belang op nationaal als op Europees niveau, 
terwijl de speciale modules vooral informatie leveren voor specifiek Europese 
beleidsinitiatieven zoals de Europese werkgelegenheidsstrategie en Europa 2020.

Omdat de speciale modules vooral van Europees belang zijn en omdat het vergaren van 
bijkomende informatie die elk jaar anders van aard is een bijkomende administratieve last 
oplevert, was het voor Eurostat in het verleden vaak moeilijk de lidstaten en hun nationale 
bureaus voor de statistiek te bewegen tot volledige medewerking bij het uitvoeren van de 
modules. Niettemin moet de enquête in alle lidstaten op consistente wijze worden uitgevoerd, 
om ervoor te zorgen dat Eurostat optimaal gebruik kan maken van de gegevens die de 
nationale instanties hebben vergaard.

Het voorliggende voorstel dient ter invoering van een rechtsgrond voor toekomstige subsidies 
aan de nationale bureaus voor de statistiek, in de vorm van vaste bedragen zonder daarvoor 
aanbestedingen uit te schrijven. Daarnaast is het de bedoeling de relevante bepalingen in 
overeenstemming te brengen met het stelsel van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. 

De Commissie stelt voor om de nationale bureaus voor de statistiek middelen te verstrekken 
voor de opstelling van statistieken met een werkelijke Europese meerwaarde. Uw rapporteur 
is van mening dat het Parlement dit voorstel zou moeten steunen. Hij wijst erop dat het 
Europees statistisch programma 2013-2017 reeds gebaseerd is op een gelijksoortig beginsel 
van redelijke deling van de kosten tussen de begrotingen van de Europese Unie en de 
lidstaten. De speciale modules van de LFS zijn feitelijk vooral van groot Europees belang en 
houden voor de nationale bureaus voor de statistiek een extra werklast in die bovenop hun 
gebruikelijke werkzaamheden komt.

Uw rapporteur stelt tevens amendementen voor die inhouden dat in ruil voor cofinanciering 
de nationale instanties worden verzocht de speciale module van de LFS uit voeren, in 
overeenstemming met het financieel reglement en met gelijksoortige verordeningen op 
statistisch gebied, onder meer betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien het belang van de speciale 
modules van de arbeidskrachtenenquête ter 
ondersteuning van het beleid van de Unie, 
wordt een bijdrage van de Unie aan de 
financiering van de uitvoering daarvan 
voorgesteld door middel van 
subsidieprocedures, zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen. De subsidies 
worden toegekend aan de nationale 
instanties voor de statistiek en andere 
nationale instanties zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 maart 2009 betreffende 
de Europese statistiek. Subsidies voor 
uitvoering van arbeidskrachtenenquêtes 
mogen worden verleend in de vorm van 
vaste bedragen. In dit verband zal het 
gebruik van vaste bedragen het 
belangrijkste middel zijn om het beheer 
van de subsidies te vereenvoudigen.

(8) Gezien het belang van de speciale 
modules van de arbeidskrachtenenquête ter 
ondersteuning van het beleid van de Unie, 
wordt een bijdrage van de Unie aan de 
financiering van de uitvoering daarvan 
voorgesteld, overeenkomstig het beginsel 
van een redelijke verdeling van de 
financiële last tussen de begrotingen van 
de Europese Unie en de lidstaten. De 
financiering wordt verstrekt door middel 
van subsidieprocedures, zonder oproep tot 
het indienen van voorstellen, 
overeenkomstig artikel 128, lid 1, tweede 
alinea, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie1. De subsidies worden toegekend, 
op voorwaarde van de feitelijke toepassing 
van de speciale modules, aan de nationale 
instanties voor de statistiek en andere 
nationale instanties zoals bedoeld in artikel 
5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
223/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 maart 2009 betreffende de 
Europese statistiek. Subsidies voor 
uitvoering van arbeidskrachtenenquêtes 
mogen worden verleend in de vorm van 
vaste bedragen. In dit verband zal het 
gebruik van vaste bedragen het 
belangrijkste middel zijn om het beheer 
van de subsidies te vereenvoudigen.
________________________

1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
Verordening (EG) 577/98
Artikel 7 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd tot 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 7 quater 
betreffende een extra reeks variabelen 
(hierna “speciale module” genoemd) ter 
aanvulling van de informatie als bedoeld 
in artikel 4, lid 1, met inbegrip van het
onderwerp, de referentieperiode, de 
omvang van de steekproef (gelijk aan of 
kleiner dan die genoemd in artikel 3) en de 
termijnen voor indiening van de resultaten 
(eventueel afwijkend van de in artikel 6 
genoemde termijnen).

1. De in artikel 4,  lid 1, bedoelde 
informatie kan worden aangevuld met een 
extra reeks variabelen, hierna "speciale 
module" genoemd. De Commissie is 
bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 
7 quater met het oog op de vaststelling van 
een meerjarig programma van speciale 
modules, met gedetailleerde informatie 
over het onderwerp, de referentieperiode, 
de omvang van de steekproef (gelijk aan of 
kleiner dan die genoemd in artikel 3) en de 
termijnen voor indiening van de resultaten 
(eventueel afwijkend van de in artikel 6 
genoemde termijnen).

Motivering

Om redenen van duidelijke formulering en transparantie wordt met dit amendement de tekst 
overgenomen van artikel 4, lid 2, van de huidige verordening 577/98. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
Verordening (EG) 577/98
Artikel 7 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie kan financiële steun zal 
toekennen aan de nationale instanties voor 
de statistiek en andere nationale instanties 
die in artikel 5, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 223/2009 als aangewezen 
begunstigden worden aangeduid, voor de 
toepassing van de speciale modules zoals 
bedoeld in artikel 7 bis, overeenkomstig

Overeenkomstig artikel 128, lid 1, tweede 
alinea, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 kan de Unie zonder oproep 
tot het indienen van voorstellen subsidies 
verstrekken aan de nationale instanties 
voor de statistiek en andere nationale 
instanties bedoeld in artikel 5, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 223/2009, voor de 
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artikel X van Verordening (EU) 
nr. XX/XX van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie [COM (2011) 609 definitief].

toepassing van de speciale modules zoals 
bedoeld in artikel 7 bis, in het kader van 
de acties genoemd in artikel X van 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie [COM (2011) 609 definitief]. 
Deze subsidies kunnen worden verstrekt 
in de vorm van vaste bedragen en worden 
toegekend op voorwaarde dat de lidstaten 
ten volle meewerken aan de toepassing 
van de speciale modules.

Motivering

Met dit amendement wordt in de wetstekst een expliciete verwijzing opgenomen naar het 
gebruik van vaste bedragen, zoals voorgesteld door de Commissie, alsmede een verwijzing 
naar artikel 128, lid 1, van het Financieel Reglement, ter invoering van een uitzondering op 
de regel van publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen in het geval van 
begunstigden die in een basishandeling kenbaar zijn gemaakt. 
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