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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) stanowi punkt odniesienia dla 
gromadzenia danych statystycznych odnoszących się do rynku pracy w Europie. 

Główną cześć BAEL uzupełnia moduł ad hoc poświęcony tematowi, który jest co roku inny; 
przykładowo w 2013 r. były to wypadki przy pracy i inne problemy zdrowotne związane z 
pracą. Według Komisji Europejskiej (Eurostat) o ile zasadnicza część badania jest w równym 
stopniu interesująca na poziomie krajowym, jak i europejskim, zmieniające się co roku 
moduły ad hoc służą przede wszystkim uzyskaniu wskaźników niezbędnych do realizacji 
inicjatyw politycznych o specyficznym charakterze europejskim, takich jak europejska 
strategia zatrudnienia czy „Europa 2020”.

Ze względu na zasadniczo europejski wymiar modułu ad hoc i obciążenia administracyjne 
spowodowane pozyskiwaniem dodatkowych informacji, które są co roku inne, w minionych 
latach Eurostat napotykał trudności z pozyskaniem państw członkowskich i ich krajowych 
urzędów statystycznych do pełnej współpracy we wdrażaniu tego modułu. Tymczasem aby 
Eurostat mógł w pełni wykorzystać dane pochodzące od organów krajowych, badania muszą 
być przeprowadzane w jednorodny sposób we wszystkich państwach członkowskich.

Poza dostosowaniem do systemu aktów delegowanych i aktów wykonawczych podstawowym 
celem omawianego wniosku jest ustanowienie podstawy prawnej dla przyszłych dotacji, które 
będą miały postać kwot ryczałtowych, przyznawanych krajowym urzędom statystycznym bez 
publikowania zaproszeń do składania wniosków. 

Sprawozdawca proponuje poprzeć zasadę udzielania wsparcia finansowego krajowym 
organom publicznym na działania statystyczne posiadające realną europejską wartość dodaną, 
zgodnie z wnioskiem Komisji. Wspomniano w nim, że Europejski program statystyczny na 
lata 2013–2017 opiera się zresztą na podobnej zasadzie rozsądnego rozłożenia ciężaru 
finansowego na budżet Unii i budżety państw członkowskich. Moduł ad hoc w ramach BAEL 
ma istotny wymiar europejski, a dla krajowych urzędów statystycznych oznacza dodatkowe 
obciążenie pracą w stosunku do ich tradycyjnej działalności.

Sprawozdawca proponuje również rozpatrzyć poprawki mające na celu zadbanie o to, by to 
współfinansowanie dotyczyło faktycznych działań ze strony organów krajowych na rzecz 
wdrażania modułu ad hoc w ramach BAEL zgodnie z rozporządzeniem finansowym i 
porównywalnymi rozporządzeniami w zakresie statystyki, takimi jak Europejski program 
statystyczny na lata 2013–2017.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ze względu na rolę, jaką odgrywają 
moduły ad hoc towarzyszące badaniu 
aktywności ekonomicznej ludności we 
wspieraniu polityki Unii w różnych 
dziedzinach, proponuje się wkład Unii w 
finansowanie wdrażania polityki w drodze 
procedury przyznawania dotacji, bez 
zaproszenia do składania wniosków.
Dotacje przyznawane są krajowym 
urzędom statystycznym i innym organom 
krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki 
europejskiej. Dotacje przyznawane na cele 
przeprowadzania badań siły roboczej mogą 
przyjąć formę kwot ryczałtowych. W tym 
kontekście stosowanie kwot ryczałtowych 
powinno być głównym sposobem 
uproszczenia zarządzania dotacjami.

(8) Ze względu na rolę, jaką odgrywają 
moduły ad hoc towarzyszące badaniu 
aktywności ekonomicznej ludności we 
wspieraniu polityki Unii w różnych 
dziedzinach, proponuje się wkład Unii w 
finansowanie wdrażania polityki zgodnie z 
zasadą rozsądnego rozłożenia ciężaru 
finansowego na budżet Unii i budżety 
państw członkowskich. To finansowanie 
odbywa się w drodze procedury 
przyznawania dotacji bez zaproszenia do 
składania wniosków zgodnie z art. 128 ust. 
1 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii1. 
Dotacje przyznawane są, pod warunkiem 
faktycznego wdrażania modułów ad hoc,
krajowym urzędom statystycznym i innym 
organom krajowym, o których mowa w art. 
5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki 
europejskiej. Dotacje przyznawane na cele 
przeprowadzania badań siły roboczej mogą 
przyjąć formę kwot ryczałtowych. W tym 
kontekście stosowanie kwot ryczałtowych 
powinno być głównym sposobem 
uproszczenia zarządzania dotacjami.
________________________

1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 7 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 7c w odniesieniu do 
dodatkowego zestawu zmiennych 
(zwanego dalej „modułem ad hoc”) w celu
uzupełnienia informacji opisanych w art. 
4 ust. 1, w tym przedmiotu badania, 
okresu referencyjnego, wielkości próby
(równej lub mniejszej od wielkości próby 
określonej zgodnie z art. 3) oraz
ostatecznego terminu przesłania wyników
(który może różnić się od terminu 
ustalonego w art. 6).

1. W celu uzupełnienia informacji 
opisanych w art. 4 ust. 1 można dodać 
dodatkowy zestaw zmiennych, zwany dalej 
„modułem ad hoc”. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 7c w celu 
ustanowienia wieloletniego programu 
modułów ad hoc określającego przedmiot
badania, okres referencyjny, wielkość
próby (równą lub mniejszą od wielkości 
próby określonej zgodnie z art. 3) oraz
ostateczny termin przesłania wyników
(który może różnić się od terminu 
ustalonego w art. 6).

Uzasadnienie

W trosce o jasność redakcyjną i przejrzystość poprawka ta przejmuje sformułowanie zawarte 
w obecnie obowiązującym rozporządzeniu 577/98 (art. 4 ust. 2). 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 7 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia może przyznać wsparcie finansowe 
krajowym urzędom statystycznym i innym 
organom krajowym, wymienionym jako 
wyznaczeni beneficjenci w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
przeznaczone na wdrażanie modułów ad 
hoc, o których mowa w art. 7a zgodnie z
art. X rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Programu Unii Europejskiej na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
[COM (2011) 609 final].

Zgodnie z art. 128 ust. 1 akapit drugi 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Unia może przyznać krajowym 
urzędom statystycznym i innym organom 
krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, bez 
zaproszenia do składania wniosków 
dotacje przeznaczone na wdrażanie 
modułów ad hoc, o których mowa w art. 
7a, w ramach działań przewidzianych w
art. X rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr XX/XX w 
sprawie Programu Unii Europejskiej na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
[COM (2011)0609 final]. Te dotacje mogą 
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przybrać postać kwot ryczałtowych i są 
uzależnione od pełnego udziału państw 
członkowskich we wdrażaniu modułów ad 
hoc.

Uzasadnienie

Poprawka ta umieszcza w treści aktu wyraźne odniesienie do stosowania zaproponowanych 
przez Komisję kwot ryczałtowych oraz odniesienie do art. 128. ust. 1 rozporządzenia 
finansowego, który przewiduje odstępstwo od publikowania zaproszeń do składania wniosków 
w przypadku beneficjentów wskazanych w akcie podstawowym. 
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