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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O inquérito às forças de trabalho (IFT) constitui o quadro de referência para a recolha de 
dados estatísticos sobre o mercado de trabalho na Europa. 

A  vertente principal do IFT é completada com um “módulo ad hoc” sobre um tema que varia 
de um ano para outro como, por exemplo, em 2013, os acidentes de trabalho e outros 
problemas de saúde ligados ao trabalho. Segundo a Comissão Europeia (Eurostat), enquanto 
que o inquérito principal apresenta um interesse igual a nível nacional e europeu, o referido 
módulo ad hoc serve sobretudo para fornecer indicadores necessários à condução de 
iniciativas políticas especificamente europeias, como a Estratégia Europeia para o Emprego 
ou a Estratégia Europa 2020.

Devido à dimensão essencialmente europeia de módulo ad hoc e ao ónus administrativo 
gerado pela procura de informações suplementares e variáveis de um ano para outro, o 
Eurostat deparou-se, no passado, com dificuldades para obter a plena cooperação dos 
Estados-Membros e dos seus institutos nacionais de estatística para a implementação do 
módulo.

Sucede porém que, para o Eurostat poder explorar plenamente os dados provenientes das 
autoridades nacionais, os inquéritos devem ser realizados de forma homogénea na totalidade 
dos Estados-Membros. 

Além de um alinhamento pelo regime dos atos delegados e dos atos de execução, o principal 
objetivo da presente proposta é introduzir uma base jurídica para futuras subvenções, sob 
forma de montantes fixos e sem concursos públicos, a favor dos institutos nacionais de 
estatística. 

O relator propõe que se apoie o princípio de uma ajuda financeira às autoridades públicas 
nacionais para atividades estatísticas que apresentem um verdadeiro valor acrescentado 
europeu, como proposto pela Comissão. O relator salienta que, de resto, o Programa 
Estatístico Europeu para 2013-2017 já assenta num princípio semelhantes de repartição 
razoável dos encargos financeiros entre o orçamento da União e os orçamentos  dos 
Estados-Membros. O módulo ad hoc do IFT apresenta, com efeito, uma importante dimensão 
europeia e implica, para as autoridades nacionais de estatística, um volume de trabalho 
suplementar em relação às suas atividades habituais.

O relator propõe também que sejam examinadas alterações destinadas a assegurar que este 
cofinanciamento se traduza por atividades efetivas por parte das autoridades nacionais ao 
serviço da implementação do módulo ad hoc do IFT, em coerência com o Regulamento 
Financeiro e regulamentos comparáveis no domínio da estatística, como o Programa 
Estatístico Europeu  para 2013-2017.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Tendo em conta a importância dos 
módulos ad hoc do Inquérito às Forças de 
Trabalho para coadjuvar as políticas da 
União, propõe-se que a União contribua 
para o financiamento da sua aplicação 
mediante procedimentos de subvenção, 
sem convite à apresentação de propostas. 
As subvenções são concedidas aos 
institutos nacionais de estatística e a outras 
autoridades nacionais referidas no artigo 
5.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º
223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2009, relativo 
às estatísticas europeias. As subvenções 
concedidas com vista à realização de 
inquéritos às forças de trabalho podem 
corresponder a montantes fixos. Neste 
contexto, a utilização de apoios sob a 
forma de montantes fixos deverá constituir 
um instrumento primordial para simplificar 
a gestão de subvenções.

(8) Tendo em conta a importância dos 
módulos ad hoc do Inquérito às Forças de 
Trabalho para coadjuvar as políticas da 
União, propõe-se que a União contribua 
para o financiamento da sua aplicação, 
segundo o princípio de uma repartição 
razoável dos encargos financeiros entre o 
orçamento da União e os orçamentos dos 
Estados-Membros. Este financiamento 
intervém no âmbito de procedimentos de 
subvenção, sem convite à apresentação de 
propostas. nos termos do artigo 128.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, relativo às 
disposições gerais aplicáveis ao 
orçamento geral da União1.  As 
subvenções são concedidas, sem prejuízo 
da implementação efetiva dos módulos ad 
hoc, aos institutos nacionais de estatística e 
a outras autoridades nacionais referidas no 
artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2009, relativo 
às estatísticas europeias. As subvenções 
concedidas com vista à realização de 
inquéritos às forças de trabalho podem 
corresponder a montantes fixos. Neste 
contexto, a utilização de apoios sob a 
forma de montantes fixos deverá constituir 
um instrumento primordial para simplificar 
a gestão de subvenções.
________________________

1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 577/98
Artigo 7-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 7.º-C, relativos a um conjunto 
adicional de variáveis (doravante 
«módulo ad hoc»), a fim de completar a 
informação descrita no artigo 4.º, n.º 1, 
incluindo o tema, o período de referência, 
a dimensão da amostra (igual ou inferior à 
prevista no artigo 3.º), bem como a data-
limite para a transmissão dos resultados 
(eventualmente distinta da prevista no 
artigo 6.º).

1. Um conjunto adicional de variáveis, a 
seguir denominado "módulos ad hoc", 
pode completar as informações previstas 
no artigo 4.º, n.º 1. A Comissão deve ser 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 7.º-C,
destinados a estabelecer um programa 
plurianual de módulos ad hoc que 
especifique o tema, o período de 
referência, a dimensão da amostra (igual ou 
inferior à prevista no artigo 3.º), bem como 
a data-limite para a transmissão dos 
resultados (eventualmente distinta da 
prevista no artigo 6.º).

Justificação

A bem da clareza de redação e da transparência, a presente alteração retoma uma 
formulação do atual Regulamento n.º 577/98 (artigo 4.º, n.º 2). 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 577/98
Artigo 7-B

Texto da Comissão Alteração

A União pode conceder apoios financeiros 
aos institutos nacionais de estatística e 
demais autoridades nacionais referidas no 
artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
223/2009, para efeitos da aplicação dos 
módulos ad hoc, referidos no artigo 7.º-A, 
em conformidade com o disposto no artigo 
X do Regulamento (CE) n.º XX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

Nos termos do artigo 128.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, do Regulamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, a União pode 
conceder apoios financeiros aos institutos 
nacionais de estatística e demais 
autoridades nacionais referidas no artigo 
5.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
223/2009, subvenções sem convite à 
apresentação de propostas para efeitos da 
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a um Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social [COM 
(2011) 609 final].

aplicação dos módulos ad hoc, referidos no 
artigo 7.º-A, a título das ações previstas no 
artigo X do Regulamento (CE) n.º XX/XX 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a um Programa da União Europeia 
para a Mudança e a Inovação Social [COM 
(2011) 609 final]. Estas subvenções podem 
assumir a forma de montantes fixos e são 
condicionadas à plena participação dos 
Estados-Membros na implementação dos 
módulos ad hoc. 

Justificação

A presente alteração insere no articulado do ato uma referência à utilização de montantes 
fixos, como proposto pela Comissão, assim como uma referência ao artigo 128.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro, o qual prevê uma exceção à publicação de convites à apresentação 
de propostas para os beneficiários indicados num ato de base. 
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