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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ancheta prin sondaj privind forța de muncă (AFM) este cadrul de referință pentru strângerea 
de date statistice referitoare la piața muncii în Europa. 

Elementul principal al AFM este completat de „un modul ad hoc” cu privire la un subiect 
variabil de la un an la altul, de exemplu, în 2013, accidentele de muncă și alte probleme de 
sănătate legate de muncă. În opinia Comisiei Europene (Eurostat), în momentul în care 
ancheta principală prezintă un interes egal la nivel național și european, acest modul ad hoc 
servește mai ales la furnizarea unor indicatori necesari pentru desfășurarea unor inițiative 
politice specific europene, cum ar fi strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă sau 
Europa 2020.

Datorită dimensiunii principal europene a modulului ad hoc, precum și a sarcinilor 
administrative provocate de căutarea de informații suplimentare și variabile de la un an la 
altul, Eurostat a întâmpinat în trecut dificultăți în a obține cooperarea statelor membre și a 
instituțiilor lor naționale de statistică în aplicarea acestuia. Or, pentru ca Eurostat să poată 
exploata pe deplin datele provenite de la autoritățile naționale, anchetele trebuie desfășurate în 
mod omogen în toate statele membre.

Pe lângă o aliniere la regimul actelor delegate și de executare, scopul esențial al propunerii de 
față este de a introduce un temei juridic pentru viitoarele subvenții, sub forma unor sume 
forfetare și fără apel la propuneri, în beneficiul instituțiilor naționale de statistică. 

Raportorul propune susținerea principiului de sprijin financiar pentru autoritățile publice 
naționale pentru activități statistice care prezintă o veritabilă valoare adăugată europeană, așa 
cum propune Comisia. Acesta subliniază faptul că programul statistic european 2013-2017 se 
bazează deja pe un principiu similar de repartizare rezonabilă a sarcinii financiare între 
bugetele Uniunii și cele ale statelor membre. Modulul ad hoc al AFM prezintă, într-adevăr, o 
dimensiune europeană majoră și implică pentru autoritățile naționale de statistică o sarcină de 
muncă suplimentară, față de activitățile lor obișnuite.

Raportorul propune, de asemenea, examinarea amendamentelor vizând a asigura că această 
cofinanțare se traduce prin activități efective din partea autorităților naționale în serviciul 
aplicării modulului AFM, în concordanță cu Regulamentul financiar și cu regulamentele 
comparabile din domeniul statistic, cum ar fi programul statistic european 2013-2017.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere importanța pe care 
modulele ad hoc ale anchetei asupra forței 
de muncă o au în susținerea politicilor 
Uniunii, se propune o contribuție a Uniunii 
la finanțarea punerii în aplicare a 
modulelor respective prin intermediul 
procedurilor de acordare a granturilor, fără 
cereri de propuneri. Granturile vor fi 
acordate institutelor naționale de statistică 
și altor autorități naționale menționate la 
articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 223/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 martie 
2009 privind statisticile europene. 
Granturile prevăzute pentru efectuarea 
anchetelor asupra forței de muncă pot lua 
forma unor sume forfetare. În acest 
context, utilizarea unor sume forfetare 
trebuie să fie principala modalitate de 
simplificare a gestionării granturilor.

(8) Având în vedere importanța pe care 
modulele ad hoc ale anchetei asupra forței 
de muncă o au în susținerea politicilor 
Uniunii, se propune o contribuție a Uniunii 
la finanțarea punerii în aplicare a 
modulelor respective, în conformitate cu 
principiul unei repartiții rezonabile a 
sarcinii financiare între bugetele Uniunii 
și ale statelor membre. Această finanțare 
intervine prin intermediul procedurilor de 
acordare a granturilor, fără cereri de 
propuneri, în conformitate cu articolul 
128 alineatul (1) al doilea paragraf din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr.966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii1. Granturile 
vor fi acordate, sub rezerva aplicării 
efective a modulelor ad hoc, institutelor 
naționale de statistică și altor autorități 
naționale menționate la articolul 5 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene. Granturile prevăzute pentru 
efectuarea anchetelor asupra forței de 
muncă pot lua forma unor sume forfetare. 
În acest context, utilizarea unor sume 
forfetare trebuie să fie principala 
modalitate de simplificare a gestionării 
granturilor.
________________________

1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. fr
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 7 a –  alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
7c în ceea ce privește un set suplimentar 
de variabile (denumit în continuare 
„modul ad hoc”) pentru a completa 
informațiile descrise la articolul 4 
alineatul (1), inclusiv subiectul, perioada 
de referință, dimensiunea eșantionului 
(egală sau mai mică decât dimensiunea 
eșantionului stabilită în conformitate cu 
articolul 3), precum și termenul pentru 
transmiterea rezultatelor (care poate fi altul 
decât termenul prevăzut la articolul 6).

(1) Un ansamblu suplimentar de 
variabile, denumit în continuare „module 
ad hoc”, poate completa informațiile 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1).
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 7c 
pentru a stabili un program multianual de 
module ad hoc care precizează subiectul, 
perioada de referință, dimensiunea 
eșantionului (egală sau mai mică decât 
dimensiunea eșantionului stabilită în 
conformitate cu articolul 3), precum și 
termenul pentru transmiterea rezultatelor 
(care poate fi altul decât termenul prevăzut 
la articolul 6).

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament reia, din motive de claritate redacțională și de transparență, o 
formulare din actualul Regulament 577/98 articolul 4 alineatul (2). 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 7 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea poate acorda sprijin financiar
institutelor naționale de statistică și altor 
autorități naționale menționate ca 
beneficiari desemnați la articolul 5 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009, pentru punerea în aplicare a 

În conformitate cu articolul 128 alineatul 
1 al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr.966/2012,Uniunea 
poate acorda institutelor naționale de 
statistică și altor autorități naționale 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din 
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modulelor ad hoc menționate la articolul 
7a, în conformitate cu articolul X din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind un program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială, 
[COM (2011) 609 final].

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 granturi 
în lipsa unei cereri de propuneri pentru 
punerea în aplicare a modulelor ad hoc 
menționate la articolul 7a, cu titlu de 
acțiuni prevăzute la articolul X din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind un program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială, 
[COM (2011) 609 final]. Aceste granturi 
pot lua forma unor sume forfetare și sunt 
condiționate de participarea deplină a 
statelor membre la punerea în aplicare a 
modulelor ad hoc.

Or. fr

Justificare

Amendamentul include în partea dispozitivă a actului o trimitere explicită la utilizarea 
sumelor forfetare, conform propunerii Comisiei, precum și o trimitere la articolul 128 
alineatul (1) din Regulamentul financiar, care prevede o excepție de la publicarea cererilor 
de propuneri pentru beneficiarii identificați într-un act de bază. 
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