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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zisťovanie pracovných síl predstavuje referenčný rámec na zber štatistických údajov o trhu 
práce v Európe. 

Hlavnú zložku zisťovania pracovných síl dopĺňa tzv. ad hoc modul, ktorého téma sa z roka 
na rok mení, napríklad v roku 2013 sa týkal pracovných úrazov a ďalších zdravotných 
problémov spojených s prácou. Podľa Európskej komisie (Eurostatu), hoci je o hlavnú časť 
zisťovania rovnaký záujem na vnútroštátnej a európskej úrovni, tento ad hoc modul slúži 
predovšetkým na poskytovanie údajov potrebných na realizáciu politických iniciatív, najmä 
na európskej úrovni, akými sú európska stratégia zamestnanosti alebo stratégia Európa 2020.

Vzhľadom na prevažne európsky rozmer ad hoc modulu, ako aj na administratívne náklady 
spojené s vyhľadávaním doplňujúcich informácií, ktoré sa každoročne menia, Eurostat mal 
v minulosti problémy so zabezpečením úplnej spolupráce členských štátov a ich národných 
štatistických úradov pri jeho vykonávaní. Zisťovanie však musí prebiehať rovnakým 
spôsobom vo všetkých členských štátoch, aby Eurostat mohol v plnej miere využívať údaje 
získané od národných úradov.

Okrem zosúladenia s režimom delegovaných aktov a vykonávacích aktov je hlavným cieľom 
tohto návrhu zaviesť právny základ pre budúce granty, vo forme jednorazových platieb 
a bez výzvy na predloženie návrhov, určené národným štatistickým úradom. 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko odporúča podporiť zásadu finančnej podpory 
národných verejných úradov v súvislosti so štatistickými činnosťami predstavujúcimi 
skutočnú európsku pridanú hodnotu, ako to navrhuje Komisia. Poznamenáva, že európsky 
štatistický program na roky 2013 – 2017 napokon už spočíva na podobnej zásade rozumného 
rozdelenia finančného zaťaženia medzi rozpočtom Únie a rozpočtami členských štátov. 
Ad hoc modul zisťovania pracovných síl má skutočne veľký európsky rozmer a pre národné 
štatistické úrady predstavuje značnú pracovnú záťaž nad rámec ich bežných činností.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje tiež zvážiť pozmeňujúce návrhy, 
ktorých cieľom je zabezpečiť, aby výsledkom tohto spolufinancovania boli skutočné činnosti 
národných úradov zamerané na vykonávanie ad hoc modulu zisťovania pracovných síl, a to 
v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a s porovnateľnými nariadeniami v oblasti 
štatistiky, napr. európskym štatistickým programom na roky 2013 – 2017.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na význam ad hoc modulov 
zisťovania pracovných síl pre podporu 
politík Únie sa navrhuje príspevok Únie na 
financovanie vykonávania týchto modulov
prostredníctvom postupov udeľovania 
grantov bez výzvy na predloženie návrhov.
Granty sa poskytnú národným štatistickým 
úradom a iným vnútroštátnym orgánom 
uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike. Granty poskytované na účely 
vykonávania zisťovania pracovných síl 
môžu byť vo forme jednorazových platieb.
V tomto kontexte by malo byť použitie 
jednorazových platieb hlavným spôsobom 
na zjednodušenie riadenia grantov.

(8) Vzhľadom na význam ad hoc modulov 
zisťovania pracovných síl pre podporu 
politík Únie sa navrhuje príspevok Únie na 
financovanie vykonávania týchto modulov
podľa zásady rozumného rozdelenia 
finančného zaťaženia medzi rozpočtom 
Únie a rozpočtami členských štátov. Toto 
financovanie prebieha prostredníctvom 
postupov udeľovania grantov bez výzvy na 
predloženie návrhov, a to v súlade 
s článkom 128 ods. 1 druhým pododsekom 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie1. Granty sa 
poskytnú národným štatistickým úradom 
a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným 
v článku 5 ods. 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 
z 11. marca 2009 o európskej štatistike
pod podmienkou, že skutočne budú 
realizovať ad hoc moduly. Granty 
poskytované na účely vykonávania 
zisťovania pracovných síl môžu byť vo 
forme jednorazových platieb. V tomto 
kontexte by malo byť použitie 
jednorazových platieb hlavným spôsobom 
na zjednodušenie riadenia grantov.
________________________

1 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7a – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7c, 
pokiaľ ide o ďalší súbor premenných 
(ďalej len „ad hoc modul“), aby mohla 
dopĺňať informácie, ktoré sú uvedené 
v článku 4 ods. 1 vrátane subjektu, 
referenčného obdobia, veľkosti vzorky
(rovnakej alebo menšej ako veľkosť vzorky 
podľa článku 3) a konečného termínu 
prenosu výsledkov (ktorý nemusí byť 
totožný s termínom podľa článku 6).

1. Na účel doplnenia informácií 
opísaných v článku 4 ods. 1 sa môže 
pridať ďalší súbor premenných (ďalej len 
„moduly ad hoc). Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 7c 
prijímať delegované akty s cieľom zaviesť 
viacročný program modulov ad hoc 
so spresnením subjektu, referenčného 
obdobia, veľkosti vzorky (rovnakej alebo 
menšej ako veľkosť vzorky podľa článku 
3) a konečného termínu prenosu výsledkov
(ktorý nemusí byť totožný s termínom 
podľa článku 6).

Odôvodnenie

V záujme zrozumiteľnosti a transparentnosti tento pozmeňujúci návrh preberá znenie 
súčasného nariadenia 577/98 (článok 4 ods. 2). 

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Únia môže národným štatistickým úradom 
a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným
ako určení príjemcovia v článku 5 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť
finančnú podporu na vykonávanie ad hoc 
modulov uvedených v článku 7a v súlade
s článkom X nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XX 
o programe Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie [KOM(2011) 
609 v konečnom znení].

V súlade s článkom 128 ods. 1 druhým 
pododsekom nariadenia Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 môže Únia 
národným štatistickým úradom a iným 
vnútroštátnym orgánom uvedeným 
v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
223/2009 poskytnúť granty bez výzvy na
predloženie návrhov na vykonávanie ad 
hoc modulov uvedených v článku 7a na 
činnosti uvedené v článku X nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
XX/XX o programe Európskej únie 
v oblasti sociálnej zmeny a inovácie
[COM(2011) 609 final]. Tieto granty môžu 
mať formu jednorazových platieb a sú 
podmienené plnou účasťou členských 
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štátov na vykonávaní ad hoc modulov.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vkladá do legislatívneho textu výslovný odkaz na využitie 
jednorazových platieb, ako to navrhla Komisia, ako aj odkaz na článok 128 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, ktorým sa stanovuje výnimka z uverejnenia výziev na predloženie 
návrhov v prípade príjemcov určených v základom akte. 
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