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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Raziskava delovne sile je referenčni okvir za zbiranje statističnih podatkov o trgu dela v 
Evropi. 

Glavno področje raziskave delovne sile je dopolnjeno z ad hoc modulom o temi, ki se vsako 
leto spremeni. Leta 2013 so na primer tema nesreče pri delu in druge zdravstvene težave, 
povezane z delom. Po mnenju Evropske komisije (Eurostata) odraža glavna raziskava enak 
interes na nacionalni in evropski ravni, ad hoc modul pa je namenjen predvsem zagotavljanju 
kazalnikov, ki so potrebni za izvajanje izrecno evropskih političnih pobud, med drugim 
evropske strategije zaposlovanja ali strategije Evropa 2020.

Ker imajo ad hoc modul in upravna bremena zaradi iskanja dodatnih informacij, ki se vsako 
leto spreminjajo, v glavnem evropsko razsežnost, je Eurostat v preteklosti le s težavo dosegel, 
da so države članice in njihovi nacionalni statistični uradi polno sodelovali pri izvajanju 
modula. Da bi se Eurostatu omogočila celovita obdelava podatkov, ki jih prejme od 
nacionalnih organov, je potrebno enotno izvajanje raziskav v vseh državah članicah. 

Glavni cilj tega predloga je, da se določbe prilagodijo ureditvi delegiranih in izvedbenih aktov 
in da se uvede pravna podlaga za prihodnje donacije, ki jih nacionalni statistični uradi 
prejemajo v obliki pavšalnih zneskov in brez razpisov za zbiranje predlogov. 

Pripravljavec mnenja predlaga, da Parlament podpre načelo finančne podpore nacionalnim 
javnim organom za statistične dejavnosti z resnično evropsko dodano vrednostjo, kot to 
predlaga Komisija. Poudarja, da evropski statistični program za obdobje 2013–2017 že 
temelji na podobnem načelu razumne porazdelitve finančnega bremena med proračunom 
Unije in proračuni držav članic. Ad hoc modul raziskave delovne sile ima namreč pomembno 
evropsko razsežnost, za nacionalne statistične organe pa poleg njihovih običajnih dejavnosti 
pomeni dodatno delo.

Pripravljavec mnenja predlaga tudi nekaj sprememb, s katerimi želi zagotoviti, da bodo 
nacionalni organi v okviru tega sofinanciranja dejansko začeli izvajati ad hoc modul raziskave 
delovne sile v skladu s finančno uredbo in primerljivimi uredbami na statističnem področju, 
na primer evropskim statističnim programom za obdobje 2013–2017.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi pomena ad hoc modulov 
raziskave delovne sile, ki so podlaga za 
politike Unije, se predlaga prispevek Unije 
k financiranju izvajanja modulov v okviru 
postopkov za dodelitev donacij brez 
razpisov za zbiranje predlogov. Donacije 
se dodelijo nacionalnim statističnim 
uradom in drugim nacionalnim organom iz 
člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
marca 2009 o evropski statistiki. Donacije 
za izvedbo raziskav delovne sile so lahko v 
obliki pavšalnih zneskov. Pri tem bi morala 
biti uporaba pavšalnih zneskov glavni 
način za poenostavitev postopkov 
dodeljevanja donacij.

(8) Zaradi pomena ad hoc modulov 
raziskave delovne sile, ki so podlaga za 
politike Unije, se predlaga prispevek Unije 
k financiranju izvajanja modulov po 
načelu razumne porazdelitve finančnega 
bremena med proračunom Unije in 
proračuni držav članic. To financiranje se 
izvaja v okviru postopkov za dodelitev 
donacij brez razpisov za zbiranje predlogov
v skladu z drugim pododstavkom 
člena 128(1) Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije1. Donacije se dodelijo 
nacionalnim statističnim uradom in drugim 
nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe
(ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski 
statistiki pod pogojem, da se ad hoc 
moduli dejansko izvajajo. Donacije za 
izvedbo raziskav delovne sile so lahko v 
obliki pavšalnih zneskov. Pri tem bi morala 
biti uporaba pavšalnih zneskov glavni 
način za poenostavitev postopkov 
dodeljevanja donacij.
________________________

1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba Sveta (ES) št. 577/98
Člen 7 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija ima pooblastilo za sprejemanje 1. Za dopolnitev informacij, opisanih v 
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delegiranih aktov v skladu s členom 7c v 
zvezi z dodatno serijo spremenljivk (v 
nadaljnjem besedilu: ad hoc modul), da 
dopolni informacije, opisane v členu 4(1), 
vključno s predmetom, obdobjem
opazovanja, velikostjo vzorca (enak ali 
manjši od vzorca, ki je določen v členu 3) 
in skrajnim rokom za posredovanje 
rezultatov (ki se lahko razlikuje od roka iz 
člena 6).

členu 4(1), se lahko doda serija 
spremenljivk, v nadaljnjem besedilu „ad 
hoc modul“. Komisija ima pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 7c, da se pripravi večletni program
ad hoc modulov, v katerem se določijo 
predmet, obdobje opazovanja, velikost
vzorca (enak ali manjši od vzorca, ki je 
določen v členu 3) in skrajni rok za 
posredovanje rezultatov (ki se lahko 
razlikuje od roka iz člena 6).

Obrazložitev

V predlogu spremembe je zaradi jasnosti besedila in preglednosti povzeto besedilo iz 
člena 4(2) Uredbe št. 577/98. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba Sveta (ES) št. 577/98
Člen 7 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija lahko za izvajanje ad hoc modulov iz 
člena 7a v skladu s členom X Uredbe 
(EU) št. XX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta o Programu Evropske unije za 
socialne spremembe in inovacije, [COM 
(2011) 609 final], dodeli finančno podporo 
nacionalnim statističnim uradom in drugim 
nacionalnim organom, ki so v členu 5(2) 
Uredbe (ES) št. 223/2009 določeni kot 
imenovani upravičenci.

Unija lahko v skladu z drugim 
pododstavkom člena 128(1) Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 za izvajanje ad hoc 
modulov iz člena 7a v zvezi z dejavnostmi 
iz člena X Uredbe (EU) št. XX/XX 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
Programu Evropske unije za socialne 
spremembe in inovacije, 
[COM(2011)0609], dodeli donacije brez 
razpisov za zbiranje predlogov
nacionalnim statističnim uradom in drugim 
nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe
(ES) št. 223/2009. Te donacije so lahko v 
obliki pavšalnih zneskov, pogoj zanje pa 
je, da države članice v celoti sodelujejo pri 
izvajanju ad hoc modulov.

Obrazložitev

S predlogom spremembe je v zakonodajno besedilo vključeno izrecno sklicevanje na uporabo 
pavšalnih zneskov, kot je predlagala Komisija, in na člen 128(1) finančne uredbe, ki pri 
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objavljanju razpisov za zbiranje predlogov določa izjemo za upravičence, opredeljene v 
temeljnem aktu. 
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