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KORTFATTAD MOTIVERING

Arbetskraftsundersökningen (AKU) utgör en referensram för insamlingen av statistiska 
uppgifter om arbetsmarknaden i EU.

Huvudundersökningen kompletteras av en så kallad ad hoc-modul inriktad på ett specifikt 
ämne som varierar från år till år – t.ex. är ämnet för 2013 arbetsolyckor och andra 
arbetsrelaterade hälsoproblem. Även om själva huvudundersökningen är av lika stort intresse 
för medlemsstaterna som för EU syftar ad hoc modulerna enligt kommissionen (Eurostat) 
främst till att ge användbar information om specifikt EU-politiska initiativ, såsom den 
europeiska sysselsättningsstrategin och Europa 2020-strategin.

På grund av att ad hoc-modulen främst har ett europeiskt fokus och på grund av att sökandet 
efter kompletterande information, som varierar från år till år, ger upphov till byråkrati, har 
Eurostat tidigare haft svårigheter med att få medlemsstaterna och deras nationella 
statistikbyråer att samarbeta fullt ut vid genomförandet av modulen. För att Eurostat fullt ut 
ska kunna dra nytta av de uppgifter som samlas in av de nationella myndigheterna måste dock 
undersökningarna genomföras på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

Utöver en anpassning av bestämmelserna till systemet med delegerade akter och 
genomförandeakter är det främsta syftet med det föreliggande förslaget att införa en rättslig 
grund för framtida bidrag i form av enhetsbelopp och utan förslagsomgång, som ska tilldelas 
de nationella statistikbyråerna.

Föredraganden föreslår att parlamentet, i enlighet med kommissionens förslag, ställer sig 
bakom principen om ekonomiskt stöd till de nationella myndigheterna eftersom deras 
statistikarbete medför ett verkligt europeiskt mervärde. Föredraganden konstaterar att 
programmet för europeisk statistik 2013–2017 redan bygger på en princip liknande den om en 
lämplig fördelning av den ekonomiska bördan mellan unionens och medlemsstaternas 
budgetar. AKU :s ad hoc-moduler har de facto främst ett europeiskt fokus och innebär en 
ytterligare arbetsbörda för de nationella statistikbyråerna utöver deras normala verksamhet.

Föredraganden föreslår vidare att man överväger ändringsförslag som syftar till att se till att 
de nationella statistikbyråerna som motprestation för medfinansieringen verkligen genomför 
AKU:s ad hoc-moduler, i enlighet med budgetförordningen och liknande bestämmelser på 
statistikområdet, såsom programmet för europeisk statistik 2013–2017.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på hur stor betydelse 
arbetskraftsundersökningens ad hoc-
moduler har som underlag för unionens 
politik, bör unionen kunna lämna bidrag till 
finansieringen av modulerna genom 
bidragsförfaranden utan förslagsomgång.
Bidragen bör lämnas till de nationella 
statistikmyndigheter och andra nationella 
myndigheter som avses i artikel 5.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om 
europeisk statistik. Bidrag som tilldelas för 
genomförandet av 
arbetskraftsundersökningar kan ta formen 
av enhetsbelopp. I detta sammanhang bör 
användningen av enhetsbelopp vara det 
huvudsakliga sättet att förenkla 
förvaltningen av bidrag.

(8) Med tanke på hur stor betydelse 
arbetskraftsundersökningens ad hoc-
moduler har som underlag för unionens 
politik, bör unionen kunna lämna bidrag till 
finansieringen av modulerna, i enlighet 
med principen om en lämplig fördelning 
av den ekonomiska bördan mellan 
unionens och medlemsstaternas budgetar.
Denna finansiering bör ske genom 
bidragsförfaranden utan förslagsomgång i 
enlighet med artikel 128.1 andra stycket i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget1. Bidragen 
bör lämnas, under förutsättning att 
ad hoc-modulerna verkligen genomförs,
till de nationella statistikmyndigheter och 
andra nationella myndigheter som avses i
artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 
11 mars 2009 om europeisk statistik.
Bidrag som tilldelas för genomförandet av 
arbetskraftsundersökningar kan ta formen 
av enhetsbelopp. I detta sammanhang bör 
användningen av enhetsbelopp vara det 
huvudsakliga sättet att förenkla 
förvaltningen av bidrag.
________________________

1 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 577/98
Artikel 7a – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 7c med 
avseende på en rad ytterligare variabler 
(nedan kallad ad hoc-modul) för att 
komplettera de uppgifter som omnämns i 
artikel 4.1, inbegripet ämne, 
referensperiod, urvalets storlek (lika med 
eller mindre än den urvalsstorlek som 
bestäms enligt artikel 3) samt tidsfrister för 
överlämnande av resultaten (som eventuellt 
avviker från de tidsfrister som anges i 
artikel 6).

1. De uppgifter som omnämns i punkt 4.1 
får kompletteras med en rad ytterligare 
variabler, nedan kallade ad hoc-moduler.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 7c i syfte att 
inrätta ett flerårigt program för ad hoc-
moduler som anger ämne, referensperiod, 
urvalets storlek (lika med eller mindre än 
den urvalsstorlek som bestäms enligt 
artikel 3) samt tidsfrister för överlämnande 
av resultaten (som eventuellt avviker från 
de tidsfrister som anges i artikel 6).

Motivering

I syfte att skapa en tydlig och transparent utformning av lagstiftningen har texten i detta 
ändringsförslag anpassats till den formulering som används i artikel 4.2 i förordning (EG) 
nr 577/98.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 577/98
Artikel 7b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen får tilldela finansiellt stöd till de 
nationella statistikmyndigheter och andra 
nationella myndigheter som anges som 
utsedda stödmottagare i artikel 5.2 i 
förordning (EG) nr 223/2009 för 
genomförande av sådana ad hoc-moduler 
som avses i artikel 7a i enlighet med
artikel X i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/XX om Europeiska 
unionens program för social förändring och 
social innovation [KOM(2011) 609 slutlig].

I enlighet med artikel 128.1 andra stycket 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
får unionen tilldela de nationella 
statistikmyndigheter och andra nationella 
myndigheter som avses i artikel 5.2 i 
förordning (EG) nr 223/2009 bidrag, utan 
förslagsomgång, för genomförande av 
sådana ad hoc-moduler som avses i 
artikel 7a i samband med de åtgärder som 
föreskrivs i artikel X i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr XX/XX om 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation 
[COM(2011)0609]. Bidragen kan ta 
formen av enhetsbelopp och beviljas på 
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villkor att medlemsstaterna deltar fullt ut i 
genomförandet av ad hoc-modulerna.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs i rättsakten en uttrycklig hänvisning till användningen av 
enhetsbelopp i enlighet med kommissionens förslag, samt en hänvisning till artikel 128.1 i 
budgetförordningen, vilken medger undantag till bestämmelsen om förslagsinfordran om 
mottagaren anges i en grundläggande akt.
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