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Alteração 11
Emer Costello

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A fim de combater eficazmente a 
discriminação, de acordo com o artigo 
10.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE), e contribuir 
para garantir a conformidade com o 
artigo 21.° da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, e a fim 
de se alcançar o pleno emprego e o 
progresso social, de acordo com o artigo 
3.° do Tratado sobre a União Europeia, e 
acompanhar os progressos com vista aos 
objetivos da política da União, 
designadamente os objetivos centrais da 
estratégia Europa 2020, é necessário 
dispor de estatísticas comparáveis, fiáveis 
e objetivas sobre a situação dos 
trabalhadores assalariados, dos 
desempregados e das pessoas fora do 
mercado de trabalho, respeitando 
simultaneamente a confidencialidade 
estatística, a privacidade e a proteção dos 
dados pessoais.

Or. en

Justificação

A presente alteração modifica a alteração n.º 1 da relatora, ao incluir referências à Carta e 
ao art. 3.° do TUE, que refere a meta da UE do pleno emprego e do progresso social, em vez 
do art. 9.° do TFUE, que refere o requisito de promover níveis elevados de emprego e uma 
“proteção social adequada”.

Alteração 12
Emer Costello

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, por força do 
artigo 290.º do TFUE, a fim de completar 
ou alterar certos elementos não essenciais 
de atos legislativos específicos, 
nomeadamente para ter em conta a 
evolução económica, social e técnica. A 
Comissão deve fazer com que estes atos 
delegados não representem um aumento
significativo dos encargos administrativos
para os Estados-Membros ou as unidades
respondentes.

(3) A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, por força do 
artigo 290.º do TFUE, a fim de completar 
ou alterar certos elementos não essenciais 
de atos legislativos específicos, 
nomeadamente para ter em conta a 
evolução económica, social e técnica. Estes 
atos delegados não devem impor um
aumento desproporcionado dos encargos 
para os Estados-Membros ou os
respondentes.

Or. en

Justificação

1. Não cabe apenas à Comissão avaliar o impacto dos atos delegados. 2. A expressão 
“Encargos administrativos adicionais significativos” nem sempre remete para algo negativo 
e não é claro quais os encargos “administrativos” que poderiam ser impostos aos 
respondentes. 3. É preferir utilizar “respondentes” a “unidades respondentes”, até porque 
aquele termo figura no artigo 7.°-C, n.° 1.

Alteração 13
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, por força do 
artigo 290.º do TFUE, a fim de completar 
ou alterar certos elementos não essenciais 
de atos legislativos específicos, 
nomeadamente para ter em conta a 
evolução económica, social e técnica. A 
Comissão deve fazer com que estes atos 
delegados não representem um aumento 
significativo dos encargos administrativos
para os Estados-Membros ou as unidades 
respondentes.

(3) A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, por força do 
artigo 290.º do TFUE, a fim de completar 
ou alterar certos elementos não essenciais 
de atos legislativos específicos, 
nomeadamente para ter em conta a 
evolução económica, social e técnica. A 
Comissão deve fazer com que estes atos 
delegados não representem um aumento 
significativo dos encargos para os 
Estados-Membros ou as unidades 
respondentes.
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Or. en

Alteração 14
Emer Costello

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 políticas da União, propõe-
se que a União possa conceder um 
contributo 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 para efeitos da 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 dos principais instrumentos para 
simplificar a gestão de subvenções.

Or. en

Justificação

A expressão “pode conceder” figura no artigo 7.°-B, n.° 2.

Alteração 15
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 8
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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 
mediante a concessão de 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.

Or. en

Alteração 16
Emer Costello

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em derrogação ao disposto no artigo 
126.º, n.º 3, alínea e), do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União, 
tendo em conta o aumento dos encargos 
administrativos relacionado com a 
informação adicional a recolher para o 
Inquérito às Forças de Trabalho, que 

(9) Em derrogação ao disposto no artigo 
126.º, n.º 3, alínea e), do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União, 
tendo em conta o aumento do volume de 
trabalho relacionado com a informação 
adicional a recolher para o Inquérito às 
Forças de Trabalho, que contribuirá para 



AM\1001050PT.doc 7/12 PE516.828v01-00

PT

contribuirá para fornecer os indicadores 
para três dos objetivos principais da 
Estratégia Europa 2020, é necessário 
cofinanciar os custos salariais do pessoal 
das administrações nacionais, mesmo que a 
autoridade pública competente viesse a 
executar as ações apoiadas sem subvenções 
da UE.

fornecer os indicadores para três dos 
objetivos principais da Estratégia Europa 
2020, é necessário cofinanciar os custos 
salariais do pessoal das administrações 
nacionais, mesmo que a autoridade pública 
competente viesse a executar as ações 
apoiadas sem subvenções da UE.

Or. en

Alteração 17
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em derrogação ao disposto no artigo 
126.º, n.º 3, alínea e), do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União, 
tendo em conta o aumento dos encargos 
administrativos relacionado com a 
informação adicional a recolher para o
Inquérito às Forças de Trabalho, que 
contribuirá para fornecer os indicadores 
para três dos objetivos principais da 
Estratégia Europa 2020, é necessário 
cofinanciar os custos salariais do pessoal 
das administrações nacionais, mesmo que a 
autoridade pública competente viesse a 
executar as ações apoiadas sem subvenções 
da UE.

(9) Em derrogação ao disposto no artigo 
126.º, n.º 3, alínea e), do Regulamento
(UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União, 
tendo em conta o aumento dos encargos 
administrativos relacionado com a 
informação adicional a recolher para os 
módulos ad hoc do Inquérito às Forças de 
Trabalho, que contribuirá para fornecer os 
indicadores para as políticas da União, é 
necessário cofinanciar os custos salariais 
do pessoal das administrações nacionais, 
mesmo que a autoridade pública 
competente viesse a executar as ações 
apoiadas sem subvenções da UE.

Or. en

Alteração 18
Emer Costello
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No intuito de garantir a segurança 
jurídica, é necessário que os procedimentos 
para a adoção de medidas que tenham sido 
iniciados, mas não concluídos, antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
não sejam afetados pelo mesmo.

(12) No intuito de garantir a segurança 
jurídica, é necessário acautelar que os 
procedimentos para a adoção de medidas 
que tenham sido iniciados, mas não 
concluídos, antes da entrada em vigor do 
presente regulamento não sejam afetados 
pelo mesmo.

Or. en

Alteração 19
Marian Harkin

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

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 
a um Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social [COM 
(2011) 609 final].

A União concede 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 
a um Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social [COM 
(2011) 609 final].

Or. en

Alteração 20
Emer Costello
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 577/98
Artigo 7-B (novo)

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 
a um Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social [COM 
(2011) 609 final].

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 
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 participação efetiva dos 
Estados-Membros na implementação dos 
módulos ad hoc.

Or. en

Justificação

O Considerando 8 prevê que as subvenções possam assumir a forma de montantes fixos.

Alteração 21
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

2. Ao exercer estes poderes delegados por 
força do artigo 4.º, n.º 2, e do artigo 7.º-A, 
a Comissão fará com que os atos delegados 
não imponham encargos administrativos 
adicionais significativos aos 
Estados-Membros e aos respondentes.

2. Ao exercer estes poderes delegados por 
força do artigo 4.º, n.º 2, e do artigo 7.º-A, 
a Comissão fará com que os atos delegados 
não imponham encargos administrativos 
adicionais significativos aos 
Estados-Membros e aos respondentes. 
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Além disso, a Comissão justificará 
devidamente as ações nos atos delegados 
previstos e presta informações, que 
contaram com os contributos dos 
Estados-Membros, sobre a carga e os 
custos de produção , tal como referido no 
artigo 14.°, n.° 3, do Regulamento (CE) 
N.° 223/2009.

Or. en

Alteração 22
Emer Costello

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

Texto da Comissão Alteração

2. Ao exercer estes poderes delegados por 
força do artigo 4.º, n.º 2, e do artigo 7.º-A, 
a Comissão fará com que os atos delegados 
não imponham encargos administrativos 
adicionais significativos aos 
Estados-Membros e aos respondentes.

2. Ao exercer estes poderes delegados por 
força do artigo 4.º, n.º 2, e do artigo 7.º-A, 
a Comissão fará com que os atos delegados 
não imponham encargos administrativos 
adicionais desproporcionados aos 
Estados-Membros e aos respondentes.

Or. en

Justificação

A expressão “Encargos administrativos adicionais significativos” nem sempre remete para 
algo negativo.

Alteração 23
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 577/98
Artigo 7-C – n.º 3 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3. Os poderes de adotar atos delegados a 
que se referem o artigo 4.º, n.º 2, e o artigo 
7.º-A, são conferidos à Comissão por prazo
indeterminado, a partir de (Serviço das 
Publicações: inserir a data exata de 
entrada em vigor do regulamento de 
alteração).

3. Os poderes de adotar atos delegados a 
que se referem o artigo 4.º, n.º 2, e o artigo 
7.º-A, são conferidos à Comissão por um
prazo de cinco anos a partir de …*. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem, 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.
______________
* JO: inserir a data da entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 24
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 577/98
Artigo 7-C – n.º 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 4.º, n.º 2, e 
no artigo 7.º-A só entram em vigor se nem 
o Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois
meses a contar da notificação do ato a estas 
duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O prazo em 
referência pode ser prorrogado por dois
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 4.º, n.º 2, e 
no artigo 7.º-A só entram em vigor se nem 
o Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de três
meses a contar da notificação do ato a estas 
duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo pode ser prorrogado por um período 
de três meses.
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Or. fi


