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Amendamentul 11
Emer Costello

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul de a combate discriminarea 
în mod eficace, în conformitate cu 
articolul 10 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
de a asista la asigurarea conformității cu 
articolul 21 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, de a 
viza ocuparea integrală a forței de muncă 
și progresul social, în conformitate cu 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, și de a monitoriza progresul 
spre îndeplinirea obiectivelor politicii 
Uniunii, precum obiectivele principale ale 
Strategiei Europa 2020, trebuie să existe 
statistici comparabile, fiabile și obiective 
privind situația lucrătorilor, a șomerilor și 
a persoanelor care nu sunt încadrate pe 
piața muncii, respectând totodată 
confidențialitatea statistică, caracterul 
privat și protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Justificare

Acest amendament „modifică” amendamentul nr. 1 al raportorului prin includerea 
referințelor la cartă și la articolul 3 din TUE, care face referire la obiectivul UE privind 
ocuparea integrală a forței de muncă și progresul social, în loc să fie incluse la articolul 9 
din TFUE, care face referire la cerința privind promovarea unor niveluri ridicate de ocupare 
a forței de muncă și „o protecție socială adecvată”.

Amendamentul 12
Emer Costello

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie să aibă competența de 
a adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE pentru a completa 
sau a modifica anumite elemente 
neesențiale ale anumitor acte legislative, în 
special pentru a ține cont de evoluțiile 
economice, sociale și tehnice. Comisia 
trebuie să se asigure că aceste acte 
delegate nu implică sarcini administrative
suplimentare semnificative pentru statele 
membre sau pentru unitățile respondente.

(3) Comisia ar trebui să aibă competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE pentru a 
completa sau a modifica anumite elemente 
neesențiale ale anumitor acte legislative, în 
special pentru a ține cont de evoluțiile 
economice, sociale și tehnice. Aceste acte 
delegate nu ar trebui să implice o sarcină
suplimentară disproporționată pentru 
statele membre sau pentru respondenți.

Or. en

Justificare

Nu doar Comisia are sarcina de a evalua impactul actelor delegate. 2. O „sarcină 
administrativă suplimentară semnificativă” nu este întotdeauna negativă și nu este clar ce 
sarcină „administrativă” ar putea fi impusă respondenților. 3. Termenul „respondenți” este 
de preferat față de sintagma „unități respondente”, fiind utilizat ulterior la articolul 7c 
alineatul (1).

Amendamentul 13
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia trebuie să aibă competența de 
a adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE pentru a completa 
sau a modifica anumite elemente 
neesențiale ale anumitor acte legislative, în 
special pentru a ține cont de evoluțiile 
economice, sociale și tehnice. Comisia 
trebuie să se asigure că aceste acte delegate 
nu implică sarcini administrative 
suplimentare semnificative pentru statele 
membre sau pentru unitățile respondente.

(3) Comisia ar trebui să aibă competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE pentru a 
completa sau a modifica anumite elemente 
neesențiale ale anumitor acte legislative, în 
special pentru a ține cont de evoluțiile 
economice, sociale și tehnice. Comisia ar 
trebui să se asigure că aceste acte delegate 
nu implică o sarcină suplimentară 
semnificativă pentru statele membre sau 
pentru unitățile respondente.

Or. en
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Amendamentul 14
Emer Costello

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 pentru politicile Uniunii, o 
contribuție a Uniunii la finanțarea punerii 
în aplicare a modulelor respective poate fi 
acordată prin intermediul procedurilor de 
acordare a granturilor, fără cereri de 
propuneri către institutele naționale de 
statistică și alte 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 ar trebui să fie una dintre 
principalele modalități de simplificare a 
gestionării granturilor.

Or. en

Justificare

Justificare – sintagma „poate fi acordată” se utilizează la articolul 7b alineatul (2).

Amendamentul 15
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere importanța pe care (8) Având în vedere importanța pe care 
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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.

modulele ad hoc ale anchetei asupra forței 
de muncă o au în susținerea politicilor 
Uniunii, se va acorda 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 ar 
trebui să fie principala modalitate de 
simplificare a gestionării granturilor.

Or. en

Amendamentul 16
Emer Costello

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin derogare de la articolul 126 
alineatul (3) litera (e) din Regulamentul
(UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, având în vedere sarcina 
administrativă crescută legată de 
informațiile suplimentare care trebuie 
colectate pentru Ancheta asupra forței de 
muncă (AFM va contribui la asigurarea 
indicatorilor pentru trei dintre obiectivele 
principale ale strategiei Europa 2020), 
este necesar să se cofinanțeze costurile 
legate de salariile personalului 
administrațiilor naționale, chiar și în cazul 

(9) Prin derogare de la articolul 126 
alineatul (3) litera (e) din Regulamentul
(UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, având în vedere volumul de 
muncă crescut legat de informațiile 
suplimentare care trebuie colectate pentru 
Ancheta asupra forței de muncă, este 
necesar să se cofinanțeze costurile legate 
de salariile personalului administrațiilor 
naționale, chiar și în cazul în care 
autoritatea publică în cauză ar fi realizat și 
fără grantul din partea UE acțiunea astfel 
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în care autoritatea publică în cauză ar fi 
realizat și fără grantul din partea UE 
acțiunea astfel susținută.

susținută.

Or. en

Amendamentul 17
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin derogare de la articolul 126 
alineatul (3) litera (e) din Regulamentul
(UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, având în vedere sarcina
administrativă crescută legată de 
informațiile suplimentare care trebuie 
colectate pentru Ancheta asupra forței de 
muncă (AFM va contribui la asigurarea 
indicatorilor pentru trei dintre obiectivele 
principale ale strategiei Europa 2020), 
este necesar să se cofinanțeze costurile 
legate de salariile personalului 
administrațiilor naționale, chiar și în cazul 
în care autoritatea publică în cauză ar fi 
realizat și fără grantul din partea UE 
acțiunea astfel susținută.

(9) Prin derogare de la articolul 126 
alineatul (3) litera (e) din Regulamentul
(UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, având în vedere sarcina crescută 
legată de informațiile suplimentare care 
trebuie colectate pentru modulele ad hoc 
ale Anchetei asupra forței de muncă (AFM 
va contribui la asigurarea indicatorilor 
pentru politicile Uniunii), este necesar să 
se cofinanțeze costurile legate de salariile 
personalului administrațiilor naționale, 
chiar și în cazul în care autoritatea publică 
în cauză ar fi realizat și fără grantul din 
partea UE acțiunea astfel susținută.

Or. en

Amendamentul 18
Emer Costello

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În scopul asigurării certitudinii 
juridice, este necesar ca procedurile pentru 
adoptarea măsurilor care au fost inițiate, 
însă nu au fost finalizate înainte de intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, să nu
fie afectate de prezentul regulament.

(12) În scopul asigurării certitudinii 
juridice, este necesar să se asigure că
procedurile pentru adoptarea măsurilor 
care au fost inițiate, însă nu au fost 
finalizate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, nu sunt afectate de 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 19
Marian Harkin

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

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 
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].

Uniunea acordă 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 
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).

Or. en

Amendamentul 20
Emer Costello

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

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 
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].

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 
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). Granturile pot lua 
forma unor sume forfetare și sunt 
condiționate de participarea efectivă a 
statelor membre la punerea în aplicare a 
modulelor ad hoc.

Or. en

Justificare

Considerentul 8 prevede că granturile pot lua forma unor sume forfetare.

Amendamentul 21
Marian Harkin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când exercită competențele 
delegate în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și articolul 7a, Comisia se 
asigură că actele delegate nu creează o
sarcină administrativă suplimentară 
semnificativă pentru statele membre și 
pentru respondenți.

(2) Atunci când exercită competențele 
delegate în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și articolul 7a, Comisia se 
asigură că actele delegate nu creează o 
sarcină suplimentară semnificativă pentru 
statele membre și pentru respondenți. În 
plus, Comisia justifică în mod 
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corespunzător acțiunile din respectivele 
acte delegate propuse și furnizează 
informații din partea statelor membre 
privind sarcina și costurile de producție 
astfel cum sunt menționate la articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009.

Or. en

Amendamentul 22
Emer Costello

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când exercită competențele 
delegate în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și articolul 7a, Comisia se 
asigură că actele delegate nu creează o 
sarcină administrativă suplimentară
semnificativă pentru statele membre și 
pentru respondenți.

(2) Atunci când exercită competențele 
delegate în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și articolul 7a, Comisia se 
asigură că actele delegate nu creează o 
sarcină suplimentară disproporționată
pentru statele membre și pentru 
respondenți.

Or. en

Justificare

O „sarcină administrativă suplimentară semnificativă” nu este întotdeauna negativă.

Amendamentul 23
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 7 c – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatul (2) și la 
articolul 7a se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată, începând cu 
(Oficiul pentru publicații: vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare
a regulamentului de modificare).

(3) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatul (2) și la 
articolul 7a se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la  Cel târziu cu 
nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de 
cinci ani, Comisia elaborează un raport 
referitor la delegarea competențelor. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de durată identică, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune unei 
astfel de prelungiri cu cel puțin trei luni 
înainte de încheierea fiecărei perioade.
______________
* JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 24
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 7 c – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) și al articolului 7a 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecțiuni în termen de două
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu, sau în 
cazul în care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni Perioada respectivă se 
prelungește cu două luni, la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) și al articolului 7a 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
a formulat obiecțiuni în termen de trei luni 
de la notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni Perioada respectivă se 
prelungește cu trei luni, la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.
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Or. fi


