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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη 
διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0155),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0068/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν συγκρίσιμες, αξιόπιστες και 
αντικειμενικές στατιστικές σχετικά με 
την κατάσταση των μισθωτών, των 
ανέργων και των ατόμων εκτός της 
αγοράς εργασίας, με παράλληλη τήρηση 
του στατιστικού απορρήτου, της 
ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, οι οποίες συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 577/98 όσον αφορά το περιεχόμενο 
των ad hoc ενοτήτων, τους ορισμούς και 
οποιαδήποτε προσαρμογή του καταλόγου 
μεταβλητών της έρευνας καθίσταται 
αναγκαία από την εξέλιξη των τεχνικών 
και των εννοιών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει την εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την 
έγκριση του καταλόγου των διαρθρωτικών 
μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου του 
ελάχιστου μεγέθους του δείγματος και της 
περιοδικότητας της έρευνας.

(5) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, οι οποίες συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
577/98 όσον αφορά το περιεχόμενο των ad 
hoc ενοτήτων, τους ορισμούς και 
οποιαδήποτε προσαρμογή του καταλόγου 
μεταβλητών της έρευνας καθίσταται 
αναγκαία από την εξέλιξη των τεχνικών 
και των εννοιών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει την εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την 
έγκριση του καταλόγου των διαρθρωτικών 
μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου του 
ελάχιστου μεγέθους του δείγματος και της 
περιοδικότητας της έρευνας, καθώς και 
την έγκριση των κανόνων ελέγχου, της
κωδικοποίησης των μεταβλητών και του 
καταλόγου των αρχών διατύπωσης των 
ερωτημάτων σχετικά με την κατάσταση 
απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc 
ενοτήτων της έρευνας εργατικού 
δυναμικού για την υποστήριξη των 
πολιτικών της Ένωσης, προτείνεται 
συνεισφορά της Ένωσης στη 
χρηματοδότηση της εφαρμογής τους μέσω 
διαδικασιών επιδότησης, χωρίς τη 
διενέργεια προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων. Οι επιδοτήσεις διατίθενται 
στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και 
άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι επιδοτήσεις 
που χορηγούνται για σκοπούς διενέργειας 
ερευνών εργατικού δυναμικού μπορούν να 
έχουν τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών. Στο 
πλαίσιο αυτό, η χρήση κατ’ αποκοπή 
ποσών πρέπει να αποτελεί κύριο μέσο 
απλούστευσης της διαχείρισης των 
επιδοτήσεων.

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc 
ενοτήτων της έρευνας εργατικού 
δυναμικού για την υποστήριξη των 
πολιτικών της Ένωσης, προτείνεται 
συνεισφορά της Ένωσης στη 
χρηματοδότηση της εφαρμογής τους μέσω 
διαδικασιών επιδότησης, χωρίς τη 
διενέργεια προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 128 
παράγραφος 1 εδάφιο 2 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης1. Οι 
επιδοτήσεις διατίθενται, με την επιφύλαξη 
της πραγματικής υλοποίησης των ad hoc 
ενοτήτων, στις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι 
επιδοτήσεις που χορηγούνται για σκοπούς 
διενέργειας ερευνών εργατικού δυναμικού 
μπορούν να έχουν τη μορφή κατ’ αποκοπή 
ποσών. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση 
κατ’ αποκοπή ποσών πρέπει να αποτελεί 
κύριο μέσο απλούστευσης της διαχείρισης 
των επιδοτήσεων.

_____________
1 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Or. en



PE513.078v01-00 8/11 PR\937980EL.doc

EL

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η 
δωδέκατη περίπτωση αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«- (προαιρετικά) χώρα γέννησης [...], 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, αναπηρία, γενετήσιος 
προσανατολισμός»

"Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται
από το ακόλουθο κείμενο:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 7γ σχετικά με τους ορισμούς και 
οποιαδήποτε προσαρμογή του καταλόγου 

2. Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 7γ σχετικά με τους ορισμούς και 
οποιαδήποτε προσαρμογή του καταλόγου 
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μεταβλητών της έρευνας καθίσταται 
αναγκαία από την εξέλιξη των τεχνικών 
και των εννοιών.

μεταβλητών της έρευνας καθίσταται 
αναγκαία από την εξέλιξη των τεχνικών 
και των εννοιών εκτός για οποιαδήποτε 
τροποποίηση που σχετίζεται με τον 
προαιρετικό χαρακτήρα των 
απαιτούμενων πληροφοριών .

Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 7γ σχετικά με κατάλογο 
μεταβλητών (εφεξής «διαρθρωτικές 
μεταβλητές»), συμπεριλαμβανομένου του 
ελάχιστου μεγέθους του δείγματος και της 
περιοδικότητας της έρευνας, οι οποίες 
προσδιορίζονται μεταξύ των 
χαρακτηριστικών της έρευνας που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες 
χρειάζεται να ερευνώνται μόνον ως ετήσιοι 
μέσοι όροι με αναφορά σε 52 εβδομάδες 
παρά ως τριμηνιαίοι μέσοι όροι.

Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 7γ σχετικά με κατάλογο 
μεταβλητών (εφεξής «διαρθρωτικές 
μεταβλητές»), συμπεριλαμβανομένου του 
ελάχιστου μεγέθους του δείγματος και της 
περιοδικότητας της έρευνας, οι οποίες 
προσδιορίζονται μεταξύ των 
χαρακτηριστικών της έρευνας που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες 
χρειάζεται να ερευνώνται μόνον ως ετήσιοι 
μέσοι όροι με αναφορά σε 52 εβδομάδες 
παρά ως τριμηνιαίοι μέσοι όροι. Η 
Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 7γ, σχετικά με τους 
κανόνες ελέγχου, την κωδικοποίηση των 
μεταβλητών και τον κατάλογο των αρχών 
διατύπωσης των ερωτημάτων σχετικά με 
την κατάσταση απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, εγκρίνει κανόνες ελέγχου, την 
κωδικοποίηση των μεταβλητών και τον 
κατάλογο των αρχών διατύπωσης των 
ερωτημάτων σχετικά με την κατάσταση 
απασχόλησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

διαγράφεται
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άρθρο 8 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 4 απαλείφεται. β) οι παράγραφοι 3 και 4 διαγράφονται.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση μπορεί να χορηγήσει 
χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές 
αρχές που ορίζονται ως δικαιούχοι στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 για την υλοποίηση 
των ad hoc ενοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7α, σύμφωνα με το άρθρο X του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, 
[COM (2011) 609 τελικό].

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 128 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η Ένωση 
μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική 
στήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 
και άλλες εθνικές αρχές που ορίζονται ως 
δικαιούχοι στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για την 
υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7α, σύμφωνα με 
το άρθρο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧ/ΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία, [COM(2011)0609 τελικό]. Οι 
επιδοτήσεις αυτές μπορούν να λάβουν τη 
μορφή κατ’ αποκοπή ποσών και η 
χορήγησή τους εξαρτάται από την πλήρη 
συμμετοχή των κρατών μελών στην 
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υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98
Άρθρο 7γ – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 7α εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από (Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 
η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του τροποποιητικού κανονισμού).

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 7α εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για μία περίοδο 
πέντε ετών από …*. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η ανάθεση αρμοδιότητας 
παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους 
ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει 
αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση 
το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
πέρας κάθε περιόδου.
______________
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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