
PR\937980PT.doc PE513.078v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2013/0084(COD)

21.6.2013

***I
PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 577/98 do Conselho relativo à organização de 
um inquérito por amostragem às forças de trabalho na Comunidade
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatora: Tatjana Ždanoka



PE513.078v01-00 2/11 PR\937980PT.doc

PT

PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].



PR\937980PT.doc 3/11 PE513.078v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................5



PE513.078v01-00 4/11 PR\937980PT.doc

PT



PR\937980PT.doc 5/11 PE513.078v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 577/98 do Conselho relativo à organização de um inquérito por 
amostragem às forças de trabalho na Comunidade
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0155),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 338.°, n.° 1 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0086/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) A fim de combater eficazmente a 
discriminação em razão do sexo, origem 
racial ou étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
de acordo com o artigo 10.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), é necessário dispor de 
estatísticas comparáveis, fiáveis e 
objetivas sobre a situação dos 
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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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do TFUE, 
a fim de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do Regulamento 
(CE) n.º 577/98, no que respeita ao 
conteúdo dos módulos ad hoc, às 
definições e a quaisquer ajustamentos da 
lista das variáveis dos inquéritos que a 
evolução das técnicas e dos conceitos 
venha a exigir. Além disso, devem ser 
conferidos à Comissão poderes para adotar, 
por meio de atos delegados, a lista de 
variáveis estruturais, incluindo a dimensão 
mínima da amostra e a frequência do 
inquérito.

(5) A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do TFUE, 
a fim de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do Regulamento 
(CE) n.º 577/98, no que respeita ao 
conteúdo dos módulos ad hoc, às 
definições e a quaisquer ajustamentos da 
lista das variáveis dos inquéritos que a 
evolução das técnicas e dos conceitos 
venha a exigir. Além disso, devem ser 
conferidos à Comissão poderes para adotar, 
por meio de atos delegados, a lista de 
variáveis estruturais, incluindo a dimensão 
mínima da amostra e a frequência do 
inquérito, bem como para adotar as regras 
de validação a utilizar, a codificação das 
variáveis e a lista dos princípios relativos 
à formulação das perguntas sobre a 
condição perante o trabalho.

Or. en

Alteração 3

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 procedimentos de subvenção, 
sem convite à apresentação de propostas, 
nos termos do artigo 128.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições gerais 
aplicáveis ao orçamento geral da União1.

As subvenções são concedidas, sem 
prejuízo da implementação efetiva dos 
módulos ad hoc, 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.

_____________
JO L 298 de 26.10.12, p. 1.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 577/98
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – travessão 12



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

PT

Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 1, alínea a), o décimo segundo 
travessão passa a ter a seguinte redação:
"– país de nascimento (facultativo)[...], 
origem racial ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, orientação sexual"

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Os n.os 2 e 3 passam a ter a seguinte 
redação:

(a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 577/98
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
7.º-C, relativos às definições e a quaisquer 
ajustamentos da lista das variáveis dos 
inquéritos tornados necessários pela 
evolução de técnicas e conceitos.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
7.º-C, relativos às definições e a quaisquer 
ajustamentos da lista das variáveis dos 
inquéritos tornados necessários pela 
evolução de técnicas e conceitos, exceto no 
que respeita a qualquer alteração 
relacionada com a natureza facultativa da 
informação requerida.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
7.º-C, relativos a uma lista de variáveis, 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
7.º-C, relativos a uma lista de variáveis, 
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doravante «variáveis estruturais»), 
incluindo a dimensão mínima da amostra e 
a frequência do inquérito, de entre as 
características do inquérito especificadas 
no n.º 1, que será necessário inquirir 
apenas para obter médias anuais, com 
referência a 52 semanas, e não para obter 
médias trimestrais.

doravante «variáveis estruturais»), 
incluindo a dimensão mínima da amostra e 
a frequência do inquérito, de entre as 
características do inquérito especificadas 
no n.º 1, que será necessário inquirir 
apenas para obter médias anuais, com 
referência a 52 semanas, e não para obter 
médias trimestrais. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 7.º-C, sobre as 
regras de validação a utilizar, a 
codificação das variáveis e a lista dos 
princípios relativos à formulação das 
perguntas sobre a condição perante o 
trabalho.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 577/98
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, disposições sobre as regras de 
validação a utilizar, a codificação das 
variáveis e a lista dos princípios relativos 
à formulação das perguntas sobre a 
condição perante o trabalho. Os atos de 
execução correspondentes devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 8.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O n.º 4 é suprimido. (b) São suprimidos os n.ºs 3 e 4.

Or. en

Alteração 9

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].

Nos termos do artigo 128.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, 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]. As subvenções podem 
assumir a forma de montantes fixos e são 
condicionadas à plena participação dos 
Estados-Membros na implementação dos 
módulos ad hoc.

Or. en

Alteração 10

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 contar de …*. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

______________
* JO: inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en


