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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av 
arbetskraften i gemenskapen
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0155),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0086/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från budgetutskottet (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) En verkningsfull kamp mot 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning, i enlighet med 
artikel 10 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
förutsätter jämförbar, pålitlig och objektiv 
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statistik om situationen för anställda, 
arbetslösa och personer utanför 
arbetsmarknaden, med samtidig respekt 
för insynsskydd för statistiska uppgifter, 
personlig integritet och skydd av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 290 i 
EUF-fördraget för att komplettera eller 
ändra vissa icke-väsentliga delar av 
förordning (EG) nr 577/98 vad gäller 
innehållet i ad hoc-modulerna, 
definitionerna samt eventuella ändringar av 
förteckningen över variabler i 
undersökningen som kan behövas på grund 
av metodernas och begreppens utveckling. 
Vidare bör kommissionen få befogenhet att 
genom delegerade akter fastställa 
förteckningen över strukturella variabler, 
inbegripet minsta urvalsstorlek och 
undersökningens frekvens.

(5) Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 290 i 
EUF-fördraget för att komplettera eller 
ändra vissa icke-väsentliga delar av 
förordning (EG) nr 577/98 vad gäller 
innehållet i ad hoc-modulerna, 
definitionerna samt eventuella ändringar av 
förteckningen över variabler i 
undersökningen som kan behövas på grund 
av metodernas och begreppens utveckling. 
Vidare bör kommissionen få befogenhet att 
genom delegerade akter fastställa 
förteckningen över strukturella variabler, 
inbegripet minsta urvalsstorlek och 
undersökningens frekvens, samt även 
kontrollregler, regler om kodifiering av 
variabler samt förteckningen över 
principerna för hur frågorna om 
arbetsmarknadsstatus ska formuleras.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8
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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 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, under förutsättning att ad hoc-
modulerna faktiskt genomförs, 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.

_____________
1EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 577/98
Artikel 4 – punkt 1 – led a – strecksats 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1 a ska tolfte strecksatsen 
ersättas med följande:
”– (frivilligt) födelseland [...], ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
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övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning”

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Punkterna 2 och 3 ska ersättas med 
följande:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 577/98
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 7c med 
avseende på definitioner och alla 
justeringar av förteckningen över 
undersökningsvariabler som gjorts 
nödvändiga av metodernas och begreppens 
utveckling.

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 7c med 
avseende på definitioner och alla 
justeringar av förteckningen över 
undersökningsvariabler som gjorts 
nödvändiga av metodernas och begreppens 
utveckling, med undantag för ändringar 
av om de efterfrågade uppgifterna ska 
vara frivilliga eller inte.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 7c med 
avseende på en förteckning över variabler 
(nedan kallade strukturella variabler), 
inbegripet minsta urvalsstorlek och 
undersökningens frekvens, bland de 
undersökningskarakteristika som anges i 
punkt 1 och som endast behöver insamlas 
som årsgenomsnitt för 52 veckor i stället 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 7c med 
avseende på en förteckning över variabler 
(nedan kallade strukturella variabler), 
inbegripet minsta urvalsstorlek och 
undersökningens frekvens, bland de 
undersökningskarakteristika som anges i 
punkt 1 och som endast behöver insamlas 
som årsgenomsnitt för 52 veckor i stället 
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för kvartalsgenomsnitt. för kvartalsgenomsnitt. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 7c med avseende på 
kontrollregler, regler om kodifiering av 
variabler samt förteckningen över 
principerna för hur frågorna om 
arbetsmarknadsstatus ska formuleras.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 577/98
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta kontrollregler, 
regler om kodifiering av variabler samt 
förteckningen över principerna för hur 
frågorna om arbetsmarknadsstatus ska 
formuleras. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 8.2.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 4 ska utgå. b) Punkterna 3 och 4 ska utgå.

Or. en
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Ändringsförslag 9

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

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].

Unionen får, i enlighet med 
artikel 128.1 andra stycket i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012, 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]. 
Bidragen ska ha formen av enhetsbelopp 
och beviljas på villkor att 
medlemsstaterna deltar fullt ut i 
genomförandet av ad hoc-modulerna.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 577/98
Artikel 7c – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.2 och 7a ska ges 
till kommissionen tills vidare från och med 
den (Publications office: please insert the
exact date of the entry into force of the 
amending Regulation).

3. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.2 och 7a ska ges 
till kommissionen för en period av fem år
från och med den …*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år. 
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Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.
______________

* OJ: please insert the date of entry into 
force of this Regulation.

Or. en


