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_____________________________________________________________ 
 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 
Skäl -1 (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) För att man i enlighet med artikel 10 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) effektivt 

ska kunna bekämpa diskriminering, bidra 

till att säkerställa efterlevnaden av 

artikel 21 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, satsa 

på full sysselsättning och sociala framsteg 

i enlighet med artikel 3 i fördraget om 

Europeiska unionen samt övervaka 

framsteg i fråga om unionens politiska 

mål, såsom de överordnade målen i 

Europa 2020-strategin, måste det finnas 

jämförbar, pålitlig och objektiv statistik 

om situationen för arbetande, arbetslösa 

och personer utanför arbetsmarknaden, 

med samtidig respekt för insynsskydd för 

statistiska uppgifter, personlig integritet 

och skydd av personuppgifter. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 
Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 290 i 
EUF-fördraget för att komplettera eller 
ändra vissa icke väsentliga delar av 
lagstiftningsakter, särskilt för att ta hänsyn 
till den ekonomiska, sociala och tekniska 
utvecklingen. Kommissionen bör se till att 
dessa delegerade akter inte innebär någon 
betydande extra administrativ börda för 
medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna. 

(3) Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 290 i 
EUF-fördraget för att komplettera eller 
ändra vissa icke väsentliga delar av 
lagstiftningsakter, särskilt för att ta hänsyn 
till den ekonomiska, sociala och tekniska 
utvecklingen. Dessa delegerade akter bör 
inte innebära någon oproportionerlig extra 
börda för medlemsstaterna eller 
uppgiftslämnarna. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 
Skäl 8 
 

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 för unionens politik, bör 
unionen lämna bidrag till finansieringen av 
modulerna, i enlighet med principen om 

en lämplig fördelning av den ekonomiska 

bördan mellan unionens och 

medlemsstaternas budgetar. Bidragen bör 
tilldelas 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 budget
1. 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 
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användningen av enhetsbelopp vara ett av 
de huvudsakliga sätten att förenkla 
förvaltningen av bidrag. 

 _____________ 

 1
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Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 
Skäl 9 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Med avvikelse från artikel 126.3 e i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget är det 
nödvändigt att medfinansiera 
lönekostnaderna för personalen vid 
nationella förvaltningar på grund av den 
ökade administrativa bördan i samband 
med de ytterligare uppgifter som ska 
samlas in för arbetskraftsundersökningen 
som bidrar till indikatorerna för tre av 
huvudmålen i Europa 2020, även om den 
ifrågavarande myndigheten skulle ha 
genomfört den verksamhet som fått bidrag 
även utan EU-bidrag. 

(9) Med avvikelse från artikel 126.3 e i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget är det 
nödvändigt att medfinansiera 
lönekostnaderna för personalen vid 
nationella förvaltningar på grund av den 
ökade arbetsbelastningen i samband med 
de ytterligare uppgifter som ska samlas in 
för arbetskraftsundersökningens 
ad hoc-moduler som bidrar till 
indikatorerna för unionens politiska mål, 
även om den ifrågavarande myndigheten 
skulle ha genomfört den verksamhet som 
fått bidrag även utan EU-bidrag. 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 
Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) För rättssäkerhetens skull får denna 
förordning inte påverka de förfaranden för 
antagande av åtgärder som inletts men inte 
avslutats innan denna förordning träder i 
kraft. 

(12) För rättssäkerhetens skull måste det 

säkerställas att denna förordning inte 
påverkar de förfaranden för antagande av 
åtgärder som inletts men inte avslutats 
innan denna förordning träder i kraft. 
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Ändringsförslag  6 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 7c med 

avseende på en rad ytterligare variabler 
(nedan kallad ad hoc-modul) för att 
komplettera de uppgifter som omnämns i 

artikel 4.1, inbegripet ämne, 
referensperiod, urvalets storlek (lika med 
eller mindre än den urvalsstorlek som 
bestäms enligt artikel 3) samt tidsfrister för 
överlämnande av resultaten (som eventuellt 
avviker från de tidsfrister som anges i 
artikel 6). 

1. Uppgifterna som omnämns i artikel 4.1 

kan kompletteras med en rad ytterligare 

variabler (”ad hoc-modulerna”). 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 7c för att 
fastställa ett flerårigt program med ad 

hoc-moduler, där det anges ämne, 
referensperiod, urvalets storlek (lika med 
eller mindre än den urvalsstorlek som 
bestäms enligt artikel 3), förteckning över 
variabler samt tidsfrister för överlämnande 
av resultaten (som eventuellt avviker från 
de tidsfrister som anges i artikel 6). 

Motivering 

För att lagstiftningen ska bli tydlig och transparent har texten i detta ändringsförslag fått 
återspegla lydelsen i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 577/98.  

Ändringsförslag  7 

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]. 

I enlighet med artikel 128.1 andra stycket 

i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
får unionen tilldela de nationella 
statistikmyndigheter och andra nationella 
myndigheter som anges som utsedda 
stödmottagare i artikel 5.2 i förordning 
(EG) nr 223/2009 bidrag, utan 
förslagsomgång, för genomförande av 
sådana ad hoc-moduler som avses i 
artikel 7a i samband med de åtgärder som 

föreskrivs i artikel X i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr XX/XX om 
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Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation 
[COM(2011)0609]. Bidragen får ha 
formen av enhetsbelopp och ska beviljas 

på villkor att medlemsstaterna verkligen 

deltar i genomförandet av ad hoc-

modulerna. 

Ändringsförslag  8 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När kommissionen utövar de delegerade 
befogenheterna enligt artiklarna 4.2 och 7a 
ska den se till att de delegerade akterna inte 
innebär någon betydande extra 
administrativ börda för medlemsstaterna 
eller uppgiftslämnarna. 

2. När kommissionen utövar de delegerade 
befogenheterna enligt artiklarna 4.2 och 7a 
ska den se till att de delegerade akterna inte 
innebär någon oproportionerlig extra 
börda för medlemsstaterna eller 
uppgiftslämnarna. Dessutom ska 

kommissionen vederbörligen motivera 

dessa åtgärder i de delegerade akterna 

och tillhandahålla information med 

uppgifter från medlemsstaterna om 

bördan och produktionskostnaderna, 

enligt vad som avses i artikel 14.3 i 

förordning (EG) nr 223/2009. 

Ändringsförslag  9 

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. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 
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Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 ______________ 

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

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 1 – led 2 
Förordning (EG) nr 577/98 
Artikel 7c – punkt 6 (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.2 och 7a ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.” 

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.2 och 7a ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av 
tre månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.” 

 


