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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 318/2013 

av 8. april 2013 

om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for 

arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av  

9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 

i Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 er det 

nødvendig å angi hva som skal inngå i programmet med 

tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018. 

2)  Europa 2020-strategien og dens flaggskipinitiativ 

«Youth on the move» gjør det nødvendig med 

ytterligere opplysninger om situasjonen for ungdom på 

arbeidsmarkedet. I kommisjonsmeldingen av 2011 om 

«Youth opportunities initiative»(2) oppfordres det til 

europeisk innsats innenfor flere prioriterte områder 

knyttet til det å få en førstegangsansettelse. 

3)  På grunnlag av meldingen om en «Small Business 

Act»(3) oppmuntres det i kommisjonsmeldingen av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 9.4.2013, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 26. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen — «Youth 

Opportunities Initiative», vedtatt 20. desember 2011 — 

KOM(2011) 933 endelig utgave. 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen — «Think 

Small First» — A «Small Business Act» for Europe, vedtatt  

25. juni 2008 — KOM(2008) 394 endelig utgave. 

2012 «Towards a job-rich recovery»(4), som er en del av 

sysselsettingspakken, til å skape nye arbeidsplasser, 

særlig ved å fremme og støtte selvstendig 

næringsvirksomhet. 

4)  Strategien for likestilling mellom kvinner og menn, som 

omfatter tidsrommet 2010-2015(5), inneholder tiltak for 

forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv som et 

middel til å oppnå like stor grad av økonomisk 

uavhengighet for kvinner og menn. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for Det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Programmet med tilleggsundersøkelser til arbeidskraft-

undersøkelsen for tidsrommet 2016 til 2018 vedtas som fastsatt 

i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen — «Towards a 

job-rich recovery», vedtatt 18. april 2012 — KOM(2012) 173 

endelig utgave. 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen — «Strategy for 

equality between women and men 2010-2015», vedtatt  

21. september 2010 — KOM(2010) 491 endelig utgave. 

2017/EØS/62/29 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 8. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE 

Flerårig program med tilleggsundersøkelser 

1.  UNGDOM OG ARBEIDSMARKEDET 

Liste over variabler: fastsettes før desember 2014. 

Referanseperiode: 2016. Medlemsstatene kan framlegge data for samtlige 52 uker, eller for annet kvartal. 

Berørte medlemsstater og regioner: alle. 

Utvalg: Utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008(1), dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for tilleggsundersøkelser, også skal gi 

opplysninger om strukturvariabler. 

Oversending av resultatene: før 31. mars 2017. 

2.  SELVSTENDIG NÆRINGSVIRKSOMHET 

Liste over variabler: fastsettes før desember 2015. 

Referanseperiode: 2017. Medlemsstatene kan framlegge data for samtlige 52 uker, eller for annet kvartal. 

Berørte medlemsstater og regioner: alle. 

Utvalg: Utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008, dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for tilleggsundersøkelser, også skal gi 

opplysninger om strukturvariabler. 

Oversending av resultatene: før 31. mars 2018. 

3.  FORENLIGHET MELLOM YRKESAKTIVT LIV OG FAMILIELIV 

Liste over variabler: fastsettes før desember 2016. 

Referanseperiode: 2018. Medlemsstatene kan framlegge data for samtlige 52 uker, eller for annet kvartal. 

Berørte medlemsstater og regioner: alle. 

Utvalg: Utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008, dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for tilleggsundersøkelser, også skal gi 

opplysninger om strukturvariabler. 

Oversending av resultatene: før 31. mars 2019. 

 ______  

  

(1) EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57. 


