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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars 1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu (1), 
einkum 5. mgr. 7. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að fylgjast með framförum í átt að sameiginlegum markmiðum sem sett eru fram í áætluninni Evrópa 2020 og 
tengdu forystuverkefni, „Ungt fólk á faraldsfæti“(2), er nauðsynlegt að koma upp ítarlegu gagnasafni um ungt fólk og 
komu þess inn á vinnumarkaðinn, en það gerir samanburð á milli aðildarríkja mögulegan.

2) Í orðsendingu sinni Menntun endurskoðuð: fjárfest í færni til að ná betri félagslegum og hagrænum árangri(3), hvetur 
framkvæmdastjórnin aðildarríkin til að kynna endurbætur á skólakerfum sínum til að ungt fólk fái rétta færni til 
atvinnuþátttöku.

3) Í ályktun sinni frá 27. nóvember 2009 um endurnýjaðan evrópskan samstarfsramma á sviði æskulýðsmála (2010–
2018)(4), leggur ráð Evrópusambandsins áherslu á þörfina fyrir betri þekkingu og skilning á lífskjörum, gildum og 
viðhorfum ungra kvenna og karla.

4) Í tilmælum ráðsins frá 22. apríl 2013 um að koma á atvinnutryggingu fyrir unga fólkið (5), hvetur ráð Evrópusambandsins 
aðildarríki til þess að hrinda kerfum atvinnutrygginga fyrir unga fólkið í framkvæmd eins fljótt og auðið er, helst frá 
upphafi fjárhagsrammans til margra ára fyrir tímabilið 2014–2020. Þeim er ráðlagt að nýta sjóði Evrópusambandsins 
vegna sameiginlegra stefnuramma en einkum Félagsmálasjóð Evrópu í því skyni.

5) Í orðsendingu sinni Vinnum saman í þágu ungs fólks í Evrópu: ákall um aðgerðir vegna atvinnuleysis meðal ungs  
fólks (6), hvetur framkvæmdastjórnin aðildarríkin til að hrinda kerfi atvinnutrygginga í framkvæmd og fjárfesta í ungu 
fólki. Hún kynnir þjónustu á Netinu sem gerir ungu fólki kleift að leita að atvinnutækifærum, sem vinnuveitendur í 
eigin landi og öðrum aðildarríkjum auglýsa, og aðstoðar lítil og meðalstór fyrirtæki við að ráða ungt fólk í Evrópu.

6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 318/2013(7) kemur á viðhengi fyrir árið 2016 um ungt fólk á 
vinnumarkaðinum.

7) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1397/2014 (8) þar sem tilgreind eru og gefnar lýsingar á 
sviðum sértækra upplýsinga (undireiningar viðhengja) sem eiga að vera í viðhenginu fyrir árið 2016 um ungt fólk á 
vinnumarkaðinum.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 76, 20.3.2015, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 231/2015 frá 25. september 
2015 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3.
(2) Orðsending frá framkvæmdastjórninni til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndarinnar, Ungt fólk 

á faraldsfæti (e. Youth on the Move): framtaksverkefni til að leysa úr læðingi mátt ungs fólks til að ná upp snjallhagvexti, sjálfbærum hagvexti og hagvexti 
fyrir alla í Evrópusambandinu, samþykkt 15. september 2010, COM(2010) 477 lokagerð.

(3) Orðsending frá framkvæmdastjórninni til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndarinnar, Menntun 
endurskoðuð: fjárfest í færni til að ná betri félagslegum og hagrænum árangri, samþykkt 20. nóvember 2012, COM(2012) 669 lokagerð.

(4) Stjtíð. ESB C 311, 19.12.2009, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB C 120, 26.4.2013, bls. 1.
(6) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndarinnar — 

Vinnum saman í þágu ungs fólks í Evrópu: ákall um aðgerðir vegna atvinnuleysis meðal ungs fólks, samþykkt 19. júní 2013 — COM(2013) 447 
lokaútgáfa.

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 318/2013 frá 8. apríl 2013 um samþykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2016 til 2018 fyrir 
vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (Stjtíð. ESB L 99, 9.4.2013, bls. 11).

(8) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1397/2014 frá 22. október 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 318/2013 um samþykkt 
áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2016 til 2018 fyrir vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98, (Stjtíð. 
ESB L 370, 30.12.2014, bls. 42).

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/459

frá 19. mars 2015

þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2016 um ungt fólk á vinnumarkaði sem 
kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (*)
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8) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 545/2014 (9) er kveðið á um að framkvæmdastjórnin ætti að tilgreina 
tækniatriðin, síurnar, flokkunarnúmerin og frestina fyrir sendingu gagna sem falla undir undireiningar viðhengja sem 
vísað er til í 7. forsendu.

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hagskýrslu-
kerfið.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tækniatriðin í viðhenginu fyrir árið 2016 um ungt fólk á vinnumarkaðinum, síurnar og flokkunarnúmerin sem nota á og 
fresturinn vegna sendinga á gögnum til framkvæmdastjórnarinnar, eru sett fram í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 19. mars 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

___________

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 545/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag 
vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu (Stjtíð. ESB. L 163, 29.5.2014, bls. 10).
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VIÐAUKI

Í þessum viðauka eru sett fram tækniatriði, síur og flokkunarnúmer sem nota á í viðhenginu um ungt fólk á 
vinnumarkaði, sem framkvæma á árið 2016. Í honum eru einnig settar fram dagsetningar vegna sendinga gagna til 
framkvæmdastjórnarinnar.

Frestur vegna sendinga gagna á niðurstöðum til framkvæmdastjórnarinnar: 31. mars 2017.

Síurnar og flokkunarnúmerin sem notuð eru vegna sendinga gagna: eins og sett er fram í III. viðauka við 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 377/2008(10), eins og henni var breytt með I. viðauka við reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 317/2013(11).

Dálkar fyrir valkvæða vægisstuðla sem nota á ef um hlutaúrtak eða brottfall er að ræða: í dálkum 228–231 eru heilar 
tölur og í dálkum 232–233 eru aukastafir.

Undireiningin „Upplýsingar um menntun“

Sía: 15 < ALDUR ≤ 34

Nafn/Dálkur Flokkunar-
númer Lýsing Sía

WORKEXP
211

Starfsreynsla meðan á námi stendur HATLEVEL≠000

Launuð eða ólaunuð starfsreynsla við hæsta stig menntunar 
(HATLEVEL)

1 Bæði launuð og ólaunuð starfsreynsla

2 Aðeins launuð starfsreynsla

3 Aðeins ólaunuð starfsreynsla

4 Engin starfsreynsla við HATLEVEL

9 Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óútfyllt Óþekkt

WORKSTUD
212

Nám á vinnustað WORKEXP = 1–3

Tegund starfsreynslu sem er hluti af námsskrá á hæsta stigi 
menntunar (HATLEVEL)

1 Nám á námssamningi (hagnýt skilgreining Hagstofu 
Evrópusambandsins)

2 Skyldubundin starfsþjálfun

3 Skyldubundin vinnutengd þjálfun, þar sem ekki er hægt að 
gera greinarmun á 1 og 2

4 Valkvæð starfsþjálfun (hluti af menntun)

5 Vinna utan námsskrár

9 Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óútfyllt Óþekkt

(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 377/2008 frá 25. apríl 2008 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 577/98 um 
skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2009, notkun 
hlutaúrtaks við öflun gagna um formgerðarbreytur og skilgreiningu á viðmiðunarfjórðungum (Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 57).

(11) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 317/2013 frá 8. apríl 2013 um breytingu á viðaukum við reglugerðir (EB) 
nr. 1983/2003, (EB) nr. 1738/2005, (EB) nr. 698/2006, (EB) nr. 377/2008 og (ESB) nr. 823/2010 að því er varðar alþjóðlegu 
menntunarflokkunina (ISCED) (Stjtíð. ESB L 99, 9.4.2013, bls. 1).
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Nafn/Dálkur Flokkunar-
númer Lýsing Sía

ADDLEVEL
213–214

Stig formlegrar viðbótarmenntunar EDUCSTAT = 2

Stig og áhersla í formlegri menntun sem einstaklingur hóf 
eftir að hæsta stigi menntunar var náð

00 Engin önnur formleg menntun hafin eftir að hæsta stigi 
menntunar var náð

10 1. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

20 2. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

30 3. stig í alþjóðlega menntunarflokkuninni, þar sem ekki er 
hægt að gera greinarmun á milli áherslna

34 3. stig í alþjóðlega menntunarflokkuninni, almennt nám

35 3. stig í alþjóðlega menntunarflokkuninni, starfsnám

40 4. stig í alþjóðlega menntunarflokkuninni, þar sem ekki er 
hægt að gera greinarmun á milli áherslna

44 4. stig í alþjóðlega menntunarflokkuninni, almennt nám

45 4. stig í alþjóðlega menntunarflokkuninni, starfsnám

50 5. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

60 6. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

70 7. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

80 8. stig í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

99 Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óútfyllt Óþekkt

DROPREAS
215

Ástæður brottfalls EDUCSTAT = 2 og 
ADDLEVEL≠00

Helstu ástæður þess að stigi formlegrar menntunar, sem 
hafin var, er ekki lokið

0 Lauk síðustu formlegu menntun

Lauk ekki síðustu formlegu menntun vegna:

1 Erfiðleikastigs

2 Nám uppfyllir ekki þarfir eða áhugasvið

3 Námskostnaðar

4 Löngunar til að hefja störf

5 Fjölskylduástæðna

6 Ástæðum sem tengjast heilbrigði

7 Annað

9 Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óútfyllt Óþekkt
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Nafn/Dálkur Flokkunar-
númer Lýsing Sía

LEAVDATE
216–221

EDUCSTAT = 2 og 
ADDLEVEL≠00

9999

Óútfyllt

99

Óútfyllt

NCONREAS
222

EDUCSTAT = 2 og 
ADDLEVEL = 00 
og HATLEVEL = 

000–500

0

1

2

3

4

5

6

7

9

Óútfyllt

Dagsetning þegar formlegri menntun er hætt 

Ár og mánuður þegar formlegri menntun er hætt 

Færið inn fjóra tölustafi fyrir viðkomandi ár

Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óþekkt (ár)

Færið inn tvo tölustafi fyrir viðkomandi mánuð

Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óþekkt (mánuður)

Ástæður þess að halda ekki áfram í námi 

Meginástæða þess að halda ekki áfram í formlegu námi 

Hæsta stig menntunar var talið nægilega hátt 

Erfiðleikastig

Nám uppfyllir ekki þarfir eða áhugasvið 

Námskostnaður

Löngun til að hefja störf

Fjölskylduástæður

Ástæður sem tengjast heilbrigði

Annað

Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óþekkt

Undireiningin „Atvinnuleit“

Sía: 15 < ALDUR ≤ 34

Nafn/Dálkur Flokkunar-
númer Lýsing Sía

SUPPORT

223

Fenginn stuðningur við atvinnuleit (WSTATOR = 
1,2 og 

STARTIME< 12) 
eða 

WSTATOR = 3–5

Gagnlegasta gerð stuðnings frá ríkisstofnun við atvinnuleit 
næstliðna 12 mánuði

0 Enginn stuðningur þeginn

Gagnlegasta gerð stuðnings:

1 Aðstoð við að finna lausar stöður

2 Ráðleggingar um hvernig sækja eigi um starf

3 Ráðleggingar um möguleika á þjálfun og menntun



10.12.2015 Nr. 74/859EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nafn/Dálkur Flokkunar-
númer Lýsing Sía

4 Fengin staða í starfsáætlun

5 Fengin staða í námi eða þjálfunaráætlun

6 Annað

7 Stuðningur þeginn en ekki talinn gagnlegur

8 Stuðningur þeginn, en óvíst hve mikið hann hafi nýst

9 Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óútfyllt Óþekkt

FINDMETH

224

Aðferðir við að finna núverandi starf STAPRO = 3

Aðferðir sem notaðar voru til að finna núverandi starf

1 Auglýsingar, allir miðlar

2 Ættingjar, vinir eða kunningjar

3 Opinber atvinnumiðlun

4 Einkarekin ráðningarstofa

5 Þeir sem veita menntun eða þjálfun

6 Haft var beint samband við vinnuveitanda

7 Vinnuveitandi hafði beint samband við einstaklinginn

8 Aðrar aðferðir

9 Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óútfyllt Óþekkt

OKLEVEL

225

Hversu viðeigandi starfið er miðað við menntunarstig 
svaranda

WSTATOR = 1,2

Að hve miklu leyti núverandi aðalstarf svarenda samsvarar 
menntunarstigi þeirra

1 Starfið samsvarar menntun þeirra

2 Starfið samsvarar menntun þeirra að einhverju leyti

3 Starfið samsvarar menntun þeirra ekki sérlega vel

4 Starfið samsvarar menntun þeirra alls ekki

9 Á ekki við (ekki meðtalið í síu)

Óútfyllt Óþekkt

MOVE4JOB

226

Vilji til að flytja vegna starfs

Vilji til að breyta búsetustað vegna starfs

1 Svarandi hefur flutt eða er tilbúinn að flytja innan eigin 
lands

2 Svarandi hefur flutt eða er tilbúinn að flytja til annars lands 
í Evrópusambandinu

3 Svarandi hefur flutt eða er tilbúinn að flytja til annars lands 
utan Evrópusambandsins

4 Svarandi hefur ekki flutt eða er ekki tilbúinn að flytja vegna 
starfs

Óútfyllt Óþekkt
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Nafn/Dálkur Flokkunar-
númer Lýsing Sía

CMT4JOB

227

Vilji til að pendla vegna starfs

Vilji til að pendla langa vegalengd vegna starfs

1 Svarandi pendlar nú þegar eða er tilbúinn til að pendla 
lengur en eina klukkustund (í allar áttir)

2 Svarandi pendlar ekki sem stendur og er ekki tilbúinn til að 
pendla lengur en eina klukkustund (í allar áttir)

Óútfyllt Óþekkt




