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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1020 

frá 18. júlí 2018 

um samþykkt og uppfærslu á lista evrópska flokkunarkerfisins yfir færni, hæfni og starfsgreinar vegna sjálfvirkrar 

pörunar í gegnum sameiginlega EURES-upplýsingatækniverkvanginn (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/589 frá 13. apríl 2016 um vinnumiðlunarnet Evrópu (EURES-

netið), aðgang launafólks að þjónustu vegna hreyfanleika og frekari samþættingu vinnumarkaða, og breytingu á reglugerðum 

(ESB) nr. 492/2011 og (ESB) nr. 1296/2013 (1), einkum 2. mgr. 19. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) 2016/589 er komið á fót sameiginlegum upplýsingatækniverkvangi til að færa saman lausar 

stöður, atvinnuumsóknir og ferilskrár (upplýsingasíður um atvinnuleitendur) í Evrópusambandinu og gera þær 

aðgengilegar á EURES-vefgáttinni. 

2) Til að gera kleift að para saman lausar stöður og upplýsingasíður um atvinnuleitendur verða upplýsingaskipti að fara 

fram í samræmi við samræmt heildarkerfi, í skilningi 17. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, sem byggir á sameiginlegum 

tæknistöðlum og sniðum. 

3) Til að greiða fyrir skiptum á upplýsingum um lausar stöður og upplýsingasíðum um atvinnuleitendur og tryggja 

hágæðapörun milli ólíkra tungumála og landsbundinna aðstæðna er nauðsynlegt að nota ítarlegan íðorðaforða á mörgum 

tungumálum til að lýsa starfsgreinum, færni og hæfni. Slíkur íðorðaforði gegnir hlutverki sameiginlegs 

viðmiðunarpunkts þegar skipst er á upplýsingum um umsækjendur eða um lausar stöður við pörun atvinnuleitenda og 

starfa milli landa og tryggir að merking upplýsinganna varðveitist. 

4) Ákvæði 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589 kveða því á um notkun evrópsks flokkunarkerfis til að ná því stigi 

samvirkni sem nauðsynlegt er fyrir hágæðapörun í gegnum sameiginlega upplýsingatækniverkvanginn. 

5) Framkvæmdastjórnin hefur í þeim tilgangi unnið náið með aðildarríkjum og hagsmunaaðilum að þróun evrópska 

flokkunarkerfisins fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar (ESCO-flokkunarkerfið). Hún kom á fót vinnuhópi 

aðildarríkjanna um ESCO-flokkunarkerfið til að tryggja náið samstarf við aðildarríkin. Hún kom einnig á fót viðhaldsnefnd 

ESCO-flokkunarkerfisins sem veitir tækniráðgjöf varðandi stjórnun, uppfærslu, framkvæmd og gæðatryggingu flokkunar-

kerfisins. Hagsmunaaðilar lögðu einnig sitt af mörkum til þróunar ESCO-flokkunarkerfisins í gegnum viðmiðunarhópa og 

samráð á Netinu. 

6) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við vinnuhóp aðildarríkjanna um ESCO-flokkunarkerfið vegna flokkunarkerfisins og 

þýðingar á því áður en hún ákvað að birta fyrstu útgáfu ESCO-flokkunarkerfisins á öllum opinberum tungumálum 

Evrópusambandsins þann 28. júlí 2017. 

7) Því er rétt að samþykkja margmála listana yfir færni, hæfni og starfsgreinar í fyrstu útgáfu ESCO-flokkunarkerfisins 

sem evrópska flokkunarkerfið í skilningi 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589. 

8) Þessir listar ættu að lágmarki að innihalda, fyrir hverja starfsgrein, færni eða hæfni, a.m.k. eitt heiti á hverju opinberu 

tungumáli Evrópusambandsins, einkvæmt auðkenni (URI), lýsingu og, að því er varðar starfsgreinar, vörpun í nýlega 

útgáfu alþjóðlegu starfaflokkunarinnar (ISCO).  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 183, 19.7.2018, bls. 17. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 

frá 13. desember 2019 um breytingu á V. viðauka við EES-samninginn (Frelsi launþega til flutninga) og bókun 31 við EES-samninginn um 

samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 14, 5.3.2020, 

bls. 52. 

(1) Stjtíð. ESB L 107, 22.4.2016, bls. 1. 
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9) Þó að evrópska flokkunarkerfið verði að bjóða upp á traustan viðmiðunarpunkt vegna margmála pörunar á Netinu fyrir 

EURES-netið og hugsanlega aðra vinnumiðlunarverkvanga mun þróun á vinnumarkaði, á íðorðaforða og í pörunartækni 

gera reglulega uppfærslu kerfisins nauðsynlega. Verklag við samþykkt uppfærðrar útgáfu evrópska flokkunarkerfisins 

verður byggð á góðri samvinnu milli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit EURES-nefndarinnar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Efni, gildissvið og skilgreiningar 

1. Með þessari ákvörðun er komið á fót lista evrópska flokkunarkerfisins yfir færni, hæfni og starfsgreinar sem nota á við 

starfrækslu sameiginlega EURES-upplýsingatækniverkvangsins, eins og kveðið er á um í 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, 

og mælt fyrir um verklagsreglur við uppfærslu og endurskoðun listans. 

2. Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „Færni og hæfni“ felur í sér: 

1) „þekkingu“: árangur af tileinkun upplýsinga í námi, sem leiðir til samansafns staðreynda, meginreglna, kenninga og 

aðferða sem eru tengdar atvinnu- eða námssviði, 

2) „færni“: getu til þess að beita þekkingu og nota verkkunnáttu til þess að ljúka verkefnum og leysa vandamál, 

3) „hæfni“: sannaða getu til þess að nota þekkingu, færni og persónulega, félagslega og/eða aðferðafræðilega hæfileika við 

vinnu eða nám og til fagþróunar og einstaklingsþroska, 

b) „starfsgrein“: flokkur starfa sem fela í sér svipuð verkefni og krefjast svipaðrar færni, en „starf“ merkir þau verkefni og 

ábyrgðarsvið sem einn einstaklingur annast í tilteknum vinnuaðstæðum, 

c) „listi“: upptalning á einkvæmum auðkennum sem standa fyrir starfsgreinar eða færni og hæfni, ásamt lýsigögnum, 

d) „minniháttar leiðréttingar“: lagfæringar á samþykktum listum evrópska flokkunarkerfisins yfir færni, hæfni og starfsgreinar, 

til að leiðrétta þýðingar- eða stafsetningarvillur og önnur augljós mistök sem breyta hvorki efnisskipan flokkunar né 

merkingu heitanna eða öðru innihaldi, 

e) „þjónustuverkvangur ESCO-flokkunarkerfisins“: vefsetrið þar sem framkvæmdastjórnin birtir evrópska flokkunarkerfið 

fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar, sem er aðgengilegt almenningi (1). 

2. gr. 

Gerð listans 

Listi evrópska flokkunarkerfisins yfir færni, hæfni og starfsgreinar, sem um getur í 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, 

skal samanstanda af: 

a) Starfsgreinum sem birtar voru 28. júlí 2017 á þjónustuverkvangi ESCO-flokkunarkerfisins sem hluti evrópska 

flokkunarkerfisins fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar. 

b) Færni og hæfni sem birt var 28. júlí 2017 á þjónustuverkvangi ESCO-flokkunarkerfisins sem hluti evrópska 

flokkunarkerfisins fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar. 

3. gr. 

Uppfærsla listans 

1. Til að endurspegla breytingar á vinnumarkaði, í menntun og þjálfun eða á íðorðaforða skal framkvæmdastjórnin, ásamt 

aðildarríkjunum, reglulega endurskoða þörfina á að uppfæra lista evrópska flokkunarkerfisins yfir færni, hæfni og starfsgreinar 

sem nota á við starfrækslu EURES-vefgáttarinnar. 

  

(1) http://ec.europa.eu/esco 
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2. Áður en framkvæmdastjórnin leggur til að samþykkt verði uppfærð útgáfa af lista evrópska flokkunarkerfisins yfir 

starfsgreinar og yfir færni og hæfni, sem um getur í 2. gr., með því að breyta eða skipta út þessari ákvörðun, skal hún hafa 

samráð við samræmingarhóp EURES-netsins, sem um getur í 14. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589, og vinnuhóp aðildarríkjanna 

um ESCO-flokkunarkerfið. 

3. Minniháttar leiðréttingar á listunum teljast ekki vera samþykkt nýrra uppfærðra útgáfa flokkunarkerfisins. Fram-

kvæmdastjórnin skal engu að síður upplýsa aðildarríkin í gegnum samræmingarhóp EURES-netsins og vinnuhóp 

aðildarríkjanna um ESCO-flokkunarkerfið með góðum fyrirvara og a.m.k. 30 dögum áður en hún framkvæmir slíkar 

minniháttar leiðréttingar. 

4. gr. 

Birting listans 

1. Evrópska samráðsskrifstofan fyrir EURES-netið skal tryggja það að listi evrópska flokkunarkerfisins yfir starfsgreinar og 

yfir færni og hæfni, og sérhver uppfærð útgáfa hans, séu gerð aðgengileg á Netinu á þjónustuverkvangi ESCO-

flokkunarkerfisins. 

2. Evrópska samráðsskrifstofan fyrir EURES-netið skal einnig gera listann aðgengilegan aðildarríkjunum á formi sem 

auðveldar þeim gerð og uppfærslu skrárinnar samkvæmt 3. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/589. 

5. gr. 

Gildistaka 

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

Gjört í Brussel 18. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


