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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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) På sitt møte i Thessaloniki i juni 2003 konstaterte Det 
europeiske råd at vellykket integrasjon av innvandrere 
bidrar til sosial utjevning og økonomisk velstand og til 
å løse de demografiske og økonomiske utfordringer som 
Den europeiske union nå står overfor, og oppfordret 
til videre framgang på dette området. I tillegg bad 
Rådet uttrykkelig om en nøyaktig og objektiv analyse 
av disse spørsmålene for å kunne bidra til å utvikle og 
fremme politiske initiativer for mer effektiv styring av 
inn- og utvandringen i Europa. Behovet for en effektiv 
integrasjonspolitikk ble nok en gang understreket i 
«Haag-programmet», som Det europeiske råd vedtok i 
Brussel i november 2004.

2) Som understreket i Kommisjonens første årsrapport 
om innvandring og integrasjon(2) anses mangelen på 
tilgang til sysselsetting som den største hindringen 
for integrasjon, og spørsmålet bør derfor gis høyeste 
politiske prioritet innen nasjonal integrasjonspolitikk.

3) Det er følgelig behov for et sett med omfattende og 
sammenlignbare data om arbeidsmarkedssituasjonen 
for innvandrere og deres direkte etterkommere for å 
overvåke utviklingen med hensyn til oppfyllelse av de 
felles målene i den europeiske sysselsettingsstrategien og 
i den sosiale integrasjonsprosessen.

4) Kommisjonens forslag til europaparlaments- og 
rådsbeslutning om opprettelse av et fellesskapsprogram 
for sysselsetting og sosial solidaritet — Progress(3) — 
inneholder, i avsnitt 1 «Sysselsetting», bestemmelser om 
finansiering av de aktuelle tiltakene, herunder statistiske 
tiltak. De nevnte tiltakene bør gjennomføres ved denne 
forordning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 3.2.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 47. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6).

(2) KOM(2004) 508.
(3) KOM(2004) 488.

5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2005 av 
7. mars 2005 om vedtakelse av programmet med 
tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2007 til 2009 for 
arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) 
nr. 577/98(4) omfatter allerede en tilleggsundersøkelse 
om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres 
direkte etterkommere. Listen med variabler for denne 
undersøkelsen bør fastsettes før desember 2006.

6) I forordning (EF) nr. 384/2005 fastslås det også at 
gjennomføringen av 2008-undersøkelsen vil avhenge av 
resultatene av forundersøkelsene, som skal være avsluttet 
før utgangen av 2005. Eurostat la fram resultatene av disse 
forundersøkelsene på møtet mellom medlemsstatenes 
samfunnsstatistikkdirektører i september 2005. 
Konklusjonen var at medlemsstatene og Eurostat bør 
fortsette med forberedelsene til 2008-undersøkelsen.

7) Av hensyn til påliteligheten og kvaliteten på de dataene 
som skal oppgis, bør enkelte av variablene som beskrives 
i vedlegget til denne forordning være frivillige for 
medlemsstater med et lite utvalg av innvandrere.

8) I vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 
430/2005 av 15. mars 2005 om gjennomføring av 
rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 
arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til 
kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra 
2006 og bruk av et delutvalg til innsamling av data om 
strukturvariabler(5) må kolonne 19/20 endres for å øke 
relevansen av analysen av arbeidsmarkedssituasjonen 
for innvandrere ved at det innhentes opplysninger om 
hvilket år de ankom vertslandet og om deres alder på 
ankomsttidspunktet, som fortsatt er to av de viktigste 
forklarende variablene for å analysere prosessen med 
integrasjon på arbeidsmarkedet.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den detaljerte listen med variabler som skal innsamles i 
2008 innenfor rammen av tilleggsundersøkelsen om 
arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres direkte 
etterkommere, skal være som fastsatt i vedlegget.

(4) EUT L 61 av 8.3.2005, s. 23. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 341/2006 (EUT L 55 av 25.2.2006, s. 9).

(5) EUT L 71 av 17.3.2005, s. 36.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007

av 2. februar 2007

om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere  
og deres direkte etterkommere i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning  

(EF) nr. 430/2005(*)

 2011/EØS/35/74
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Artikkel 2

Kolonne 213, 214, 215, 216, 217, 218 og 219 i vedlegget skal være frivillige for Tsjekkia, Danmark, 
Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia, Slovakia og Finland.

Artikkel 3

Kolonne 19/20 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 430/2005 skal lyde:

«YEARESID 19/20 ÅRLIG 00

01-99

Blank

Botid i antall år i denne staten

Personen er født i denne staten

Botid i antall år i denne staten

Intet svar

Alle»

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

Spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres 
direkte etterkommere

1. Berørte medlemsstater og regioner: alle

2. Variablene har følgende koder:

Nummereringen av variablene for arbeidskraftundersøkelsen i kolonnen «Filter» (C11/14, C17/18, C19/20, C24, 
C99, C116, C162/165 og C170/171) viser til vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005.

Kodingen som benyttes for kolonne 207/208 og 209/210, skal være den samme som for kolonne 17/18, 21/22, 
39/40 og 150/151 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 430/2005.

Kolonne Kode Beskrivelse Filter

203/206 År for tildeling av statsborgerskap Alle personer i alderen 
15-74 år og C17/18 = 
C170/1714 sifre

9996 År ukjent, men statsborgerskap tildelt

9997 Statsborgerskap ved fødsel

9998 Statsborgerskap siden staten ble dannet/grensene tegnet på nytt

9999 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C17/18 ≠ C170/171))

Blank Intet svar

207/208 Farens fødselsstat
(For Tyskland: farens statsborgerskap/tidligere statsborgerskap 
dersom han i referanseuken har tysk statsborgerskap)

Alle personer i alderen 
15-74 år

For koding, se ISOs landklassifisering

98 Stat ukjent, men faren født utenlands

99 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år)

Blank Intet svar

209/210 Morens fødselsstat
(For Tyskland: morens statsborgerskap/tidligere 
statsborgerskap dersom hun i referanseuken har tysk 
statsborgerskap)

Alle personer i alderen 
15-74 år

For koding, se ISOs landklassifisering

98 Stat ukjent, men moren født utenlands

99 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år)

Blank Intet svar

211/212 Botid i antall år i alt i vertsstaten Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 
≠ 0001-98 2 sifre

99 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00))

Blank Intet svar
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter

213 Hovedårsak til inn-/utvandringen (siste inn-/utvandring) Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 
≠ 00 og (C162/165 – 
C11/14 – C19/20) ≥ 15

1 Arbeid, overføring innen samme selskap

2 Sysselsetting, jobb skaffet før inn-/utvandring, unntatt kode 1

3 Sysselsetting, ikke skaffet jobb før inn-/utvandring

4 Studier

5 Internasjonal beskyttelse

6 I følge med familien/familiegjenforening

7 Stifte av familie

8 Andre

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (person i alderen 15-74 
år og C19/20 ≠ 00 og (C162/165 – C11/14 – C19/20) < 15))

Blank Intet svar

214 Er nåværende oppholdstillatelse/visum/bostedsbevis av 
begrenset varighet (frivillig for Frankrike)?

Alle personer i alderen 
15-74 år og C17/18 ≠ 
C170/1710 Ja, mindre enn 1 år 

1-5 Ja, i (antall år) 

6 Ja, begrenset varighet i mer enn 5 år

7 Ja, men varigheten er ikke kjent

8 Nei

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C17/18 = C170/171))

Blank Intet svar

215 Er den nåværende lovlige adgangen til arbeidsmarkedet 
begrenset?

Alle personer i alderen 
15-74 år og C17/18 ≠ 
C170/171 og (C24 = 
1, 2 eller C99 = 1, 2, 4 
eller (C99 = 3 og C116 
= 1))

1 Ja, adgangen er begrenset til bestemte arbeidsgivere/sektorer/
yrker

2 Ja, adgangen er begrenset til selvstendig virksomhet

3 Ja, adgangen tillater ikke selvstendig virksomhet

4 Ja, en kombinasjon av 1 og 2

5 Ja, en kombinasjon av 1 og 3

6 Ja, andre begrensninger av lovlig adgang

7 Nei

8 Vet ikke

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C17/18 = C170/171) eller (person i alderen 
15-74 år og C17/18 ≠ C170/171 og C116 = 2, blank))

Blank Intet svar

216 Bruk av virkemidler for å fastslå hva det høyeste 
kvalifikasjonsnivået tilsvarer i vertsstatens system

Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 ≠ 
00 og (C24 = 1, 2 eller 
C99 = 1, 2, 4 eller 
(C99 = 3 and C116 
= 1))

1 Ja, tilsvarende kvalifikasjonsnivå er fastslått 

2 Ja, men tilsvarende kvalifikasjonsnivå er ikke fastslått eller 
framgangsmåten er ennå ikke fullført

3 Nei, ikke nødvendig fordi høyeste kvalifikasjonsnivå er 
oppnådd i vertsstaten

4 Nei, ikke nødvendig av andre årsaker enn kode 3

5 Nei – andre årsaker

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (person i alderen 15-74 
år og C19/20 ≠ 00 og C116 = 2, blank))

Blank Intet svar
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter

217 Behov for å forbedre kunnskaper i vertsstatens språk for å få 
en passende jobb

Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 
≠ 00 og (C24 = 1, 2 
eller C99 = 1, 2, 4 
eller (C99 = 3 og C116 
= 1))

1 Ja

2 Nei

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (person i alderen 15-74 
år og C19/20 ≠ 00 og C116 = 2, blank))

Blank Intet svar

218 Viktigste hjelp mottatt i vertsstaten for å finne nåværende jobb 
eller starte egen virksomhet

Alle personer i alderen 
15-74 år og C24 = 1, 2

1 Slektninger/venner

2 Offentlig arbeidsformidling

3 Private arbeidsformidlinger

4 Innvandrerorganisasjon eller etnisk organisasjon

5 Andre

6 Ingen

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C24 = 3, 4, 5))

Blank Intet svar

219/220 Bruk av tjenester for å integreres på arbeidsmarkedet de to 
første årene etter siste ankomst

Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 ≠ 
00 og C19/20 ≤ 10 og 
(C162/165 – C11/14 – 
C19/20) ≥ 15

01 Ja, kontakt med en rådgiver for jobbveiledning eller hjelp til 
jobbsøking

02 Ja, deltaking i arbeidsmarkedstiltak/jobbtrening

03 Ja, deltaking på kurs i vertsstatens språk

04 Ja, en kombinasjon av 1 og 2

05 Ja, en kombinasjon av 1 og 3

06 Ja, en kombinasjon av 2 og 3

07 Ja, en kombinasjon av 1, 2 og 3

08 Nei, har ikke krav på dette

09 Nei, av andre årsaker enn kode 08

99 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (person i alderen 15-74 
år og C19/20 ≠ 00 og C19/20 > 10) eller (person i alderen 
15-74 år og C19/20 ≠ 00 og C19/20 ≤ 10 og (C162/165 – 
C11/14 – C19/20) < 15))

Blank Intet svar

221/226 Vekt for arbeidskraftundersøkelsen i 2008 (frivillig) Alle personer i alderen 
15-74 år

0000- 
9999

Kolonne 220-223 inneholder hele tall

00-99 Kolonne 224-225 inneholder desimaltall


