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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 365/2008
av 23. april 2008

om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2010 til 2012 for
arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

handlingsplan om like muligheter for personer med
nedsatt funksjonsevne(6), som legger vekt på aktiv
integrering av personer med nedsatt funksjonsevne,
følges opp. Derfor bør disse opplysningene innsamles via
tilleggsundersøkelsen for 2011.

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

4)

Det er behov for omfattende og sammenlignbare
opplysninger om overgang fra yrkesaktivt liv til pensjon
for å kunne overvåke framdriften mot de felles målene
i den europeiske sysselsettingsstrategien og den åpne
samordningsmetoden på pensjonsområdet, som ble
innledet på Det europeiske råds møte i Laeken i desember
2001. I begge prosessene er fremming av aktiv alderdom
og forlengelse av det yrkesaktive liv utpekt som prioriterte
tiltak. Opplysninger om arbeidsmarkedssituasjonen for
eldre arbeidstakere og de viktigste faktorene som påvirker
deres deltaking på arbeidsmarkedet og overgangen
mellom yrkesaktivt liv og pensjon, bør derfor innsamles
via tilleggsundersøkelsen for 2012.

5)

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 den kodingen som skal
benyttes ved overføring av data fra og med 2006 og bruk av
et delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler(7)
angir hvilke utvalgskjennetegn som skal brukes for å
samle inn opplysninger til tilleggsundersøkelsene.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(8) —

ut fra følgende betraktninger:

1)

I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 577/98
er det nødvendig å angi hva som skal inngå i programmet
med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2010 til 2012.

2)

I de sysselsettingspolitiske retningslinjene (20052008) som ble vedtatt ved rådsvedtak 2005/600/
EF(2), Kommisjonen for De europeiske fellesskaps
handlingsprogram for likestilling mellom kvinner og
menn(3) og den europeiske pakten for likestilling mellom
kvinner og menn(4) oppfordres medlemsstatene til å treffe
tiltak for å fremme en bedre balanse mellom yrkesaktivt
liv og familieliv for alle med hensyn til barnepass,
omsorgsordninger for andre forsørgede personer og
foreldrepermisjon for både kvinner og menn. For å kunne
måle hvilken virkning den seneste tids politikk har hatt på
dette området er det derfor viktig å samle inn relevante
opplysninger gjennom tilleggsundersøkelsen for 2010.

3)

I rådsresolusjon av 17. juni 1999 om like muligheter
for personer med nedsatt funksjonsevne(5) understrekes
behovet for omfattende og sammenlignbare opplysninger
om arbeidsmarkedssituasjonen for personer med nedsatt
funksjonsevne. Dessuten bør Kommisjonens europeiske

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 24.4.2008, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2008 av 5. desember 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 5, 29.1.2009, s. 6.
1
( ) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1372/2007 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 42).
(2) EUT L 205 av 6.8.2005, s. 21.
(3) Vedtatt 1.3.2006, KOM(2006) 0092 endelig utgave.
(4) Formannskapets konklusjoner fra Det europeiske råds møte i Brussel 23.24. mars 2006.
(5) EFT C 186 av 2.7.1999, s. 3.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Programmet med tilleggsundersøkelser til arbeidskraftundersøkelsen for tidsrommet 2010 til 2012 vedtas som fastsatt
i vedlegget.
(6)
(7)
(8)

KOM(2003) 0650.
EUT L 71 av 17.3.2005, s. 36. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 973/2007 (EUT L 216 av 21.8.2007, s. 10).
EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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Artikkel 2
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, 23. april 2008.

For Kommisjonen
Joaquín ALMUNIA
Medlem av Kommisjonen

________
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE
Flerårig program med tilleggsundersøkelser

1.

FORENLIGHET MELLOM YRKESAKTIVT LIV OG FAMILIELIV

Liste over variabler: skal fastsettes før desember 2008.
Referanseperiode: 2010.
Berørte medlemsstater og regioner: alle.
Utvalg: skal oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005.
Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2011.

2.

SYSSELSETTING AV PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Liste over variabler: skal fastsettes før desember 2009.
Referanseperiode: 2011.
Berørte medlemsstater og regioner: alle.
Utvalg: skal oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005.
Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2012.

3.

OVERGANG FRA YRKESAKTIVT LIV TIL PENSJON

Liste over variabler: skal fastsettes før desember 2010.
Referanseperiode: 2012.
Berørte medlemsstater og regioner: alle.
Utvalg: skal oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005.
Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2013.

__________________________
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