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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1397/2014 

av 22. oktober 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 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 7a nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013(2) ble programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 

2018 for arbeidskraftundersøkelsen vedtatt. I forordningen er tema, referanseperiode, utvalgsstørrelse og frist for 

oversending av resultatene angitt for hver tilleggsmodul. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014(3) angir nevnte program også listen over og 

beskrivelsen av området for de spesialiserte opplysningene for hver tilleggsmodul («deltemaer i tilleggsundersøkelse»). 

3) For å sikre at forordning (EU) nr. 318/2013 er i samsvar med den endrede forordning (EF) nr. 577/98, bør navnene og 

en beskrivelse av hvert deltema i tilleggsundersøkelsen tilføyes den førstnevnte forordningen. 

4) Forordning (EU) nr. 318/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 318/2013 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 22. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 370 av 30.12.2014, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 83. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013 av 8. april 2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016-

2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 99 av 9.4.2013, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014 av 15. mai 2014 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging 

av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet (EUT L 163 av 29.5.2014, s. 10). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE 

Flerårig program med tilleggsundersøkelser 

1. UNGDOM OG ARBEIDSMARKEDET 

Referanseperiode: 2016 

Deltema (områder der mer detaljerte opplysninger skal innhentes) 

Deltema 1: Utdanningsbakgrunn 

Mål: å innhente mer detaljerte opplysninger om unge menneskers utdanningsbakgrunn og kartlegge faktorer som kan 

forventes å påvirke deres karriereutsikter. 

Deltema 2: Jobbsøking 

Mål: å innhente opplysninger om hvordan unge mennesker går fram for å finne arbeid og hvilken hjelp de får til å finne 

arbeid, å vurdere unge menneskers egen oppfatning om hvorvidt deres utdanningsbakgrunn møter kravene som stilles i 

deres nåværende jobb. 

2. SELVSTENDIG NÆRINGSVIRKSOMHET 

Referanseperiode: 2017 

Deltema (områder der mer detaljerte opplysninger skal innhentes) 

Deltema 1: Økonomisk avhengig selvstendig næringsvirksomhet 

Mål: å kartlegge populasjonen av økonomisk avhengige selvstendig næringsdrivende. Denne gruppen har fellestrekk med 

både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende og har derfor en ambivalent yrkesstatus. 

Deltema 2: Selvstendig næringsdrivendes arbeidsvilkår 

Mål: å analysere selvstendig næringsdrivendes arbeidsvilkår og de viktigste årsakene til at de ble selvstendig 

næringsdrivende. 

Deltema 3: Selvstendig næringsdrivende og lønnstakere 

Mål: å sammenligne holdninger og forventninger hos selvstendig næringsdrivende og lønnstakere, f.eks. jobbtilfredshet. 

3. FORENLIGHET MELLOM YRKESAKTIVT LIV OG FAMILIELIV 

Referanseperiode: 2018 

Deltema (områder der flere opplysninger skal innhentes): 

Deltema 1: Omsorgsoppgaver 

Mål: å finne ut i hvilken grad tilgjengeligheten av passende omsorgstjenester for barn og andre personer som man har 

omsorg for, påvirker deltakelse i arbeidsstyrken. 

Deltema 2: Fleksible arbeidsformer 

Mål: å analysere graden av fleksibilitet i arbeidet når det gjelder forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv. 

Deltema 3: Avbrudd i karrieren og foreldrepermisjon 

Mål: å kartlegge avbrudd i karrieren knyttet til omsorg for barn eller andre personer, særlig foreldrepermisjon, og å 

analysere avbruddenes varighet.» 

 __________  


