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A BIZOTTSÁG 1626/2000/EK RENDELETE
(2000. július 24.)
a 2001–2004. évi munkaerő-felméréssel kapcsolatos ad hoc modulok programjára vonatkozóan a
közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb az 1578/2000/EK bizottsági rendelettel
módosított, (1) a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének
megszervezéséről szóló, 1998. március 9-i 577/98/EK tanácsi
rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a
89/382/EGK-Euratom (3) tanácsi határozattal létrehozott
Statisztikai Programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2001–2004. évi ad hoc modulok programját e rendelet
melléklete határozza meg.

mivel:
(1)

(2)

Az 577/98/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a több évre szóló ad hoc modulok programját évente
kell kidolgozni.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 24-én.
a Bizottság részéről
Pedro SOLBES MIRA

a Bizottság tagja

(1) HL L 181., 2000.7.20., 39. o.
(2) HL L 77., 1998.3.14., 3. o.

(3) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
MELLÉKLET
MUNKAERŐ-FELMÉRÉS
Az ad doc modulok többéves programja

1. A munkaidő hossza és szerkezete
A változók listája: lásd a 2001. évi, a munkaidő hosszával és szerkezetével kapcsolatos ad hoc modul
meghatározására vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló
577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2000. július 19-i 1578/2000/EK bizottsági rendeletet
(HL L 181., 2000. július 20., 39. o.)
Bázisidőszak: 2001 második negyedéve
Az érintett tagállamok és régiók: valamennyi
Minta: mint a szabványmodulok esetében; de abban az esetben, ha a minta egysége az egyén, akkor nincs szükség
a háztartás tagjaira vonatkozó adatokra
Az eredmények továbbítása: 2002. március 31-ét megelőzően
2. Fogyatékos személyek foglalkoztatása
A változók listája: a változók listáját 2001 márciusa előtt kell meghatározni
Bázisidőszak: 2002. második negyedév
Az érintett tagállamok és régiók: meghatározásra vár
Minta: fogyatékos személyek; ha a minta egysége az egyén, akkor nincs szükség a háztartás tagjaira vonatkozó
adatokra
Az eredmények továbbítása: 2003. március 31-ét megelőzően
3. Egész életen át tartó tanulás
A változók listája: a változók listáját 2002 márciusa előtt kell meghatározni
Bázisidőszak: 2003. második negyedév
Az érintett tagállamok és régiók: meghatározásra vár
Minta: mint a szabványmoduloknál; de abban az esetben, ha a minta egysége az egyén, akkor nincs szükség a
háztartás tagjaira vonatkozó adatokra
Az eredmények továbbítása: 2004. március 31-ét megelőzően
4. Az iskolából a munkába történő átmenet
A változók listája: a változók listáját 2003 márciusa előtt kell meghatározni
Bázisidőszak: 2004. második negyedév
Az érintett tagállamok és régiók: meghatározásra vár
Minta: azok a személyek, akik az utóbbi 5–10 évben fejezték be az iskolát (beleértve azokat is, akik legalább egy
évig kikerültek az oktatásból, majd ezt követően folytatták tanulmányaikat); ha a minta egysége az egyén, akkor
nincs szükség a háztartás tagjaira vonatkozó adatokra
Az eredmények továbbítása: 2005. március 31-ét megelőzően
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