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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 207/2008
z dne 5. marca 2008
o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2009 o vstopu mladih na trg dela, kakor
določa Uredba Sveta (ES) št. 577/98
(Besedilo velja za EGP)

poziva, da posebno pozornost namenijo „izvajanju
Evropskega mladinskega pakta, tako da se mladim
omogoči lažji dostop do zaposlitve, lažji prehod od
izobraževanja k delu, vključno s kariernim svetovanjem,
pomočjo pri zaključevanju šolanja, dostopom do ustreznega usposabljanja in pripravništva“.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca
1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

(4)

Zato je za spremljanje napredka k splošnim ciljem
evropske strategije zaposlovanja in procesa socialnega
vključevanja potreben izčrpen in primerljiv sklop
podatkov o vstopu mladih na trg dela.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 384/2005 z dne 7. marca 2005
o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo
leta 2007 do 2009, za vzorčno raziskavo delovne sile,
predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (5), že vključuje priložnostni modul o vstopu mladih na trg dela. Za
ta modul je treba opredeliti seznam spremenljivk.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Odbora za statistični program –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Evropske smernice zaposlovanja (2) vključujejo vrsto
usmeritev politik v zvezi z zaposlovanjem mladih, ki
poudarjajo, da je treba vložiti več truda v nove poti
zaposlovanja za mlade in zmanjševanje brezposelnosti
mladih. Te smernice se prav tako sklicujejo na cilje in
merila uspešnosti, ki so od leta 2003 določene v evropski
strategiji zaposlovanja za zmanjševanje zgodnje opustitve
šolanja, zvišanje ravni izobrazbe in „nov začetek“ za
brezposelne mlade.

Merila uspešnosti v izobraževanju so določena v
delovnem programu Izobraževanje in usposabljanje
2010, ki ga izvajajo države članice in Komisija (3). Ta
merila uspešnosti morajo pomagati pri spremljanju zviševanja ravni izobrazbe in vseživljenjskega učenja ter
zmanjševanja števila mladih, ki zgodaj opustijo šolanje,
cilj te politike pa je mlade kar najbolje pripraviti na
njihovo poklicno in družbeno življenje.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Podroben seznam spremenljivk, ki jih je treba zbrati leta 2009 v
okviru priložnostnega modula o vstopu mladih na trg dela, je
opredeljen v Prilogi.

(3)

Sklep Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji (4) države članice

(1) UL L 77, 14.3.1998, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1372/2007 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 315, 3.12.2007, str. 42).
(2) Sklep Sveta z dne 12. julija 2005 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (2005/600/ES), UL L 205, 6.8.2005, str. 21.
(3) Svet, Podrobni delovni program o nadaljnjih ukrepih v zvezi s cilji
sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi (2002/C 142/01),
UL C 142, 14.6.2002, str. 1.
(4) UL L 291, 21.10.2006, str. 11.

Člen 2
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
(5) UL L 61, 8.3.2005, str. 23. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 341/2006 (UL L 55, 25.2.2006, str. 9).
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 5. marca 2008
Za Komisijo
Joaquín ALMUNIA

Član Komisije
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PRILOGA
RAZISKAVA DELOVNE SILE
Specifikacije priložnostnega modula za leto 2009 o vstopu mladih na trg dela
1. Zadevne države članice in regije: vse.
2. Spremenljivke imajo naslednje oznake:
Označevanje spremenljivk raziskave delovne sile v stolpcu „Filter“ se nanaša na Prilogo II k Uredbi Komisije (ES) št.
430/2005.
Stolpec

Oznaka

Opis

Filter

Najvišja raven uspešno zaključene izobrazbe očeta
ali matere

203
(PARHAT)
1

Nizka: ISCED 0, 1, 2 in 3c kratka

2

Srednja: ISCED 3–4 (brez 3c kratke)

3

Visoka: ISCED 5–6

9

Se ne uporablja (osebe, mlajše od 15 ali starejše od 34
let)

Prazno

Brez odgovora
Država rojstva očeta in matere

204–207
PARFOR

Vsi, ki so stari 15–34 let

Vsi, ki so stari 15–34 let

(za Nemčijo: državljanstvo/nekdanje državljanstvo očeta in
matere, kadar imata v referenčnem tednu nemško državljanstvo)
Za oznake glej klasifikacijo držav ISO
.. ..

4 številke (oče – prvi dve številki, mati – zadnji dve
številki)

9999

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora
Usmeritev najvišje
(HATLEVEL)

208
HATVOC

ravni

formalne

izobrazbe

1

Splošno izobraževanje

2

Poklicno izobraževanje večinoma (ali izključno) v šoli

3

Kombinacija poklicnega izobraževanja v šoli in na
delovnem mestu

4

Poklicno izobraževanje večinoma na delovnem mestu

5

Poklicno izobraževanje brez možnega razlikovanja
med 2, 3 in 4

9

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora
Mesec in leto zadnje opustitve formalnega izobraževanja

209–214
STOPDATE
…

Mesec in leto

999999

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora

Vsi, ki so stari 15–34 let in
HATLEVEL = 21–43

Vsi, ki so stari 15–34 let ter
EDUCSTAT = 2 in
HATLEVEL ≠ 00
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Oznaka

Opis

Delo med študijem v okviru formalnega izobraževanja

215
WORKEDUC
0

Brez dela ali delo manj kot 1 mesec na leto

1

Delo (samo) kot del izobraževalnega programa

2

Delo med študijem, toda zunaj izobraževalnega
programa

3

Delo (samo) v času prekinitve študija

4

Delo kot kombinacija 1 in 2

5

Delo kot kombinacija 1 in 3

6

Delo kot kombinacija 2 in 3

7

Delo kot kombinacija 1, 2 in 3

9

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora
Mesec in leto začetka prve zaposlitve, daljše od treh
mesecev, po zadnji opustitvi formalnega izobraževanja

216–221
JOBSTART
000000

Nikoli nisem bil/-a zaposlen/-a dlje kot 3 mesece

000001

Trenutna zaposlitev je moja prva zaposlitev

……

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora
Trajanje prve zaposlitve, daljše od treh mesecev (po
zadnji opustitvi formalnega izobraževanja)

…

Število mesecev

999

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora
Metoda, s pomočjo katere je bila najdena prva zaposlitev, daljša od treh mesecev (po zadnji opustitvi
formalnega izobraževanja)

225
FINDMETH

Filter

Vsi, ki so stari 15–34 let

Stolpci 209–214 ≠ 999999 in
prazno

Mesec in leto

999999

222–224
JOBDUR
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1

Prek izobraževalne ustanove

2

Prek javnih služb za zaposlovanje

3

Prek oglasov v tisku ali na internetu

4

Predložitev neposredne (spontane) prošnje za zaposlitev delodajalcu

5

Prek družine in prijateljev

6

Zaposlitev, najdena po prejšnjih izkušnjah (poletno/
študentsko delo, pripravništvo, praksa, prostovoljno
delo) v isti družbi

7

Ustanovitev zasebnega podjetja

8

Drugo

9

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora

Stolpci 216–221 ≠ 000000 in
000001 in 999999

Stolpci 216–221 ≠ 000000 in
999999
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Oznaka

Opis

Poklic pri prvi zaposlitvi, daljši od treh mesecev (po
zadnji opustitvi formalnega izobraževanja)

226–229
JOBOCC
.. ..
9999
Prazno

Stolpci 216–221 ≠ 000000 in
000001 in 999999

Se ne uporablja
Brez odgovora

1

Samozaposlen/-a

2

Zaposlen/-a s polnim delovnim časom za nedoločen
čas

3

Zaposlen/-a s krajšim delovnim časom za nedoločen
čas

4

Zaposlen/-a s polnim delovnim časom za določen čas

5

Zaposlen/-a s krajšim delovnim časom za določen čas

6

Družinski delavec

9

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora
Glavna dejavnost po zadnji opustitvi formalnega
izobraževanja in pred začetkom prve zaposlitve, ki
je trajala vsaj 3 mesece

231
TRANSACT

Filter

Oznaka po ISCO–88 (COM) s 3 ali, če je možno, 4
številkami

Vrsta pogodbe pri prvi zaposlitvi, daljši od treh
mesecev (po zadnji opustitvi formalnega izobraževanja)

230
JOBCONTR
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1

Zaposlen/-a – zaposlitev/-ve za krajša obdobja (največ
3 mesece)

2

Služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje
nadomestne civilne službe

3

Nezaposlen/-a, aktivno išče zaposlitev

Stolpci 216–221 ≠ 000000 in
000001 in 999999

Stolpci 209–214 ≠ 999999 ter
prazno in {začetek prve zaposlitve
več kot tri mesece po datumu iz
stolpcev 209–214 ali stolpcev
216–221 = 000000}

Nezaposlen/-a, zaposlitve ne išče aktivno zaradi:
4

Družinskih obveznosti

5

Udeležbe v neformalnem izobraževanju

6

Prostovoljnih dejavnosti

7

Zdravstvenih težav

8

Drugih razlogov

9

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora
Ponderirani faktor za modul za raziskavo delovne
sile za leto 2009 (neobvezno)

232/237
0000–
9999

Stolpci 232–235 vsebujejo cele številke

00–99

Stolpca 236 in 237 vsebujeta decimalna mesta
Državljanstvo staršev ob rojstvu (neobvezno)

238
(PARNAT)

Za oznake glej klasifikacijo držav ISO
9999

Se ne uporablja

Prazno

Brez odgovora

Vsi, ki so stari 15–34 let

Vsi, ki so stari 15–34 let

