
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 365/2008

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do
badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE)

nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia
9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych
dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności
jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 577/98
niezbędne jest określenie elementów programu modułów
ad hoc obejmujących lata 2010, 2011 i 2012.

(2) Wytyczne w sprawie zatrudnienia (2005–2008) przyjęte
na mocy decyzji Rady 2005/600/WE (2), przyjęty przez
Komisję Europejską „Plan działań na rzecz równości
kobiet i mężczyzn” (3) oraz Europejski pakt na rzecz
równości płci (4) zachęcają państwa członkowskie do
podjęcia działań na rzecz promowania we wszystkich
grupach społecznych większej równowagi między życiem
zawodowym a osobistym poprzez dostęp do opieki nad
dziećmi, ośrodków opieki dla innych osób pozostających
na utrzymaniu oraz w celu upowszechniania urlopu
rodzicielskiego zarówno w przypadku kobiet, jak
i mężczyzn. W związku z powyższym, aby zbadać
wpływ prowadzonej w ostatnim okresie polityki w tej
dziedzinie, należy zebrać właściwe dane w ramach
modułu ad hoc obejmującego rok 2010.

(3) Rezolucja Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
równych szans dla osób niepełnosprawnych (5) zwraca
uwagę na potrzebę istnienia całościowego
i porównywalnego zestawu danych dotyczących sytuacji
osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ponadto przed-
stawiony przez Komisję „Europejski plan działań na rzecz
równych szans dla osób niepełnosprawnych” (6), który
skupia się na aktywnej integracji osób niepełnospraw-

nych, powinien być monitorowany. W związku
z powyższym, w ramach modułu ad hoc obejmującego
rok 2011, należy zebrać takie informacje.

(4) Istnieje potrzeba gromadzenia całościowego
i porównywalnego zestawu danych dotyczących przejścia
na emeryturę, aby monitorować postęp w osiąganiu
wspólnych celów określonych w europejskiej strategii
zatrudnienia i otwartej metodzie koordynacji
w dziedzinie emerytur, która została ogłoszona na posie-
dzeniu Rady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 r.
Oba procesy uznają promowanie aktywności osób star-
szych oraz wydłużanie okresu aktywności zawodowej za
priorytety działań. W związku z powyższym, w ramach
modułu ad hoc obejmującego rok 2012, należy zebrać
informacje na temat sytuacji starszych pracowników na
rynku pracy oraz dotyczące głównych czynników wpły-
wających na ich udział w tym rynku oraz na przecho-
dzenie na emeryturę.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia
15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady
(WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezen-
tacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspól-
noty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować
w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r.,
i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia
danych dotyczących zmiennych strukturalnych (7) określa
charakterystyki próby, która ma być wykorzystana do
zbierania informacji dotyczących modeli ad hoc.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych
ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się program modułów ad hoc
w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły robo-
czej, obejmującego lata 2010, 2011 i 2012, jak określono
w załączniku.
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(1) Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1372/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 42).

(2) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, s. 21.
(3) Przyjęty dnia 1.3.2006, COM(2006) 92 wersja ostateczna.
(4) Konkluzje Prezydencji – Rada Europejska w Brukseli dnia 23

i 24 marca 2006 r.
(5) Dz.U. C 186 z 2.7.1999, s. 3.
(6) COM(2003) 650.

(7) Dz.U. L 71 z 17.3.2005, s. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 973/2007 (Dz.U. L 216 z 21.8.2007,
s. 10).

(8) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

BADANIE SIŁY ROBOCZEJ

Wieloletni program modułów ad hoc

1. GODZENIE PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM

Lista zmiennych: ma być określona do grudnia 2008 r.

Okres odniesienia: 2010.

Zainteresowane państwa członkowskie i regiony: wszystkie.

Próba: Próba powinna spełniać wymogi zapisane w załączniku I pkt 4 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 430/2005.

Przesyłanie wyników: do dnia 31 marca 2011 r.

2. ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lista zmiennych: ma być określona do grudnia 2009 r.

Okres odniesienia: 2011.

Zainteresowane państwa członkowskie i regiony: wszystkie.

Próba: Próba powinna spełniać wymogi zapisane w załączniku I pkt 4 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 430/2005.

Przesyłanie wyników: do dnia 31 marca 2012 r.

3. PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ

Lista zmiennych: ma być określona do grudnia 2010 r.

Okres odniesienia: 2012.

Zainteresowane państwa członkowskie i regiony: wszystkie.

Próba: Próba powinna spełniać wymogi zapisane w załączniku I pkt 4 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 430/2005.

Przesyłanie wyników: do dnia 31 marca 2013 r.
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