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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.    /2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 2003-2007

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 75Ε, 26.3.2002, σ. 274.
2 ΕΕ C 125, 27.5.2002, σ. 17.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ............ (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
..................(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997,

σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές 1, θα πρέπει να θεσπισθεί κοινοτικό στατιστικό

πρόγραµµα.

(2) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου θεσπίζει τις αρχές για την παραγωγή

κοινοτικών στατιστικών και ισχύει για την παρούσα απόφαση.

(3) Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση επιβάλλει ουσιαστικές απαιτήσεις για την παροχή

στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, δηµοσιονοµικά και ισοζυγίου πληρωµών για την

Κοινότητα.

(4) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97, η Κοινότητα, για τη διαµόρφωση, την

εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών της, πρέπει να έχει

έγκαιρη πρόσβαση σε στατιστικές πληροφορίες που να είναι ενηµερωµένες, αξιόπιστες,

κατάλληλες και συγκρίσιµες µεταξύ των κρατών µελών και να συλλέγονται µε τον

αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο.

(5) Η διαθεσιµότητα ενηµερωµένων και συγκρίσιµων στατιστικών υψηλής ποιότητας αποτελεί

συχνά απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των πολιτικών της Κοινότητας.

(6) Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή και η συγκρισιµότητα των στατιστικών

πληροφοριών στην Κοινότητα, είναι ανάγκη να καταρτισθεί πενταετές κοινοτικό στατιστικό

πρόγραµµα το οποίο θα καθορίζει τους προσανατολισµούς, τους κύριους τοµείς και τους

στόχους των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων.

                                                
1 ΕΕ L 52, 22.2.1997, σ. 1.
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(7) Προς τον σκοπό αυτό, οι αρχές της Κοινότητας θα πρέπει να εξασφαλίσουν συγκρίσιµα και

υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία.

(8) Η ειδική µέθοδος κατάρτισης κοινοτικών στατιστικών απαιτεί ιδιαίτερα στενή συνεργασία

στα πλαίσια ενός αναπτυσσόµενου κοινοτικού στατιστικού συστήµατος, µέσω της επιτροπής

στατιστικού προγράµµατος, που έχει συσταθεί µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ 1,

όσον αφορά την προσαρµογή του συστήµατος, κυρίως µε τη θέσπιση των νοµικών µέσων που

είναι αναγκαία για την κατάρτιση των εν λόγω κοινοτικών στατιστικών. Πρέπει να

λαµβάνεται υπόψη η επιβάρυνση των ερωτώµενων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για

νοικοκυριά ή για άτοµα.

(9) Η παραγωγή κοινοτικών στατιστικών στο νοµοθετικό πλαίσιο του πενταετούς προγράµµατος

αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών σε εθνικό επίπεδο και της κοινοτικής αρχής (Eurostat)

σε κοινοτικό επίπεδο.

(10) Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται µια συντονισµένη και συνεκτική

συνεργασία µεταξύ της Eurostat και των εθνικών αρχών.

(11) Για το λόγο αυτό, η Eurostat θα πρέπει να διασφαλίσει τον συντονισµό, µε διάφορες µορφές,

των εθνικών αρχών σε ένα δίκτυο που θα αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα

(ΕΣΣ), ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παροχή στατιστικών για την υποστήριξη των

αναγκών της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12) Η εφαρµογή των λεπτοµερών µέτρων υλοποίησης µεµονωµένων στατιστικών δράσεων, είναι

δυνατόν να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα από την Επιτροπή, η οποία θα

πρέπει να αποφασίζει τους σχετικούς στόχους και µέτρα.

                                                
1 ΕΕ L 181, 28.6.1989, σ. 47.
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(13) Επιπλέον, κατά την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 322/97, η Επιτροπή αναλαµβάνει να εκτελέσει ορισµένες εργασίες εφαρµογής ή

υλοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στις πράξεις που αφορούν µεµονωµένες στατιστικές

δράσεις.

(14) Μπορεί να εξετασθεί αν ορισµένες από αυτές τις εργασίες οι οποίες εκτελούνται προς το

παρόν σε επίπεδο Επιτροπής µπορούν να διεξάγονται, παραδείγµατος χάριν, από έναν

εξειδικευµένο φορέα υλοποίησης.

(15) Είναι σκόπιµο, σε ορισµένους τοµείς που σχετίζονται µε διάφορες κοινοτικές πολιτικές, να

αναλύονται τα στοιχεία µε βάση το φύλο.

(16) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα χρηµατοδοτικό

πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33 της

∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του

Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της

διαδικασίας του προϋπολογισµού 1, για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µέσα στα

πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

                                                
1 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1.
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(17) Οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την κατάρτιση του παρόντος προγράµµατος

υποβλήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97,

στην επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, στην ευρωπαϊκή συµβουλευτική επιτροπή

στατιστικής πληροφόρησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, η οποία έχει συσταθεί µε

την απόφαση 91/116/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1, και στην επιτροπή στατιστικών για θέµατα

νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών, η οποία έχει συσταθεί µε την

απόφαση 91/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Θέσπιση του στατιστικού προγράµµατος

Θεσπίζεται κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα για την περίοδο 2003 - 2007 (στο εξής αποκαλούµενο

«πρόγραµµα»). Το πρόγραµµα περιλαµβάνεται στα Παραρτήµατα.

Το Παράρτηµα Ι καθορίζει τους προσανατολισµούς, τους κύριους τοµείς και τους στόχους των

δράσεων που προβλέπονται για την περίοδο αυτή και παρουσιάζει επίσης συνοπτικά τις

στατιστικές απαιτήσεις υπό το πρίσµα των αναγκών πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι

ανάγκες κατανέµονται ανά Τίτλο της Συνθήκης.

Το Παράρτηµα ΙΙ παρουσιάζει συνοπτικά τα θέµατα εργασίας της Eurostat.

                                                
1 ΕΕ L 59, 6.3.1991, σ. 21. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση 97/255/ΕΚ του

Συµβουλίου (ΕΕ L 102, 19.4.1997, σ. 32).
2 ΕΕ L 59, 6.3.1991, σ. 19. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση 96/174/EΚ του

Συµβουλίου (ΕΕ L 51, 1.3.1996, σ. 48).
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Άρθρο 2

Στόχοι και προτεραιότητες πολιτικής

Το παρόν πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τους πόρους που διαθέτουν οι εθνικές αρχές και η

Επιτροπή, καθοδηγείται από τις κυριότερες προτεραιότητες της πολιτικής της Κοινότητας, όσον

αφορά :

- την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση,

- τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- την ανταγωνιστικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική «ατζέντα».

Εξασφαλίζει επίσης τη συνέχιση της υπάρχουσας στατιστικής υποστήριξης για τις αποφάσεις που

λαµβάνονται σε τοµείς τρεχουσών πολιτικών και την κάλυψη των πρόσθετων απαιτήσεων που

προκύπτουν από τις νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες πολιτικής. Λαµβάνει υπόψη την ανάγκη για

συνεχή επανεξέταση των στατιστικών προτεραιοτήτων και εκτιµά την αναγκαιότητα των

στατιστικών που παράγονται, µε σκοπό τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων πόρων και την

ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων απαντήσεων.

Περαιτέρω, η Επιτροπή εξασφαλίζει συγκρίσιµα και υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία.

Άρθρο 3

Χρηµατοδότηση

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, για το διάστηµα 2003 -

2007, καθορίζεται σε 192 500 000 EUR.
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Το ποσό των 150.727.000 EUR προορίζεται για την περίοδο 2003-2006. Το ποσό των 41.773.000

EUR προορίζεται για το έτος 2007. Το ποσό των 41.773.000 EUR θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί,

εφόσον είναι σύµφωνο προς τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που

ξεκινά το 2007.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων

των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 4

Εκθέσεις

Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους εφαρµογής του προγράµµατος, η Επιτροπή εκπονεί ενδιάµεση

έκθεση, η οποία παρουσιάζει το στάδιο ανάπτυξής του, και την υποβάλλει στην επιτροπή του

στατιστικού προγράµµατος.

Στο τέλος της περιόδου που καλύπτεται από το πρόγραµµα, η Επιτροπή, έπειτα από διαβουλεύσεις

µε την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, υποβάλλει κατάλληλη έκθεση αξιολόγησης

σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις ανεξάρτητων

εµπειρογνωµόνων. Η έκθεση αυτή ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος του 2008 και κατόπιν

υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πενταετές στατιστικό πρόγραµµα  :
Προσανατολισµοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η ανάγκη στατιστικής πληροφόρησης για την πολιτική της ΕΕ

Τα όργανα και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται ένα πραγµατικό µέσο για την
εκτίµηση, αφενός, της ανάγκης για ανάληψη πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής πολιτικής και, αφετέρου,
της προόδου την οποία σηµειώνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Η στατιστική πληροφόρηση υψηλής
ποιότητας είναι πρωταρχικής σηµασίας για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Η Eurostat (Στατιστική
Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) έχει ως κύριο έργο της τη συλλογή και διάδοση
κατάλληλων και επίκαιρων πληροφοριών στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσµατος κοινωνικών,
οικονοµικών και περιβαλλοντικών θεµάτων, προκειµένου να υποστηρίζονται οι υπάρχουσες και
µελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε µια εξελισσόµενη «ηλεκτρονική Ευρώπη»
(eΕυρώπη), η στατιστική πληροφόρηση πρέπει να είναι διαθέσιµη τη χρονική στιγµή και µε τη
µορφή που τη χρειάζεται ο χρήστης. Εποµένως, κατά την περίοδο εφαρµογής του παρόντος
προγράµµατος θα πρέπει να καταβάλλονται περαιτέρω προσπάθειες προκειµένου να διασφαλισθεί
η πρόσβαση των πολιτών σε έναν αυξανόµενο όγκο βασικών πληροφοριών σχετικά µε τις
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΣΣ
(Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα) πρέπει να αναπτύξει ακόµη περισσότερο τις δοµές και τις
στρατηγικές του, για να διασφαλίσει ότι το σύστηµα ως σύνολο διατηρεί και αναπτύσσει το
απαραίτητο επίπεδο ποιότητας και αποτελεσµατικότητας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των
χρηστών.

∆ιάρθρωση του Παραρτήµατος

Το παρόν Παράρτηµα επικεντρώνεται στα σηµεία του προγράµµατος εργασίας τα οποία είναι
καθοριστικά από πλευράς πολιτικής και παρέχει µια σύνοψη των ευρωπαϊκών στατιστικών
απαιτήσεων, υπό το πρίσµα των αναγκών πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάγκες αυτές
ταξινοµούνται µε βάση τους τίτλους που προσδιορίζονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Για κάθε έναν από αυτούς τους τίτλους πολιτικών, το παρόν Παράρτηµα παρέχει :

− τον κύριο προσανατολισµό των στατιστικών εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν σε αυτή
την πενταετή περίοδο για κάθε τοµέα πολιτικής και τα προβλεπόµενα ειδικά σχέδια δράσης,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προβλεπόµενων νοµικών πράξεων,

− τους τοµείς στατιστικών εργασιών που υποστηρίζουν τις πολιτικές του τίτλου σύµφωνα µε τα
θέµατα στατιστικής εργασίας, όπως ορίζονται στο πλαίσιο διαχείρισης µε βάση τις
δραστηριότητες.
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2. Στρατηγικές υλοποίησης

α) Στόχοι

Οι στόχοι που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Eurostat θα ενισχύσουν την εκτέλεση
του προγράµµατος εργασίας, το οποίο διεξάγεται λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση
κόστους/αποτελεσµατικότητας που ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97.
Αυτοί οι στόχοι είναι :

− Η Eurostat στην υπηρεσία της Επιτροπής,

− Η Eurostat στην υπηρεσία άλλων ευρωπαϊκών οργάνων και της ευρύτερης κοινότητας
χρηστών,

− Συµβολή στη διατήρηση και ανάπτυξη του κοινοτικού στατιστικού συστήµατος,

− Ενίσχυση των κινήτρων και της ικανοποίησης του προσωπικού,

− Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της,

− Αύξηση της εσωτερικής παραγωγικότητας.

β) Στατιστική παραγωγή

Σε συνεργασία µε τους εταίρους της στο ΕΣΣ, η Eurostat θα θεσπίσει διαδικασίες παραγωγής που
διασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές επιτυγχάνουν το επίπεδο ποιότητας που απαιτείται για
τους σκοπούς διαχείρισης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις
στατιστικές που αφορούν τις απαιτήσεις της ζώνης του ευρώ.

Η Eurostat και οι εταίροι της στο ΕΣΣ θα αναλάβουν τη συνεχή και σε µόνιµη βάση επανεξέταση
των κοινοτικών και εθνικών στατιστικών πληροφοριών, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι εν
λόγω πληροφορίες πληρούν τις πραγµατικές απαιτήσεις για τους σκοπούς τόσο των εθνικών όσο
και των κοινοτικών πολιτικών και ότι οι δύο αυτοί τοµείς είναι πλήρως ενοποιηµένοι.

γ) Αποτελεσµατικότητα εφαρµογής

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί τους τρόπους εργασίας της, προκειµένου να διασφαλίσει την
αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων. Ορισµένες εργασίες στον τοµέα της στατιστικής ενδέχεται
να θεωρηθούν κατάλληλες για εφαρµογή και παρακολούθηση από εκτελεστικό φορέα. Πριν από
την επιλογή ενός τέτοιου εκτελεστικού φορέα θα πρέπει να προηγηθεί πλήρης ανάλυση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Συµβουλίου και της Επιτροπής που αφορούν φορείς τέτοιου είδους. Οι εταίροι
στο ΕΣΣ θα ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε αυτή τη διαδικασία και θα ζητείται η γνώµη τους
µέσω της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος.
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δ) Εκτέλεση του προϋπολογισµού του προγράµµατος

Οι πόροι του προϋπολογισµού που διατίθενται για τη στατιστική πληροφόρηση δυνάµει του
παρόντος προγράµµατος υπόκεινται στην ετήσια διαδικασία προϋπολογισµού µε την επιφύλαξη
των δηµοσιονοµικών πόρων που διατίθενται δυνάµει άλλων νοµικών πράξεων. Οι πόροι θα
χρησιµοποιηθούν :

− για την παραγωγή στατιστικών όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης και συντήρησης συστηµάτων στατιστικής
πληροφόρησης και της αντίστοιχης απαιτούµενης υποδοµής,

− για επιχορηγήσεις εταίρων του ΕΣΣ (η Eurostat προβλέπει τη σύναψη συµφωνιών-πλαισίων
µε αυτούς τους εταίρους),

− για τεχνική και διοικητική υποστήριξη καθώς και για άλλα µέτρα υποστήριξης.

3. Προτεραιότητες

Η διαχείριση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις στατιστικές εργασίες γίνεται σύµφωνα µε
τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες δραστηριοτήτων.

α) Απαιτήσεις των κοινοτικών πολιτικών

Οι στατιστικές συνέπειες των κύριων τοµέων κοινοτικής πολιτικής είναι αυτές που προσδιορίζονται
από την Επιτροπή και συνοψίζονται ως εξής :

− Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση : όλες οι στατιστικές που απαιτούνται για το τρίτο
στάδιο της ΟΝΕ και το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.

− ∆ιεύρυνση της ΕΕ : ενσωµάτωση των τοµέων στατιστικών δεικτών που έχουν εξέχουσα
σηµασία για τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης και για την ένταξη των υποψήφιων χωρών
στο ΕΣΣ.

− Ανταγωνιστικότητα, αειφόρος ανάπτυξη και κοινωνική « ατζέντα » : ιδιαίτερα, στατιστικές
για την αγορά εργασίας, το περιβάλλον, τις υπηρεσίες, τις συνθήκες διαβίωσης, τη
µετανάστευση και την «eΕυρώπη».

− Ανοικτός συντονισµός : παροχή δεικτών και συναφών στατιστικών που θα βασίζονται σε
βελτιωµένες µεθοδολογίες και σε εναρµονισµένα αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τις εντολές του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
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β) Μεγάλα έργα

Αυτή η κατηγορία καλύπτει βασικούς τοµείς εργασίας που είναι απαραίτητοι προκειµένου να
διασφαλίζεται η λειτουργία του συστήµατος. Αυτοί οι τοµείς υπάγονται σε µια τυπική προσέγγιση
διαχείρισης προγράµµατος που έχει ως εξής :

- Εργασίες υποδοµής

Εδραίωση της λειτουργίας του ΕΣΣ σε µια εις βάθος αναπτυγµένη και διευρυµένη Ένωση. Θα
θεσπισθούν διάφορα µέσα συνεργασίας µεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και της
Eurostat. Αυτά θα βασίζονται κυρίως στην ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εθνικών στατιστικών
αρχών, στην εξειδίκευση των κρατών µελών σε κάποιους συγκεκριµένους τοµείς και στην ευελιξία
κατά τη δροµολόγηση στατιστικών ερευνών για την κάλυψη ευρωπαϊκών και εθνικών αναγκών.

Ανάπτυξη ενός συστήµατος ικανού να ανταποκριθεί στις εξελισσόµενες ανάγκες πολιτικής και,
ταυτόχρονα, να προάγει το διάλογο µεταξύ των στατιστικολόγων και των φορέων που είναι
υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ευελιξία ανταπόκρισης και η
καταλληλότητα των στατιστικών προϊόντων.

Η ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδοµής σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών µελών αποσκοπεί στη
διασφάλιση µεγαλύτερης παραγωγικότητας, στη µείωση του φόρτου ανταπόκρισης και στην
ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών στις στατιστικές πληροφορίες.

Η συµµετοχή της Eurostat στις πρωτοβουλίες «eΕπιτροπή» και «eΕυρώπη», καθώς και η πρόσβαση
του ΕΣΣ στα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης και στο πρόγραµµα ανταλλαγής δεδοµένων
µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών (IDA) θα διασφαλίσει τη συνεργασία και τη συνέργεια µεταξύ
κοινοτικών και εθνικών προσπαθειών.

Η διασφάλιση της ποιότητας και η επιστηµονική βάση των κοινοτικών στατιστικών θα προκύψει
από τη στενή συνεργασία µεταξύ επαγγελµατιών και ακαδηµαϊκών στατιστικολόγων.

- Ειδικά σχέδια

Στατιστικές σχετικά µε τη νέα οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένων τοµέων όπως η κοινωνία της
πληροφορίας και η καινοτοµία.

Στατιστικές σχετικά µε την έρευνα και την ανάπτυξη, περιλαµβανοµένης της συγκριτικής
αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών Ε&ΤΑ.

Βραχυπρόθεσµες στατιστικές.

∆είκτες για την υποστήριξη πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης.

∆είκτες κοινωνικού αποκλεισµού και ένδειας.
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γ) Στατιστική υποστήριξη των εν εξελίξει πολιτικών

Αυτή η κατηγορία καλύπτει τη συνέχιση των στατιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες υποστηρίζουν
υφιστάµενους τοµείς κοινοτικής πολιτικής, όπως η γεωργία, η περιφερειακή πολιτική και το
εξωτερικό εµπόριο.

δ) Άλλοι τοµείς

Άλλοι τοµείς συλλογής στατιστικών στοιχείων που δεν καλύπτονται παραπάνω, οι οποίοι, ωστόσο,
είναι αναγκαίοι για σκοπούς πολιτικής.

Για τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν σε αυτό το πλαίσιο προτεραιοτήτων, το λεπτοµερές
φάσµα και η έκταση των συλλεγόµενων στοιχείων έχουν καθορισθεί, κατά γενικό κανόνα, από τη
Eurostat µαζί µε τα κράτη µέλη στα πλαίσια της ΕΣΠ και της CMFB. Αυτή η διαδικασία συνάδει
µε τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισµό του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές
στατιστικές καθώς και µε τις αρχές που έχουν συµφωνηθεί για τέτοιες αποφάσεις σχετικά µε τη
διαχείριση των εργασιών.

4. Επικουρικότητα

Το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο έχει ως εξής :

(1) Απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1989, για τη σύσταση
επιτροπής του στατιστικού προγράµµατος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΣΠ) 1

(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου

(3) Απόφαση 97/281/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 1997, σχετικά µε το ρόλο της
Eurostat όσον αφορά την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών 2.

Η Eurostat είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της παροχής κοινοτικών στατιστικών για τους
σκοπούς των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurostat µπορεί να πραγµατοποιήσει αυτό το
έργο µόνο σε συνεργασία µε τις στατιστικές αρχές στα κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, οι
δραστηριότητές της βασίζονται πάντοτε σε µια θεµελιώδη αρχή επικουρικότητας. Αυτό
περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα εταίρων, αλλά κατά κύριο λόγο τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η ισορροπία αναγκών και πόρων

Το ΕΣΣ πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την ισορροπία µεταξύ των αναγκών για πληροφόρηση
για τους σκοπούς των κοινοτικών πολιτικών, αφενός, και των πόρων που απαιτούνται, αφετέρου,
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε επίπεδο εθνικών και περιφερειακών αρχών, για την
παροχή της πληροφόρησης. Η διάθεση επαρκών πόρων σε εθνικό πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σηµασία
για την ικανοποίηση των αναγκών στατιστικής πληροφόρησης προς υποστήριξη των αποφάσεων
που λαµβάνονται στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, είναι επίσης
σηµαντικό να διατηρείται επαρκής ευελιξία η οποία θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να ικανοποιούν
τις κοινοτικές ανάγκες για στατιστική πληροφόρηση µε τον πλέον οικονοµικά αποδοτικό τρόπο.

                                                
1 ΕΕ L 181, 18.6.1989, σ. 47.
2 ΕΕ L 112, 29.4.1997, σ. 56.
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Για να στηριχθεί µια στρατηγική η οποία θα βασίζεται στην ισόρροπη ιεράρχηση προτεραιοτήτων,
η διαδικασία ετήσιου προγραµµατισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει συνεχή επανεξέταση του κατά
πόσον παραµένουν αναγκαίες οι υπάρχουσες στατιστικές της Κοινότητας και εντοπισµό εκείνων
που θα µπορούσαν να περικοπούν ή να καταργηθούν. Αυτό πρέπει να γίνεται σε στενή συνεργασία
µε τους κύριους χρήστες των στατιστικών και αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την εισαγωγή
νέων στατιστικών πρωτοβουλιών.

Το παρόν Παράρτηµα προσδιορίζει το σύνολο των στατιστικών απαιτήσεων που είναι αναγκαίες
για την υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών. Στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των πόρων,
η κατανοµή των προτεραιοτήτων στα επιµέρους στοιχεία των στατιστικών εργασιών καθορίζεται
σύµφωνα µε το πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω.
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Πενταετές στατιστικό πρόγραµµα :
Σκοποί και δράσεις

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στατιστικές συνέπειες

Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης αναµένεται να ολοκληρωθούν µε µια συνθήκη προσχώρησης
για ορισµένες υποψήφιες χώρες κατά την περίοδο ισχύος του προγράµµατος 2003-2007.
Προκειµένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση και πιθανή ολοκλήρωση αυτών των
διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αντλεί πληροφορίες από ένα πλήρες
σύνολο αξιόπιστων στατιστικών, µεθοδολογικά συγκρίσιµων µε αυτές των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση θα κληθεί τότε να αντιµετωπίσει δύο κάπως διαφορετικές
προκλήσεις :

− την ένταξη των πιθανών νέων µελών σε όλους τους κοινοτικούς µηχανισµούς,
συµπεριλαµβανοµένων π.χ. των προϋπολογισµών ιδίων πόρων και των διαρθρωτικών
ταµείων, καθώς και σε όλα τα άλλα θέµατα και προγράµµατα,

− τη συνέχιση της προετοιµασίας των λοιπών υποψηφίων χωρών και την ενίσχυσή τους ώστε
να επιτύχουν την πλήρη τήρηση της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι υψηλές απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνεται η
στατιστική παραγωγή των υποψηφίων χωρών, που θα ελέγχεται και θα ανακοινώνεται µέσω της
Eurostat, δεν πρέπει να υποεκτιµώνται. Προφανώς, οι βασικές οικονοµικές στατιστικές είναι
απολύτως απαραίτητες, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής ανά τοµέα και ανά περιφέρεια του
ΑΕγχΠ, του πληθυσµού και της απασχόλησης. Άλλοι τοµείς-κλειδιά είναι εκείνοι µε βάση τους
οποίους εκτιµάται η εφαρµογή της ενιαίας αγοράς, δηλαδή οι δραστηριότητες µε διασυνοριακές
συνέπειες, όπως το εµπόριο αγαθών, το εµπόριο υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης, το
ισοζύγιο πληρωµών, οι ροές κεφαλαίου, η κινητικότητα ατόµων (διακινούµενων εργαζοµένων,
µεταναστών, αιτούντων άσυλο κλπ.), η βιοµηχανική παραγωγή και διάρθρωση µε σκοπό την
αύξηση της δυναµικότητας κλπ. Σε γενικές γραµµές, η στατιστική παραγωγή πρέπει να υποστηρίζει
την αντίστοιχη κοινοτική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τη
νοµισµατική ένωση. Επιπλέον, υπάρχουν απαιτήσεις για στατιστικές σε τοµείς ευαίσθητους για τις
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, που υποστηρίζουν βασικές κοινοτικές πολιτικές όπως η γεωργία,
οι µεταφορές, η περιφερειακή πολιτική και το περιβάλλον.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς διάρκειάς του, το πρόγραµµα εργασίας θα επικεντρωθεί στα εξής
σηµεία :

− εδραίωση της συλλογής εναρµονισµένων δεδοµένων για τους σκοπούς των
διαπραγµατεύσεων και των εσωτερικών θεµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

− συνεχής παροχή βοήθειας στις υποψήφιες χώρες και τα νέα κράτη µέλη για να βελτιώσουν τα
στατιστικά τους συστήµατα, ώστε να πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά µε κάθε νέα κοινοτική
νοµοθεσία.
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ΤΙΤΛΟΣ I

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων

Στατιστικές συνέπειες

Η έναρξη ισχύος της ενιαίας αγοράς το 1993 οδήγησε στην εισαγωγή ενός συστήµατος στατιστικής
µέτρησης του εµπορίου αγαθών µεταξύ των κρατών µελών (INTRASTAT), στη µείωση του
φόρτου των φορέων παροχής πληροφοριών και, συνεπώς, στην καλύτερη ανταπόκριση στις
ανάγκες της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Ωστόσο, η µείωση του φόρτου αυτού
περιορίστηκε ενόψει της επιθυµίας των εθνικών αρχών και πολλών επαγγελµατικών οµοσπονδιών
να διατηρηθεί ένα σύστηµα αναλυτικών στατιστικών σχετικά µε το ενδοκοινοτικό εµπόριο,
συµβατών µε τις στατιστικές του εµπορίου εκτός των ορίων της Κοινότητας.

Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο που εγκρίθηκε το 1999 από την Eurostat και τα κράτη µέλη, θα
εξετασθούν και θα δοκιµασθούν νέες προσαρµογές του συστήµατος, πριν από οποιαδήποτε
νοµοθετική µεταρρύθµιση. Το νέο σύστηµα θα πρέπει, εποµένως, να επικεντρωθεί στην παροχή
αποτελεσµάτων που ικανοποιούν τις κοινοτικές ανάγκες σύµφωνα µε αυστηρές απαιτήσεις
ποιότητας όσον αφορά την κάλυψη, την αξιοπιστία και τη διαθεσιµότητα. Το περιεχόµενο των
αποτελεσµάτων πρέπει να καθορισθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να απλοποιεί τις υφιστάµενες
απαιτήσεις ενώ, παράλληλα, να λαµβάνει υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσονται οι ανάγκες
καθώς προοδεύει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επίσης, θα ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση της
αξιοπιστίας των στατιστικών που αφορούν τις τιµές εισαγωγής και εξαγωγής, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η αποτελεσµατικότερη µέτρηση της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας των
προϊόντων της Ένωσης.

Παράλληλα, οι πιθανές συνέπειες της µετάβασης σε ένα κοινό σύστηµα ΦΠΑ θα έχουν αναλυθεί
µέσω µιας αξιολόγησης των διοικητικών πόρων ή των πόρων στατιστικής πληροφόρησης, η οποία
(αξιολόγηση) µπορεί να χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς. Επίσης, θα δοθεί προτεραιότητα στη
διατήρηση της σύνδεσης µε το σύστηµα ΦΠΑ και της χρήσης του γενικού µητρώου επιχειρήσεων.

Περίληψη

Στο τέλος του πενταετούς προγράµµατος, η Επιτροπή θα έχει προσαρµόσει και βελτιώσει τα
συστήµατα στατιστικής µέτρησης του εµπορίου αγαθών µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων
χωρών, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των απαιτήσεων πληροφόρησης και του οικονοµικού και
διοικητικού περιβάλλοντος.
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Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ I Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

53 Εµπόριο εµπορευµάτων

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 44 Στατιστικές για την οικονοµική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων

45 Ενέργεια
48 Μεταφορές
64 Φυτική παραγωγή
65 Ζωική παραγωγή
66 Γεωργοβιοµηχανικές στατιστικές



9820/1/02 REV 1 ZAC/yd 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG G I    EL

ΤΙΤΛΟΣ II

Γεωργία

Στατιστικές συνέπειες

Γεωργία

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) απορροφά σχεδόν το ήµισυ του προϋπολογισµού της
Κοινότητας. Η Επιτροπή έχει, κατά συνέπεια, σηµαντικά καθήκοντα σε σχέση µε την ΚΓΠ, µε το
συνήθη ρόλο της χάραξης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναπροσαρµογής της πολιτικής. Η
Επιτροπή έχει εκτεταµένη αρµοδιότητα βάσει εξουσιοδότησης για την τρέχουσα διαχείριση. Η
κυριότερη προσπάθεια την πενταετία 2003-2007 θα είναι, όπως και στο πρόγραµµα 1998-2002, να
λειτουργήσει εύρυθµα αυτό το µεγάλο σύνολο στατιστικών και να πραγµατοποιηθούν ουσιαστικές
εργασίες συντήρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα εξακολουθήσει να δίνεται στην περιβαλλοντική
διάσταση, µε την ανάπτυξη των στατιστικών που απαιτούνται για την ανάλυση των γεωργικών και
περιβαλλοντικών διασυνδέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης των στατιστικών σχετικά µε
τη χρήση των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων, τη βιολογική γεωργία και τις δράσεις για τη
διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας και των αγροτικών οικοτόπων.

Το διαχειριστικό πλαίσιο του σχεδίου τεχνικής δράσης για τις γεωργικές στατιστικές (Tapas)
παρέχει µια συνολική και διαφανή προσέγγιση για τη σταθερά καλύτερη χρήση των εθνικών και
κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την παραγωγή των γεωργικών στατιστικών. Οι παραγόµενες
στατιστικές θα τεθούν σε ευρύτερη χρήση (π.χ. δηµιουργία µοντέλων, άµεση πρόσβαση από
πλευράς των κρατών µελών και των ευρωπαϊκών οργάνων).

Θα αναληφθούν δύο εργασίες που θα στοχεύουν στο µέλλον. Οι γεωργικές στατιστικές θα
διαµορφωθούν κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ΚΓΠ για επτά έως δέκα
έτη, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να µεταβληθεί η ΚΓΠ µετά τη
µεταρρύθµιση που απορρέει από το «Πρόγραµµα δράσης - Ατζέντα 2000». Η εργασία για τα
γεωργοπεριβαλλοντικά δεδοµένα θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ιδιαίτερα όσον αφορά τους δείκτες
ενσωµάτωσης περιβαλλοντικών προβληµατισµών στην ΚΓΠ και τους λειτουργικούς δείκτες
τοπίου. Επίσης, θα δοθεί προσοχή στην αυξανόµενη ανάγκη πληροφόρησης για τις πτυχές της
γεωργίας που σχετίζονται µε τον καταναλωτή/ την ευηµερία, καθώς και στη στατιστική υποστήριξη
του στοιχείου αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ. Τα συµπεράσµατα από τη συνολική ανεξάρτητη
αναθεώρηση του τρέχοντος συστήµατος θα χρησιµοποιηθούν για την προσαρµογή του συνόλου
των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις νέες ή
µεταβαλλόµενες ανάγκες που προσδιορίζονται. Το δεύτερο καθήκον είναι η εξασφάλιση της
τακτικής ροής συγκρίσιµων δεδοµένων, από επίσηµες πηγές, για όλες τις υποψήφιες για
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες.

∆ασοκοµία

Σε αυτόν τον τοµέα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διατήρηση και βελτίωση της
συνεργασίας µε διεθνείς οργανώσεις, µε κύριο σκοπό την ανάπτυξη καλύτερης ποιότητας
στατιστικών για τη δασοκοµία, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων ειδικών κριτηρίων και
δεικτών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των δασών. Επίσης, θα
πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα η πληροφόρηση για τους τοµείς που σχετίζονται µε την αειφόρο
διαχείριση των βιοµηχανιών ξυλείας. Για την εξέλιξη των εργασιών αυτών θα πρέπει ακόµη να
ληφθούν υπόψη οι συνέπειες των ρυθµίσεων της Βόννης στα πλαίσια της συµφωνίας του Κιότο.
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Αλιεία

Οι µελλοντικές εξελίξεις στους κόλπους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) θα επικεντρωθούν
στην ενσωµάτωση των διάφορων συστατικών στοιχείων, από τη βιολογία µέχρι τους πόρους, µε
τον καλύτερο έλεγχο των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών. Τα µέτρα αυτά δεν είναι
πιθανόν να οδηγήσουν σε πρόσθετη ζήτηση δεδοµένων και η κύρια προσπάθεια στα επόµενα έτη
θα είναι η παγίωση και η βελτίωση των ροών δεδοµένων (πληρότητα, επικαιρότητα, συνοχή,
συγκρισιµότητα και καλύτερη πρόσβαση) µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία.

Οι κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες του περιορισµού των δραστηριοτήτων των αλιευτικών
σκαφών και της µείωσης του µεγέθους του αλιευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν
αύξηση της ζήτησης δεδοµένων σχετικά µε τις παραµέτρους που χρειάζονται για την αξιολόγηση
της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης. Αυτές οι εξελίξεις αναµένεται να αποτελέσουν
σηµαντικά στοιχεία στην επαναδιαπραγµάτευση της ΚΑΠ το 2002. Η Eurostat θα παρακολουθεί
στενά αυτές τις διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να διασφαλίσει ότι το πρόγραµµά της για τις
αλιευτικές στατιστικές συνεχίζει να αντανακλά τις ανάγκες της ΚΑΠ σε δεδοµένα.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του προγράµµατος, η Επιτροπή θα προσπαθήσει :

− να εφαρµόσει το σχέδιο Tapas για τη σταδιακή βελτίωση του υπάρχοντος συνόλου
γεωργικών στατιστικών, κυρίως όσον αφορά την ποιότητα, τη συγκρισιµότητα, την
αποτελεσµατικότητα / εξοικονόµηση πόρων, την απλούστευση και την επικαιρότητα,

− να σχεδιάσει την ανάπτυξη γεωργικών στατιστικών µε σκοπό την κάλυψη των µελλοντικών
αναγκών της ΚΓΠ,

− να παράσχει δείκτες για την καλύτερη ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών προβληµατισµών
στην ΚΓΠ και την πληροφόρηση για τις πτυχές της γεωργίας που σχετίζονται µε τον
καταναλωτή/ την ευηµερία,

− να βοηθήσει στην ανάπτυξη συγκρίσιµων στοιχείων στις υποψήφιες για προσχώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες,

− να παγιώσει, να βελτιώσει και να επεκτείνει (δείκτες) τις στατιστικές δασοκοµίας,

− να παγιώσει και να βελτιώσει την ποιότητα των στατιστικών αλιείας.
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Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ II ΓΕΩΡΓΙΑ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

61 Χρήση γης και τοπίο
62 Γεωργικές διαρθρώσεις
63 Γεωργονοµισµατικές στατιστικές
64 Φυτική παραγωγή
65 Ζωική παραγωγή
66 Γεωργοβιοµηχανικές στατιστικές
67 Συντονισµός και µεταρρύθµιση των 

γεωργικών στατιστικών
68 Στατιστικές δασοκοµίας
69 Στατιστικές αλιείας

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 53 Εµπόριο αγαθών
70 Αειφόρος ανάπτυξη
72 Περιφερειακές στατιστικές
74 Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση
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ΤΙΤΛΟΣ III

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

Στατιστικές συνέπειες

Οι στατιστικές ισοζυγίου πληρωµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν αρκετά αναλυτική
πληροφόρηση για το εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες επενδύσεις. Βρίσκονται στο στάδιο
εκπόνησης στατιστικές για τις εµπορικές δραστηριότητες των αλλοδαπών θυγατρικών. Μολονότι
όλες αυτές οι στατιστικές αναπτύσσονται µε κύριο σκοπό να ανταποκριθούν στη Γενική Συµφωνία
για το Εµπόριο Υπηρεσιών (GATS) και, εποµένως, να παρέχουν πληροφορίες για τις συναλλαγές
µε χώρες εκτός της Κοινότητας, τα κράτη µέλη κρίνουν ότι είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η
σύνταξη ενός εθνικού ισοζυγίου πληρωµών (το οποίο, εποµένως, θα περιλαµβάνει τις
ενδοκοινοτικές ροές) ακόµη και στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Σήµερα,
οι στατιστικές που παράγονται καλύπτουν τόσο το εξωκοινοτικό όσο και το ενδοκοινοτικό εµπόριο
και εποµένως καλύπτουν τις ανάγκες της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, υπάρχει ένας κίνδυνος
αβεβαιότητας σχετικά µε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, τα συστήµατα συλλογής των δεδοµένων
ισοζυγίου πληρωµών υποβάλλονται σήµερα σε αναδιάρθρωση (βλέπε τίτλο VII). Κατά συνέπεια, οι
ανάγκες της Επιτροπής σε αυτόν τον τοµέα χρειάζεται να εκτιµηθούν και να προσδιοριστούν εκ
νέου.

Προβλέπεται η καθιέρωση ενός συστήµατος δεικτών παγκοσµιοποίησης. Θα χρησιµοποιηθούν νέα
στατιστικά µέσα µε βάση την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών
καθώς και τη συλλογή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα αποτελέσουν τους
πυλώνες για την εξέλιξη αυτού του τοµέα.

Ο προσδιορισµός και η παρακολούθηση των αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών (FATS) θα
επιτρέψει τη µέτρηση του βαθµού εξευρωπαϊσµού και διεθνοποίησης των συστηµάτων παραγωγής.

Οι στατιστικές θα αποσκοπούν ολοένα και περισσότερο στην ανάλυση του αειφόρου τουρισµού σε
συνδυασµό µε την αειφόρο ανάπτυξη, µέσω της ανάπτυξης δορυφορικών λογαριασµών.

Θα πρέπει να εφαρµοσθεί η απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τις οπτικοακουστικές
στατιστικές. Ως εκ τούτου, η Eurostat θα συνεχίσει την ενίσχυση των εργασιών που ξεκίνησαν ήδη
από το 1999 για τη δηµιουργία µιας κοινοτικής στατιστικής υποδοµής πληροφόρησης σχετικά µε
τη βιοµηχανία και τις αγορές του οπτικοακουστικού και των συναφών τοµέων. Επιπροσθέτως, θα
πρέπει να εξευρεθεί µια νοµική βάση για τις τηλεπικοινωνιακές στατιστικές.

Σταδιακά θα καθιερωθεί ένα ευέλικτο και προσαρµόσιµο σύστηµα συλλογής πληροφοριών για τους
δείκτες της κοινωνίας της πληροφορίας, µε βάση τις υπάρχουσες ή νέες έρευνες, σύµφωνα µε τις
προτεραιότητες που ορίζονται από το Συµβούλιο.
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Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου του προγράµµατος, η Επιτροπή θα προσπαθήσει :

− Να αναπτύξει ένα σταθερό και ταυτόχρονα ευέλικτο σύνολο δεικτών για την
παγκοσµιοποίηση.

− Να αναπτύξει ένα σταθερό και ταυτόχρονα ευέλικτο σύνολο δεικτών για την κοινωνία της
πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

− Να προωθήσει την ανάπτυξη δορυφορικών λογαριασµών στον τοµέα του τουρισµού.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ III Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

44 Στατιστικές για την οικονοµική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων

48 Μεταφορές
49 Κοινωνία της πληροφορίας
50 Τουρισµός
54 Εµπόριο υπηρεσιών και ισοζυγίου 

πληρωµών
Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 57 Στατιστικές για την ανάλυση της 

οικονοµικής συγκυρίας
70 Αειφόρος ανάπτυξη
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
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ΤΙΤΛΟΣ IV

Θεωρήσεις, άσυλο, µετανάστευση και άλλες πολιτικές
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Στατιστικές συνέπειες

Η κοινοτική αρµοδιότητα σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου θεσπίσθηκε µε την έναρξη ισχύος
της Συνθήκης του Άµστερνταµ, την 1η Μαΐου 1999. Μετά από αίτηµα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε το Νοέµβριο του 2000 δύο ανακοινώσεις, προκειµένου να
ξεκινήσει η συζήτηση στην Κοινότητα για τις µακροπρόθεσµες πτυχές µιας κοινής πολιτικής στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο ανακοινώσεις θίγουν το θέµα των στατιστικών ενόψει
αυτής της προοπτικής. Η ανακοίνωση για την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης 1 τονίζει ότι
χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε τις µεταναστευτικές ροές εντός και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανακοίνωση για την παροχή ασύλου 2 αναφέρει ότι η εκπόνηση και η
εφαρµογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου απαιτεί µια σε βάθος ανάλυση του µεγέθους
των µεταναστευτικών ρευµάτων, της προέλευσής τους και των χαρακτηριστικών των αιτήσεων
προστασίας και των απαντήσεων που δίδονται. Η διεύρυνση της Ένωσης και η ανάπτυξη της
συνεργασίας µε τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου θα καταστήσει ακόµη πιο επιτακτική την
ανάγκη στατιστικής πληροφόρησης σε αυτούς τους τοµείς.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου εκτέλεσης του προγράµµατος, η Επιτροπή :

− θα αναπτύξει µια πιο τυποποιηµένη ονοµατολογία στους τοµείς της µετανάστευσης και του
ασύλου, σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές.

− θα βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των στατιστικών σε αυτόν τον τοµέα, προκειµένου
να καλύψει τις αρχικές απαιτήσεις που περιέχονται στις σχετικές ανακοινώσεις της
Επιτροπής.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat

ΤΙΤΛΟΣ IV ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΣΥΛΟ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για

αυτόν τον τοµέα πολιτικής

31 Πληθυσµός

                                                
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοτική

πολιτική µετανάστευσης, 22 Νοεµβρίου 2000 (COM (2000) 757 final).
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση

κοινής διαδικασίας παροχής ασύλου και οµοιόµορφου καθεστώτος σε όλη την Ένωση για τα
άτοµα στα οποία χορηγείται άσυλο, 22 Νοεµβρίου 2000 (COM (2000) 755 final).
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ΤΙΤΛΟΣ V

Μεταφορές

Στατιστικές συνέπειες

Οι κοινοτικές στατιστικές µεταφορών απαιτείται να υποστηρίζουν την κοινή πολιτική µεταφορών
(άρθρα 70-80) και τη συνιστώσα «µεταφορές» των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (∆Ε∆) (άρθρα 154-
156).

Οι µεταφορές αποτελούν επίσης ένα σηµαντικό τµήµα των περιφερειακών και περιβαλλοντικών
πολιτικών της Κοινότητας (βλέπε τίτλους XVII και XIX) και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης.

Οι κοινοτικές στατιστικές πρέπει να συνιστούν ένα πλήρες σύστηµα πληροφοριών για τις
µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων για την επιβατική και εµπορευµατική κίνηση, τις
υποδοµές, τον εξοπλισµό, τη ροή κυκλοφορίας, την κινητικότητα των προσώπων, την ασφάλεια,
την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και δεδοµένων για το
κόστος και τις τιµές των µεταφορών και τις µεταφορικές εταιρείες. Βασικός στόχος είναι η αλλαγή
της ισορροπίας µεταξύ των µέσων µεταφοράς, ευνοώντας το σιδηρόδροµο και τις θαλάσσιες
µεταφορές µικρών αποστάσεων έναντι των οδικών µεταφορών και, συνεπώς, η κατάργηση της
εξάρτησης της οικονοµικής ανάπτυξης από την αύξηση της οδικής κυκλοφορίας. Είναι απαραίτητο
να βελτιωθεί η παροχή στατιστικών για την κατανοµή της ροής κυκλοφορίας στα διάφορα µέσα
µεταφοράς, καλύπτοντας τόσο την επιβατική όσο και την εµπορευµατική κυκλοφορία,
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα µέσα µεταφοράς και βελτιώνοντας την επικαιρότητά τους.

Το άνοιγµα των µεταφορικών αγορών στον ανταγωνισµό θα απαιτήσει αντικειµενικά στατιστικά
δεδοµένα για την παρακολούθηση των εξελίξεων στις εν λόγω αγορές και την εκτίµηση των
επιπτώσεων αυτών των εξελίξεων στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας στις µεταφορικές
εταιρείες, καθώς και στην οικονοµική βιωσιµότητα αυτών των εταιρειών. Επίσης, θα αυξήσει τη
ζήτηση στατιστικών δεικτών σχετικά µε την ασφάλεια και την ποιότητα εξυπηρέτησης. Οι τάσεις
της αγοράς θα απαιτήσουν τη συλλογή στατιστικών δεδοµένων για τις εµπορευµατικές µεταφορές
που θα επικεντρώνονται λιγότερο σε µεµονωµένα µέσα µεταφοράς και θα παρέχουν πληροφορίες
για την πλήρη αλυσίδα συνδυασµένων µεταφορών και για τη µεταφορά εµπορευµάτων από τη
σκοπιά της αγοράς.

Η παρακολούθηση της σχέσης µεταξύ των µεταφορών και του περιβάλλοντος θα αποτελέσει µια
βασική κινητήρια δύναµη για βελτιωµένη ποιότητα και κάλυψη όλων των τοµέων µεταφορικών
δεδοµένων. Επίσης, θα δηµιουργήσει συγκεκριµένες απαιτήσεις για πρόσθετα δεδοµένα, π.χ.
σχετικά µε την κινητικότητα των προσώπων και το µεταφορικό εξοπλισµό. Θα υπάρξει ανάγκη
ανταπόκρισης στην αυξανόµενη ζήτηση δεδοµένων κυκλοφορίας εκφραζόµενων σε
οχηµατοχιλιόµετρα για όλους τους τρόπους µεταφοράς, λόγω της σηµασίας των δεδοµένων αυτών
για την παρακολούθηση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και των εκποµπών αερίων.
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Το συνεχιζόµενο υψηλό επίπεδο επενδύσεων στην υποδοµή των ευρωπαϊκών µεταφορών, ιδιαίτερα
δε στα ∆Ε∆ µεταφορών, θα δηµιουργήσει ειδικές ανάγκες για στατιστικές σχετικά µε την υποδοµή
και τις τάσεις της αγοράς. Τα ∆Ε∆, σε συνδυασµό µε τις περιφερειακές πολιτικές της Κοινότητας,
θα συνεχίσουν να δηµιουργούν ζήτηση για αναλυτικότερα σε τοπικό επίπεδο δεδοµένα σχετικά µε
τα δίκτυα και τις ροές µεταφορών, τα οποία πρέπει να θεωρούνται ως αναπόσπαστο στοιχείο του
συνολικού συστήµατος πληροφόρησης για τον τοµέα των µεταφορών.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, η Επιτροπή θα προσπαθήσει :

− να ολοκληρώσει τις κοινοτικές στατιστικές µεταφορών ώστε να καλύπτουν όλα τα µέσα
µεταφοράς και όλα τα είδη πληροφοριών,

− να συνεχίσει την προσαρµογή και συµπλήρωση, όπου είναι απαραίτητο, της νοµικής βάσης
για τις στατιστικές µεταφορών,

− να προωθήσει τη συλλογή πρόσθετων στατιστικών σχετικά µε τις συνδυασµένες µεταφορές,
καθώς και όσων πρόσθετων δεδοµένων απαιτούνται για την παρακολούθηση της
ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών προβληµατισµών στις πολιτικές µεταφορών (σχέδιο
TERM).

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ V ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

48 Μεταφορές
72 Περιφερειακές στατιστικές

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 44 Στατιστικές για την οικονοµική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων

45 Ενέργεια
49 Κοινωνία της πληροφορίας
50 Τουρισµός
53 Εµπόριο αγαθών
61 Χρήση γης και τοπίο
70 Αειφόρος ανάπτυξη
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
74 Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση
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ΤΙΤΛΟΣ VI

Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισµό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νοµοθεσιών

∆εν απαιτείται κανένα άµεσο στατιστικό πρόγραµµα. Οι στατιστικές πληροφορίες για αυτόν τον
τίτλο προέρχονται, ανάλογα µε τις ανάγκες, από τα δεδοµένα και τους δείκτες που παράγονται για
άλλους τίτλους του προγράµµατος.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ VI ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

32 Αγορά εργασίας
53 Εµπόριο αγαθών

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 44 Στατιστικές για την οικονοµική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων

45 Ενέργεια
48 Μεταφορές
49 Κοινωνία της πληροφορίας
63 Γεωργονοµισµατικές στατιστικές
64 Φυτική παραγωγή
65 Ζωική παραγωγή
66 Γεωργοβιοµηχανικές στατιστικές
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ΤΙΤΛΟΣ VII

Οικονοµική και νοµισµατική πολιτική

Στατιστικές συνέπειες

Η υλοποίηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης απαιτεί συστηµατική στατιστική
παρακολούθηση, ώστε να υποστηριχθούν ο συντονισµός της µακροοικονοµικής πολιτικής και οι
λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στον τοµέα της νοµισµατικής
πολιτικής. Το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης επιβάλλει νέες στατιστικές απαιτήσεις. Εν τω
µεταξύ, η µέτρηση του βαθµού στον οποίο τα κράτη µέλη έχουν επιτύχει την οικονοµική σύγκλιση
παραµένει σηµαντική.

Προκειµένου να παρέχονται στατιστικές µε το απαιτούµενο εύρος, συγκρισιµότητα, επικαιρότητα
και συχνότητα ώστε να γίνεται ο συντονισµός της µακροοικονοµικής πολιτικής και να
υποστηρίζονται οι λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στον τοµέα της
νοµισµατικής πολιτικής, θα συνεχισθούν οι εργασίες σχετικά µε βραχυπρόθεσµους δείκτες
ζήτησης, παραγωγής, αγοράς εργασίας, τιµών και δαπανών. Θα εφαρµοστούν νέες µέθοδοι [π.χ.
προσωρινές «ταχείες» εκτιµήσεις , προβλέψεις για το παρόν, κλπ.] για τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των αναλυτών της οικονοµικής συγκυρίας. Οι εργασίες αυτές θα συµπληρώνουν τις
περαιτέρω εξελίξεις των νοµισµατικών και οικονοµικών δεικτών.

Η σταθερή βελτίωση της επικαιρότητας και του εύρους κάλυψης των δεδοµένων είναι απαραίτητη
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΟΝΕ. Ο ταχύτερος δυνατός
υπολογισµός των συγκεντρωτικών στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ απαιτεί την έγκαιρη παραγωγή
τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών και την πραγµατοποίηση προσωρινών «ταχειών» εκτιµήσεων.
Επιπλέον, απαιτείται πολλή περαιτέρω εργασία στον τοµέα των τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών
και µη λογαριασµών του θεσµικού τοµέα, ώστε να υπάρχει συνέπεια µε τους ετήσιους
λογαριασµούς και τα βραχυπρόθεσµα δηµόσια οικονοµικά. Το αίτηµα για αντίστοιχη
πληροφόρηση στους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς, το οποίο αποδεικνύει τις σχέσεις και τις
επιρροές µεταξύ των τοµέων, συνιστά ένα σηµαντικό µέσο για την ανάλυση της νοµισµατικής
πολιτικής. Με µια βήµα προς βήµα προσέγγιση, η συλλογή αυτών των πληροφοριών θα
πραγµατοποιηθεί στη διάρκεια του παρόντος πενταετούς προγράµµατος.

Κατά την περίοδο του παρόντος προγράµµατος, 2003 � 2007, το πιο σηµαντικό µεµονωµένο
γεγονός αναµένεται να είναι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 σε 20 ή και περισσότερα
µέλη. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται σηµαντική εργασία όσον αφορά την παροχή δεδοµένων από τα
νέα µέλη και την επικύρωσή τους από τη Eurostat. Με στόχο την πλήρη υποστήριξη της πολιτικής
διεύρυνσης της Κοινότητας, προβλέπεται η προώθηση και ανάπτυξη της ενίσχυσης των υποψήφιων
χωρών, προκειµένου να διασφαλισθεί η κατάλληλη διαθεσιµότητα, ποιότητα, επικαιρότητα και
συγκρισιµότητα των δεδοµένων.
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Για όλα τα κράτη µέλη θα αποδίδεται µεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των δεδοµένων, τόσο σε
σταθερές όσο και σε τρέχουσες τιµές. Μια διοικητική χρήση, οι ίδιοι πόροι µε βάση το ακαθάριστο
εθνικό εισόδηµα, θα αντιπροσωπεύει το 60% του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βασικό µέρος αυτού του έργου θα είναι η συνέχιση και η συµπλήρωση των προσπαθειών που
καταβάλλονται προκειµένου να εναρµονισθούν οι στατιστικές για τα κριτήρια σύγκλισης. Ο στόχος
της διατήρησης της σταθερότητας των τιµών (άρθρο 105 της Συνθήκης) και της παροχής
πληροφοριών για τη νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ απαιτεί, βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση
εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή 1, να διατηρηθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω η
ποιότητα των εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ). Η µεθοδολογία Εν∆ΤΚ
πρόκειται να συµπληρωθεί και να παγιωθεί στο πλαίσιο του προαναφερθέντος κανονισµού του
Συµβουλίου περί Εν∆ΤΚ.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της δηµοσιονοµικής κατάστασης και του ύψους του δηµόσιου
χρέους (άρθρο 104 της Συνθήκης και σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που συµφωνήθηκε
στο ∆ουβλίνο) θα βασίζεται στους λογαριασµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που
καταρτίζονται µε βάση τη µεθοδολογία ΕΣΟΛ 95, που εγκρίθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας 2. Η εναρµόνιση και η συγκρισιµότητα θα βρίσκονται
υπό συνεχή έλεγχο προκειµένου τα όργανα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη των αποφάσεων να
έχουν στη διάθεσή τους συγκρίσιµα στατιστικά µέσα υψηλής ποιότητας, ώστε να αποφεύγονται
τυχόν διαστρεβλωµένες κρίσεις όσον αφορά τη δηµοσιονοµική κατάσταση των κρατών µελών.

Η παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων στα κράτη µέλη, (άρθρο 99 της Συνθήκης), καθιστά
πιο επιτακτική την ανάγκη να εφαρµοσθεί πλήρως το υπάρχον πρόγραµµα διαβίβασης δεδοµένων
για τους εθνικούς λογαριασµούς σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΣΟΛ 95, ιδιαίτερα όσον αφορά την
επικαιρότητα και την κάλυψη της πληροφόρησης, και να επεκταθεί προοδευτικά σε νέους τοµείς
µέσω της αναθεώρησης και επέκτασης της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Θα συνεχισθούν οι εργασίες για την κατάρτιση των κυριότερων συγκεντρωτικών µεγεθών των
λογαριασµών µε βάση τις ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης. Η εργασία αναθεώρησης της
µεθοδολογίας για τις ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης, ώστε τα αποτελέσµατα να είναι πιο αξιόπιστα
για τη διεξαγωγή συγκριτικών αναλύσεων, η οποία ξεκίνησε στο πλαίσιο του προηγούµενου
πενταετούς προγράµµατος, θα πρέπει να ολοκληρωθεί µε την έκδοση του κανονισµού του
Συµβουλίου περί των ισοτιµιών αγοραστικής δύναµης.

Η υλοποίηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης έχει σηµαντικές συνέπειες για τις
στατιστικές ισοζυγίου πληρωµών. Ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα αυτόν έχουν τα όρια υποβολής
εκθέσεων, τα οποία, αν τροποποιηθούν, όπως προβλέπεται σήµερα, θα απαιτήσουν τη διεξαγωγή
σηµαντικών εργασιών προκειµένου να διασφαλισθεί η διατήρηση της ποιότητας αυτών των
στοιχείων. Πολλά κράτη µέλη (ιδιαίτερα εκείνα στα οποία οι τραπεζικές εκθέσεις αποτελούν την
κύρια πηγή συλλογής δεδοµένων ισοζυγίου πληρωµών) αναθεωρούν σήµερα τα εθνικά τους
συστήµατα συλλογής δεδοµένων ισοζυγίου πληρωµών, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις νέες
συνθήκες. Η εργασία αυτή θα συνεχισθεί τα επόµενα χρόνια, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα
κράτη µέλη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν κατάλληλα δεδοµένα καλής ποιότητας στα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ΕΚΤ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις στατιστικές για το εµπόριο
υπηρεσιών, για τις ξένες άµεσες επενδύσεις και για τις εµπορικές δραστηριότητες των αλλοδαπών
θυγατρικών εταιρειών. Επίσης, θα δοθεί προτεραιότητα στη συλλογή (και ανάλυση) δεδοµένων
από τις υποψήφιες χώρες. Αυτά τα δεδοµένα ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής,
ιδιαίτερα εκείνες που ασχολούνται µε την οικονοµική παρακολούθηση, την εµπορική πολιτική και
τις εξωτερικές σχέσεις.

                                                
1 ΕΕ L 257, 27.10.1995, σ. 1.
2 ΕΕ L 310, 30.11.1996, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 (ΕΕ L 58, 28.2.2002, σ. 1).
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Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου , η Επιτροπή θα προσπαθήσει :

− να συνεχισθεί η ανάπτυξη και παραγωγή στατιστικών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της
ΟΝΕ για την υλοποίηση του συντονισµού της µακροοικονοµικής πολιτικής και της
νοµισµατικής πολιτικής, για το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και για τη συνεχή
αξιολόγηση της οικονοµικής σύγκλισης,

− να εντατικοποιήσει την εφαρµογή του κανονισµού για το ευρωπαϊκό σύστηµα λογαριασµών
(ΕΣΟΛ 95),

− να αναθεωρήσει το σύστηµα συλλογής στατιστικών ισοζυγίου πληρωµών.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ VII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

32 Αγορά εργασίας
40 Ετήσιοι οικονοµικοί λογαριασµοί
41 Τριµηνιαίοι λογαριασµοί
42 Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί
44 Στατιστικές για την οικονοµική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων
52 Χρήµα και δηµοσιονοµικά θέµατα
54 Εµπόριο υπηρεσιών και ισοζύγιο 

πληρωµών
55 Τιµές
57 Στατιστικές για την ανάλυση της 

οικονοµικής συγκυρίας
Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 53 Εµπόριο αγαθών
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ΤΙΤΛΟΣ VIII

Απασχόληση

Στατιστικές συνέπειες

Η ανάπτυξη στατιστικών απασχόλησης σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθοδηγείται από
τις εξής πολιτικές διεργασίες : τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρωπαϊκή στρατηγική
για την απασχόληση, την οικονοµική και νοµισµατική ένωση και το σχέδιο συγκριτικής
αξιολόγησης (µε διαρθρωτικούς δείκτες που θα παρουσιάζονται την άνοιξη κάθε έτους στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο).

Οι στατιστικές εργασίας διέπονται σε µεγάλο βαθµό από κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς, οι υποψήφιες χώρες θα έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα προς την εκπλήρωση των
κοινοτικών απαιτήσεων πριν από το 2003. Η πλήρης συµµόρφωση, η τακτική διαβίβαση
δεδοµένων και η ενηµέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις θα αποτελέσουν την πρόκληση για την
περίοδο 2003-2007.

Θέτοντας νέους στόχους για τα ποσοστά απασχόλησης που θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί το 2005
και το 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενίσχυσε την ανάγκη παρακολούθησης της εφαρµογής της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, και ιδίως της ετήσιας εφαρµογής των
προσανατολισµών για την απασχόληση. Αυτή η διαδικασία παρακολούθησης θα πρέπει να
καταγράφει την εφαρµογή της συνεχούς έρευνας για το εργατικό δυναµικό και την προσαρµογή
του σχετικού καταλόγου µεταβλητών. Η παρακολούθηση θα απαιτήσει συχνότερες και
πληρέστερες στατιστικές για τη µέτρηση του χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων (ιδιαίτερα του
χάσµατος αµοιβών σε όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες) και του χάσµατος όσον αφορά τις
δεξιότητες. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την κατάρτιση διαρθρωτικών στατιστικών για τα
εισοδήµατα και µελέτες για την πραγµατοποίηση µιας κοινοτικής έρευνας για τις κενές θέσεις
εργασίας.

Σε µια ζώνη µε το εύρος της ΟΝΕ, η τάση του κόστους εργασίας είναι η κύρια δυνητική µορφή
πληθωριστικής πίεσης και εποµένως πρέπει να παρακολουθείται µε ταχείες βραχυπρόθεσµες
στατιστικές υψηλής ποιότητας. Η εφαρµογή του κανονισµού για το δείκτη κόστους εργασίας και η
συνεχής βελτίωση των βραχυπρόθεσµων στατιστικών του κόστους εργασίας είναι εξαιρετικά
σηµαντικές, όπως και η βελτίωση των µετρήσεων για την παραγωγικότητα της εργασίας (που
συνεπάγεται µια βελτιωµένη σειρά στατιστικών για το φόρτο εργασίας).

Περίληψη

− διεξαγωγή συνεχούς έρευνας για το εργατικό δυναµικό (ΕΕ∆) που θα παρέχει τριµηνιαία
αποτελέσµατα σε όλα τα κράτη µέλη,

− εναρµόνιση τµήµατος των ερωτηµατολογίων,

− συλλογή/ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας του 2002 για τη διάρθρωση των
εισοδηµάτων,

− διεξαγωγή της έρευνας του έτους 2004 για το κόστος εργασίας, η οποία καλύπτει τους
τίτλους M-N-Ο της Γενικής Ονοµατολογίας των Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες (NACE),

− πλήρης εφαρµογή του κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας,

− διεξαγωγή της έρευνας του έτους 2006 για τη διάρθρωση των εισοδηµάτων,

− σχεδιασµός ενός συστήµατος στόχων για τις ευρωπαϊκές στατιστικές κόστους εργασίας.
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Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ VIII ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

32 Αγορά εργασίας
33 Παιδεία
35 Υγεία και ασφάλεια
36 Κατανοµή εισοδηµάτων και συνθήκες 

διαβίωσης
37 Κοινωνική προστασία

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 44 Στατιστικές για την οικονοµική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων

49 Κοινωνία της πληροφορίας
50 Τουρισµός
63 Γεωργονοµισµατικές στατιστικές
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ΤΙΤΛΟΣ IX

Κοινή εµπορική πολιτική

Στατιστικές συνέπειες

Στο άρθρο 113 της Συνθήκης εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει
διαπραγµατεύσεις για εµπορικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες. Αυτές περιλαµβάνουν τις Γενικές
Συµφωνίες για το Εµπόριο Υπηρεσιών (GATS). Για το σκοπό αυτό, η καλή ποιότητα των
δεδοµένων είναι βασικό στοιχείο.

Οι εργασίες θα συνεχισθούν τα επόµενα χρόνια, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα δεδοµένα για
το διασυνοριακό εµπόριο υπηρεσιών (τόσο η γεωγραφική κατανοµή όσο και η ανάλυση ανά
στοιχείο), τις ξένες άµεσες επενδύσεις και τις εµπορικές δραστηριότητες των αλλοδαπών
θυγατρικών εταιρειών διατηρούν το επίπεδο ποιότητας, λεπτοµέρειας και εναρµόνισης που
απαιτείται από τις κοινοτικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αρµόδιες για την εµπορική πολιτική.

Ο Γύρος της Ντόχα, που δροµολογήθηκε το Νοέµβριο του 2001, θα αναδείξει σε βασικά ζητήµατα
την αειφόρο ανάπτυξη και τον αντίκτυπο της κοινής εµπορικής πολιτικής στις αναπτυσσόµενες
χώρες. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες συντονισµού σχετικά µε τη συλλογή παγκόσµιων δεδοµένων.

Τα επόµενα χρόνια θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων από τις
υποψήφιες χώρες. Ακόµη, θα αναληφθούν εργασίες για τον περαιτέρω συντονισµό της
µεθοδολογικής συζήτησης µεταξύ των κρατών µελών, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη επιτευχθεί ένας
σηµαντικός βαθµός εναρµόνισης σε αυτόν τον τοµέα. Η σύνταξη των κοινοτικών στατιστικών
ισοζυγίου πληρωµών είναι επίσης απαραίτητη προκειµένου να προκύψει ένα πλήρες ισοζύγιο
πληρωµών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εργασίες εναρµόνισης των στατιστικών κανόνων θα συνεχισθούν σε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο
το οποίο εναρµονίζεται περισσότερο µε τις διεθνείς συστάσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τον
ΟΗΕ. Η στατιστική πληροφόρηση θα βελτιωθεί µε την αποτελεσµατικότερη χρήση του
περιεχοµένου της τελωνειακής διασάφησης, ενώ θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που θα προκύψουν
από τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές εµπόριο (διεύρυνση, παγκοσµιοποίηση,
απελευθέρωση του εµπορίου). Επίσης, θα ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των
στατιστικών για τις τιµές εισαγωγής και εξαγωγής, προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη
µέτρηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της Ένωσης.

Περίληψη

Έως το τέλους του πενταετούς προγράµµατος, η Επιτροπή θα έχει :

− προοδευτικά ενσωµατώσει τα δεδοµένα των υποψήφιων χωρών,

− προσαρµόσει και βελτιώσει τα συστήµατα συλλογής και παραγωγής δεδοµένων,
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− βελτιώσει και περαιτέρω αναπτύξει το µεθοδολογικό πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη τις
διεθνείς συστάσεις, τις νέες απαιτήσεις πληροφόρησης και την εξέλιξη του οικονοµικού και
τελωνειακού περιβάλλοντος,

− αυξήσει τη χρήση των υπαρχόντων δεδοµένων και αναλύσεων για την παγκόσµια αειφόρο
ανάπτυξη.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ IX ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

53 Εµπόριο αγαθών
54 Εµπόριο υπηρεσιών και ισοζύγιο 

πληρωµών
Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 19 Στατιστική συνεργασία µε τις 

υποψήφιες χώρες
21 Στατιστική συνεργασία µε άλλες 

τρίτες χώρες
42 Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί
52 Χρήµα και δηµοσιονοµικά θέµατα
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ΤΙΤΛΟΣ X

Τελωνειακή συνεργασία

∆εν απαιτείται κανένα άµεσο στατιστικό πρόγραµµα. Οι στατιστικές πληροφορίες για αυτόν τον
τίτλο προέρχονται, ανάλογα µε τις ανάγκες, από τα δεδοµένα και τους δείκτες που παράγονται για
άλλους τίτλους του προγράµµατος.
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ΤΙΤΛΟΣ XI

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση και νεολαία

Στατιστικές συνέπειες

Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράµµατος, θα αναπτυχθεί µια συνεκτική στρατηγική που θα
εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα ενός πλήρους συνόλου δεικτών που θα καλύπτουν όλους τους
κοινωνικούς τοµείς, σε στενό συντονισµό µε τις δράσεις του τίτλου VIII. Η ποιότητα των
υφιστάµενων πληροφοριών θα βελτιωθεί, ενώ πρόκειται να εισαχθούν νέοι δείκτες για να
καλύψουν τοµείς στους οποίους αποδίδεται προτεραιότητα, όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός και η
διά βίου µάθηση. Στο πλαίσιο της «έκθεσης για τους συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, θα
πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία µεταξύ της Γ∆ EAC και της Eurostat. Πέρα από τη συνέχιση
των στατιστικών εργασιών για τις τρεις προτεραιότητες που καθορίστηκαν για το 2002 (βασικές
δεξιότητες, τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, µαθηµατικές επιστήµες και
τεχνολογία), η υλοποίηση άλλων στόχων θα απαιτήσει νέες εργασίες. Θα χρειαστεί να
αναπτυχθούν δείκτες για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδοµένα ή οι οποίοι δεν πληρούν τα
αναγκαία κριτήρια ποιότητας, αλλά έχουν ουσιώδη σηµασία για την επίτευξη των τεθέντων
στόχων.

Από γεωγραφική άποψη, το πεδίο των κοινωνικών στατιστικών θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να
καλύψει όλες τις υποψήφιες χώρες καθώς και περιοχές εκτός των ορίων της Ευρώπης, όπως οι
χώρες MEDSTAT. Σηµείο αναφοράς για αυτή την εξέλιξη θα αποτελέσουν τα δηµογραφικά
δεδοµένα. Παράλληλα µε την επεξεργασία και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της απογραφής του
2001, αυτή η διαδικασία θα ενταχθεί στο πρόγραµµα τακτικής ενηµέρωσης και προετοιµασίας για
την επόµενη περίοδο απογραφής, προωθώντας µια εναρµονισµένη προσέγγιση σε όλο το
διευρυµένο γεωγραφικό χώρο που περιγράφεται παραπάνω. Θα απαιτηθούν επίσης προβλέψεις για
τον πληθυσµό του συνολικού γεωγραφικού χώρου σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράµµατος, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν οι βελτιώσεις
στη συγκέντρωση και την επεξεργασία δεδοµένων όσον αφορά τη διεθνή κινητικότητα στην
ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Πρώτο καθήκον είναι η εναρµόνιση των βασικών ορισµών
και των σηµαντικότερων δεικτών.

Το θέµα της «δια βίου µάθησης» έχει ζωτική σηµασία καθ� όλη τη διάρκεια της περιόδου,
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικονοµικές αλλαγές θα απαιτούν τη συνεχή αναπροσαρµογή και
αναβάθµιση των επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Θα απαιτηθεί ένα πλήρες σύστηµα
στατιστικών «µάθησης» που να εξυπηρετεί τις πολιτικές για την απασχόληση, την οικονοµία και
την παιδεία, µε ιδιαίτερη έµφαση στις επενδύσεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην
παιδεία. Το σηµερινό εύρος πληροφοριών για την παιδεία και την εκπαίδευση θα πρέπει να
συµπληρωθεί µε πρόσθετα δεδοµένα για την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Επιτροπή το έτος 2002 σχετικά µε µια νέα κοινοτική
στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία απαιτεί την πλήρη εφαρµογή της
τελευταίας φάσης των Ευρωπαϊκών Στατιστικών για τα Εργατικά Ατυχήµατα (ESAW) και της
πρώτης φάσης των Ευρωπαϊκών Στατιστικών για τις Επαγγελµατικές Ασθένειες (EODS). Επίσης,
θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι δείκτες για την ποιότητα εργασίας, τα προβλήµατα υγείας που
σχετίζονται µε την εργασία και το κοινωνικοοικονοµικό κόστος της υγείας και της ασφάλειας στην
εργασία.
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Στο πλαίσιο του άρθρου 13 της Συνθήκης και των δράσεων για την καταπολέµηση των διακρίσεων,
θα θεσπιστεί µια µεθοδολογία για την παροχή τακτικών στατιστικών σχετικά µε την κοινωνική
ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ήδη εµφανείς, αναµένεται να
συνεχιστούν κατά την περίοδο εκτέλεσης του προγράµµατος ( παραδείγµατος χάριν, στην πυραµίδα
του πληθυσµού, τη διάρθρωση των νοικοκυριών, τις τάσεις µετανάστευσης, τις µορφές εργασίας,
τα εκπαιδευτικά συστήµατα, κλπ.), και θα απαιτηθεί ένας νέος τύπος µέσου εκτός από τα
προαναφερθέντα. Οι στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδηµα και τις συνθήκες
διαβίωσης (EU-SILC) θα βασιστούν σε µια ευρεία επιλογή πηγών και θα αντλήσουν στοιχεία από
την εµπειρία που αποκτήθηκε τη δεκαετία του 1990 κατά την εφαρµογή των διαδοχικών σταδίων
του πάνελ νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θα καταρτιστούν προκειµένου να παρέχουν
πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών κατά τη διάρκεια αλλά και µετά
το πέρας του πενταετούς προγράµµατος.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου του προγράµµατος, η Επιτροπή :

− θα αναπτύξει µια συνεκτική στρατηγική, προκειµένου να διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα ενός
πλήρους συνόλου δεικτών που θα καλύπτουν όλους τους κοινωνικούς τοµείς,

− θα παρέχει τακτική πληροφόρηση για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών µέσω της
ανάπτυξης νέων δεικτών,

− θα παρέχει πληροφορίες για τα ιδρύµατα περίθαλψης και παιδικής µέριµνας

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

31 Πληθυσµός
32 Αγορά εργασίας
33 Παιδεία
35 Υγεία και ασφάλεια
36 Κατανοµή εισοδηµάτων και συνθήκες 

διαβίωσης
37 Κοινωνική προστασία
38 Άλλες εργασίες στον τοµέα των 

δηµογραφικών και κοινωνικών 
στατιστικών (στατιστικές στέγασης)

72 Περιφερειακές στατιστικές
Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 70 Αειφόρος ανάπτυξη
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ΤΙΤΛΟΣ XII

Πολιτισµός

Στατιστικές συνέπειες

Οι κοινοτικές δράσεις στον πολιτιστικό τοµέα βασίζονται στο άρθρο 151 της Συνθήκης. Η
βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης των πληροφοριών για βασικές πολιτιστικές πτυχές των
Ευρωπαίων, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των αρµοδιοτήτων της Κοινότητας σε αυτόν τον τοµέα.
Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι η Κοινότητα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές κατά
τη χάραξη και την εφαρµογή των πολιτικών της στο σύνολό τους.

Στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος 2003-2007, η προτεραιότητα όσον αφορά
τις πολιτιστικές στατιστικές θα είναι η εδραίωση του πιλοτικού έργου για την πολιτιστική
απασχόληση, τη συµµετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες και τις στατιστικές για τις
πολιτιστικές δαπάνες. Ταυτόχρονα, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους αρµόδιους
διεθνείς οργανισµούς, το στατιστικό πρόγραµµα θα υποστηρίξει τη µεθοδολογική εργασία και την
ανάπτυξη στατιστικών για τις αποδόσεις των επενδύσεων στον πολιτισµό. Ιδιαίτερη προσοχή θα
δοθεί στην ανάπτυξη διεθνών µεθοδολογιών που επιτρέπουν τη στατιστική µέτρηση και ανάλυση
των συνεπειών που µπορεί να έχει η συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες στην επίτευξη
κοινωνικών στόχων, όπως η άνοδος του µορφωτικού επιπέδου και του ποσοστού απασχόλησης,
καθώς και στη µείωση της εγκληµατικότητας και των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου του προγράµµατος, η Επιτροπή :

− θα εδραιώσει την υπάρχουσα στατιστική πληροφόρηση για τον πολιτισµό·

− θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει µεθοδολογίες για την εκτίµηση του αντικτύπου στο
κοινωνικό σύνολο.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XII ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

34 Πολιτισµός

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 49 Κοινωνία της πληροφορίας
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ΤΙΤΛΟΣ XIII

∆ηµόσια υγεία

Στατιστικές συνέπειες

Σύµφωνα µε το άρθρο 152 της Συνθήκης, οι κοινοτικές δράσεις στον τοµέα της δηµόσιας υγείας
καλύπτουν τις πληροφορίες σχετικά µε την υγεία. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήµατος, έχει θεσπισθεί ένα βασικό πλαίσιο στατιστικών για τη δηµόσια υγεία, το οποίο
καλύπτει την κατάσταση της υγείας, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τους πόρους
για την υγεία, για την υποστήριξη των κοινοτικών προγραµµάτων δράσης για τη δηµόσια υγεία. Με
την έγκριση του νέου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τη δηµόσια υγεία 1, το στατιστικό
τµήµα των πληροφοριών σχετικά µε την υγεία θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του
κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής της συλλογής
δεδοµένων, ανάλογα µε τις ανάγκες, κατά φύλο, ηλικία, γεωγραφική περιοχή και, εφόσον
υπάρχουν, πληροφορίες ανά κατηγορία εισοδήµατος. Την περίοδο 2003-2007, θα συνεχισθούν οι
δραστηριότητες για την περαιτέρω εξέλιξη του συνόλου των στατιστικών υγείας, προκειµένου να
πληρούνται οι συγκεκριµένες απαιτήσεις που απορρέουν από το νέο πρόγραµµα δράσης για τη
δηµόσια υγεία. Θα πρέπει να αντιµετωπισθεί η ιδιαίτερη ανάγκη για δείκτες αειφόρου ανάπτυξης.

Σε γενικές γραµµές, θα δοθεί έµφαση στην ενίσχυση της υποδοµής του βασικού συστήµατος
στατιστικών για τη δηµόσια υγεία (σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο), στην εναρµόνιση και
βελτίωση της συγκρισιµότητας των υφιστάµενων δεδοµένων, σε συνεργασία µε τους διεθνείς
οργανισµούς που είναι αρµόδιοι στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (ΠΟΥ και ΟΟΣΑ).

Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα, ειδικές δράσεις στο πλαίσιο
του παρόντος προγράµµατος θα έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι αυτές οι βασικές έννοιες, οι
ορισµοί και οι ταξινοµήσεις για τις στατιστικές υγείας θα χρησιµοποιούνται για όλο τον τοµέα των
πληροφοριών σχετικά µε την υγεία.

Σύµφωνα µε τις σχετικές συµφωνίες µε τις εµπλεκόµενες χώρες, το πεδίο των στατιστικών για τη
δηµόσια υγεία θα επεκταθεί προοδευτικά για να καλύψει όλες τις υποψήφιες χώρες.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου εκτέλεσης του προγράµµατος, η Επιτροπή :

− θα αναπτύξει περαιτέρω το σύνολο των στατιστικών για την υγεία, προκειµένου να
πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που µπορεί να προκύψουν από το πρόγραµµα δράσης για τη
δηµόσια υγεία,

− θα ενισχύσει την υποδοµή για το βασικό σύστηµα στατιστικών για τη δηµόσια υγεία.

                                                
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον

τοµέα της υγείας και πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας
(2001-2006) � COM (2000) 285 final της 16ης Μαΐου 2000.
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Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XIII ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

35 Υγεία και ασφάλεια
37 Κοινωνική προστασία

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 39 Προστασία του καταναλωτή
70 Αειφόρος ανάπτυξη
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ΤΙΤΛΟΣ XIV

Προστασία του καταναλωτή

Στατιστικές συνέπειες

Τα τελευταία χρόνια, η πολιτική για την προστασία του καταναλωτή έχει αποκτήσει πολύ
µεγαλύτερη σηµασία στο πλαίσιο των κοινοτικών οργάνων (άρθρο 153 της Συνθήκης).

Η Επιτροπή έχει εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή
1999 � 2001, το οποίο θα συνοδεύεται από δραστηριότητες υπέρ του καταναλωτή. Tο σηµερινό
σχέδιο δράσης, όπως και όσα προηγήθηκαν, παρεµποδίστηκε, ως ένα βαθµό, από την περιορισµένη
διαθεσιµότητα στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαµόρφωση µιας εµπεριστατωµένης
άποψης. Ήδη καταρτίζεται το σχέδιο δράσης για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή 2002 � 2005,
το οποίο θα δίνει έµφαση στην ανάγκη να καταβληθεί µια πιο συστηµατική και ολοκληρωµένη
προσπάθεια για να αναπτυχθεί η κατάλληλη «βάση γνώσεων» ως απαραίτητο µέσο που θα
βοηθήσει στην ανάπτυξη πολιτικής.

Σκοπός των προσπαθειών της Eurostat σε αυτόν τον τοµέα είναι να παρέχει στατιστικά δεδοµένα
που παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον για το κοινό, προκειµένου να γίνουν γνωστά θέµατα που
αφορούν την κατανάλωση και τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου εκτέλεσης του προγράµµατος, η Επιτροπή :

− θα καταστήσει διαθέσιµες τις στατιστικές για την προστασία του καταναλωτή σε µια µορφή
περισσότερο φιλική προς το χρήστη, σε ειδικές εκδόσεις·

− θα συνεχίσει να παρέχει µεθοδολογική υποστήριξη όσον αφορά τους τραυµατισµούς που
συµβαίνουν στο σπίτι (οικιακά ατυχήµατα)·

− θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση στο θέµα της προστασίας του καταναλωτή σε όλους τους
σχετικούς τοµείς στατιστικών εργασιών,

− θα διασφαλίσει ότι οι πτυχές της προστασίας του καταναλωτή λαµβάνονται υπόψη στις νέες
στατιστικές πολιτικές,

− θα προωθήσει την ανάπτυξη στατιστικών για την προστασία του καταναλωτή στις
στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών.
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Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XIV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

36 Κατανοµή εισοδηµάτων και συνθήκες
διαβίωσης
39 Προστασία του καταναλωτή

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 61 Χρήση γης και τοπίο
64 Φυτική παραγωγή
65 Ζωική παραγωγή
66 Γεωργοβιοµηχανικές στατιστικές
69 Στατιστικές αλιείας
70 Αειφόρος ανάπτυξη
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ΤΙΤΛΟΣ XV

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα

∆εν απαιτείται κανένα άµεσο στατιστικό πρόγραµµα. Οι στατιστικές πληροφορίες για τον εν λόγω
τίτλο προέρχονται, ανάλογα µε τις ανάγκες, από τα δεδοµένα και τους δείκτες που παράγονται για
άλλους τίτλους του προγράµµατος.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XV ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΤΥΑ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

48 Μεταφορές
49 Κοινωνία της πληροφορίας

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 45 Ενέργεια
53 Εµπόριο αγαθών
61 Χρήση γης και τοπίο
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
72 Περιφερειακές στατιστικές
73 Επιστήµη και τεχνολογία
74 Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση
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ΤΙΤΛΟΣ XVI

Βιοµηχανία

Στατιστικές συνέπειες

Οι στατιστικές εργασίες στον τοµέα της βιοµηχανίας µε την ευρεία έννοια του όρου
(συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, των κατασκευών, των υπηρεσιών, της ενέργειας και των γεωργικών
προϊόντων διατροφής) θα επικεντρωθούν στην υποστήριξη των πολιτικών που αποφασίσθηκαν µε
βάση τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, καθώς και σε διάφορες συνόδους κορυφής που ακολούθησαν
(ιδιαίτερα της Λισσαβώνας, το Μάρτιο του 2000). Αυτές οι εξελίξεις προγραµµατίζονται κυρίως
για τους εξής τοµείς : παγκοσµιοποίηση, εσωτερική και εξωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων
(και, γενικότερα, του συστήµατος παραγωγής), καθώς και συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων,
επιχειρηµατικό πνεύµα και χρηστή διακυβέρνηση, ζήτηση και, τέλος, απασχόληση και ανθρώπινοι
πόροι.

Πρώτη προτεραιότητα θα αποτελέσει η εφαρµογή των διάφορων κανονισµών για τις στατιστικές
επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ποιότητα των αποτελεσµάτων.

Προκειµένου να παρακολουθούνται οι διαρθρωτικές αλλαγές στη βιοµηχανία, θα προωθηθεί ένα
πρόγραµµα για την ανάπτυξη στατιστικών για τις επιχειρήσεις, σε στενή συνεργασία µε τα εθνικά
στατιστικά συστήµατα. Αυτή η εξέλιξη θα καλύψει την προσαρµογή των υπαρχόντων κανονισµών
και θα υποστηρίξει τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές, (ιδίως : ενιαία αγορά, διεύρυνση, οικονοµική
και νοµισµατική πολιτική, κοινωνία των πληροφοριών, απασχόληση), καθώς και τους
διαρθρωτικούς δείκτες στους οποίους βασίζεται η ετήσια έκθεση της Ένωσης.

Η Eurostat θα εξετάσει, από κοινού µε τα κράτη µέλη, τις δυνατότητες για το µεγαλύτερο δυνατό
εξορθολογισµό των εθνικών µεθόδων συλλογής, καθώς και το συντονισµό τους, προκειµένου να
µειωθεί κατά το δυνατόν ο φόρτος των επιχειρήσεων. Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια να
βελτιωθεί η ανάλυση της ενιαίας αγοράς, χρησιµοποιώντας υπάρχοντα ή µελλοντικά στατιστικά
µέσα, και κυρίως την PRODCOM (και παρόµοιες εξελίξεις στον τοµέα των υπηρεσιών).

Ενέργεια

Στον τοµέα των στατιστικών ενέργειας, θα συνεχισθούν οι εργασίες για τη βελτίωση της ποιότητας
των ενεργειακών ισοζυγίων, ιδιαίτερα στον τοµέα της κατανάλωσης, για την καλύτερη τήρηση των
απαιτήσεων που απορρέουν από το µηχανισµό παρακολούθησης εκποµπών αερίων φαινοµένου του
θερµοκηπίου. Το ισχύον σύστηµα θα επεκταθεί ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε θέµατα
αειφόρου ανάπτυξης (ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). Επίσης
θα παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού στις απελευθερωµένες αγορές
καθώς και οι επιπτώσεις του στους καταναλωτές και τη βιοµηχανία ενέργειας.
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Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του πενταετούς προγράµµατος, θα προχωρήσουν οι εργασίες στους
εξής τοµείς :

− Βελτίωση του συστήµατος για την ανάπτυξη των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων,
µε βάση τις πολιτικές ανάγκες και µε τη δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης σε
µεταβαλλόµενους παράγοντες, όπως το περιβάλλον, οι πολιτικές και οι χρήστες.

− Προσπάθεια διατήρησης της απαραίτητης υποδοµής, όπως των µητρώων και των
ταξινοµήσεων επιχειρήσεων.

− Έµφαση στην αξιολόγηση ποιότητας και στη βελτίωση των δεδοµένων που παράγονται.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XVI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

44 Στατιστικές για την οικονοµική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων

45 Ενέργεια
66 Γεωργοβιοµηχανικές στατιστικές

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 49 Κοινωνία της πληροφορίας
51 Μητρώα επιχειρήσεων
53 Εµπόριο αγαθών
70 Αειφόρος ανάπτυξη
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
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ΤΙΤΛΟΣ XVII

Οικονοµική και κοινωνική συνοχή

Στατιστικές συνέπειες

Η εξάλειψη των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων αποτελεί βασικό στοιχείο για την
οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγµατι, είναι ο πρωταρχικός στόχος των διαρθρωτικών
ταµείων. Από τη µεταρρύθµισή τους, το 1988, η Επιτροπή έχει εφαρµόσει µια ολοκληρωµένη
πολιτική για την κοινωνική και οικονοµική συνοχή στα πλαίσια της οποίας οι περιφερειακές
στατιστικές διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων : η
επιλεξιµότητα των ζωνών των περιφερειακών στόχων ορίζεται µε βάση κοινωνικοοικονοµικά
κριτήρια σε σχέση µε ορισµένα όρια. Οι οικονοµικές επιχορηγήσεις σε κράτη µέλη αποφασίζονται
αντικειµενικά, µε βάση τους στατιστικούς δείκτες. Επιπλέον, η αξιολόγηση των επιπτώσεων των
κοινοτικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο και η ποσοτικοποίηση των περιφερειακών
ανισοτήτων είναι δυνατές µόνο µε πρόσβαση σε εκτενείς στατιστικές µε περιφερειακή βάση.

Οι τακτικές εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από την Επιτροπή («Έκθεση για την
οικονοµική και κοινωνική συνοχή» 1) σχετικά µε τις κοινωνικοοικονοµικές τάσεις των περιφερειών
απαιτούν ένα σηµαντικό απόθεµα στατιστικών πληροφοριών. Τα ζητήµατα που αφορούν τις πόλεις
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, δεδοµένου ότι πληθαίνουν τα αιτήµατα των οργάνων που είναι
υπεύθυνα για τη λήψη των αποφάσεων σχετικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις
της Ευρώπης. Ως βάση για τη µελλοντική τους δράση, χρειάζονται συγκρίσιµα δεδοµένα για όλες
τις πόλεις της Ευρώπης. Οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από την Επιτροπή το 1997 («Προς ένα
πρόγραµµα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση») και το 1998 («Αειφόρος αστική
ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Πλαίσιο δράσης») επισηµαίνουν ιδιαίτερα αυτή την ανάγκη
για περισσότερο συγκρίσιµη πληροφόρηση.

Κατά συνέπεια, οι εργασίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του στατιστικού προγράµµατος 2003-
2007 θα καθορισθούν σε µεγάλο βαθµό από τη µορφή της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής στο
πλαίσιο µιας διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από την έναρξη της νέας περιόδου
προγραµµατισµού των διαρθρωτικών Ταµείων. Η τρίτη έκθεση συνοχής προβλέπεται να εκδοθεί
από την Επιτροπή στις αρχές του 2004, ενώ τα συµπεράσµατά της προβλέπεται να εφαρµοσθούν
(ως σχέδια κανονισµών) έως το τέλος του ίδιου έτους. Η απαιτούµενη πληροφόρηση θα
περιλαµβάνει προβλέψεις πληθυσµού σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και περιφερειακά
δηµογραφικά δεδοµένα.

Γεωγραφική πληροφόρηση

Ένας µεγάλος αριθµός υπηρεσιών της Επιτροπής χρησιµοποιούν συστήµατα γεωγραφικής
πληροφόρησης για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών για τις οποίες
είναι αρµόδιες. Αυτή η τάση θα γίνεται ολοένα και πιο εµφανής τα επόµενα χρόνια, καθώς οι
τεχνολογικές εξελίξεις και τα δεδοµένα θα καθίστανται ευρέως διαθέσιµα. Οι πρωτοβουλίες για µια
ευρωπαϊκή υποδοµή χωρικών (γεωγραφικών) δεδοµένων θα οδηγήσουν σε νέες προκλήσεις στον
τοµέα αυτόν. Η Eurostat, ως διαχειριστής της βάσης δεδοµένων αναφοράς της Επιτροπής, πρέπει
να αντιµετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.

                                                
1 Βλέπε «Ενότητα της Ευρώπης, αλληλεγγύη των λαών, διαφορετικότητα των περιφερειών»,

δεύτερη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Ιανουάριος 2001.
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Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του πενταετούς προγράµµατος, θα προχωρήσουν οι εργασίες στους
εξής τοµείς :

− εφαρµογή των στατιστικών δεικτών που απαιτούνται για την επόµενη φάση των
διαρθρωτικών ταµείων,

− παροχή των απαραίτητων δεδοµένων για την έκθεση συνοχής και για την υποστήριξη των
προτάσεων της Επιτροπής για τα διαρθρωτικά ταµεία µετά το 2006,

− περαιτέρω ενσωµάτωση της χρησιµοποίησης των συστηµάτων γεωγραφικής πληροφόρησης
στη διαχείριση πολιτικών.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XVII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

55 Τιµές
72 Περιφερειακές στατιστικές
74 Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 31 Πληθυσµός
32 Αγορά εργασίας
40 Ετήσιοι οικονοµικοί λογαριασµοί
44 Στατιστικές για την οικονοµική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων
50 Τουρισµός
63 Γεωργονοµισµατικές στατιστικές
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
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ΤΙΤΛΟΣ XVIII

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Στατιστικές για την επιστήµη & τεχνολογία και την καινοτοµία

Στατιστικές συνέπειες

Ο συνολικός στόχος της κοινοτικής πολιτικής Ε&ΤΑ είναι η ενίσχυση των επιστηµονικών και
τεχνολογικών βάσεων της ευρωπαϊκής οικονοµίας και η βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητάς της. Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε
ένα σαφή στρατηγικό στόχο για την Ευρώπη για την επόµενη δεκαετία. Η µέτρηση των
εναρµονισµένων εισροών και εκροών και οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της οικονοµίας που
βασίζεται στη γνώση θα συνεχίσουν να περιλαµβάνονται στις βασικές προτεραιότητες του
ευρωπαϊκού προγράµµατος για την έρευνα, όπως προκύπτει σαφώς από τις συζητήσεις για τον
ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.

Όλες οι πρόσφατες πολιτικές Ε&Α και καινοτοµίας ζητούν έγκαιρα και εναρµονισµένα δεδοµένα, η
συλλογή των οποίων πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τα κράτη µέλη και να
συντονίζεται από τη Eurostat. Οι ετήσιες ενηµερώσεις των δεικτών και για τις δύο πρωτοβουλίες
απαιτούν συχνότερες έρευνες στα κράτη µέλη, καθώς και βελτιωµένη ποιότητα. Απαιτείται η
ανάπτυξη της δυνατότητας παραγωγής στατιστικών για τους ανθρώπινους πόρους στην επιστήµη
και την τεχνολογία και κατά φύλο, προκειµένου να παρέχονται στα όργανα που είναι υπεύθυνα για
τη λήψη των αποφάσεων τα απαραίτητα δεδοµένα για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των
σχετικών κοινοτικών πολιτικών.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της επόµενης πενταετίας, θα καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για να :

− βελτιωθεί η ποιότητα των υπαρχόντων δεικτών και να συνεχιστούν οι εργασίες σχεδιασµού
που θα οδηγήσουν στην παραγωγή και περαιτέρω ανάπτυξη νέων δεικτών, οι οποίοι θα
αποτελέσουν σηµεία αναφοράς για τις εθνικές πολιτικές έρευνας και καινοτοµίας, ιδίως
προκειµένου να υπολογισθούν οι ανθρώπινοι πόροι και η κινητικότητά τους στον τοµέα
έρευνας και ανάπτυξης,

− αναπτυχθούν πρόσθετες στατιστικές για την Ε&ΤΑ και την καινοτοµία, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ιδίως να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για συχνότερες
στατιστικές Ε&ΤΑ και καινοτοµίας,

− αναπτυχθεί ένα γενικό πλαίσιο για τη µέτρηση της κοινωνίας της γνώσης,

− µετρηθούν οι τεχνολογικές τάσεις µε εναρµονισµένες στατιστικές για τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας,

− ενταχθούν οι υποψήφιες χώρες στο συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης εναρµονισµένων και
συγκρίσιµων στατιστικών Ε&ΤΑ και καινοτοµίας.
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Έρευνα στη στατιστική

Στατιστικές συνέπειες

Ως µέρος της πολιτικής Ε&Α, η Κοινότητα προωθεί ερευνητικές δράσεις οι οποίες υποστηρίζουν
τις κοινοτικές πολιτικές. Οι επίσηµες στατιστικές έχουν προσδιορισθεί σε διάφορα προγράµµατα-
πλαίσια (και στα σχέδια εγγράφων για το έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο) ως τοµέας στον οποίο θα
δροµολογηθούν δράσεις Ε&Α σε κοινοτικό επίπεδο.

Η αυξανόµενη χρήση στατιστικών για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στα τέλη της δεκαετίας του
�90 οδήγησε στη ζήτηση για πιο ακριβείς και συγκρίσιµες στατιστικές, ιδίως όσον αφορά τους
βραχυπρόθεσµους δείκτες για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και
της νοµισµατικής ένωσης. Η προβλεπόµενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά
επιτακτικότερη αυτή την ανάγκη για έγκαιρη πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες.

Παράλληλα, η τεχνολογία παρέχει νέες δυνατότητες για τη συλλογή δεδοµένων και τη διάδοση
στατιστικών. Ταυτόχρονα, οι ερωτώµενοι (επιχειρήσεις και ιδιώτες) παραπονούνται για το φόρτο
ανταπόκρισης και ζητούν να µειωθεί, µε µεγαλύτερο βαθµό αυτοµατοποίησης και καλύτερη χρήση
της υπάρχουσας πληροφόρησης. Η Ε&Α στη στατιστική διαθέτει µια σηµαντική ευρωπαϊκή
διάσταση, καθώς η στατιστική παραγωγή είναι από τη φύση της διεθνής, αφού λίγα µόνο κράτη
µέλη έχουν την οικονοµική δυνατότητα να την υποστηρίξουν µε εθνικούς πόρους. Σε συνδυασµό
µε την ολοένα και µεγαλύτερη έµφαση στην ανάλυση κόστους-οφέλους των στατιστικών που
παράγονται, αυτό συνεπάγεται νέες απαιτήσεις για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών.
Συνεπώς, οι επίσηµοι ευρωπαίοι στατιστικολόγοι πρέπει να επανεξετάσουν τις ισχύουσες
διαδικασίες για τη συλλογή και σύνταξη στατιστικών για ένα ολοένα και πιο εκτεταµένο εύρος
φαινοµένων.

Αυτές οι απαιτήσεις υπογραµµίζουν τη σηµασία της χρήσης των υφιστάµενων πηγών δεδοµένων
για την παραγωγή στατιστικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται λεπτοµερέστερη στατιστική
ανάλυση. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν µέθοδοι και µέσα που υποστηρίζουν τη
συνδυασµένη χρήση δεδοµένων (για παράδειγµα, από διοικητικά δεδοµένα και δειγµατοληπτικές
έρευνες ή διαρθρωτικές στατιστικές καθώς και στατιστικές που καλύπτουν περιόδους µικρότερες
του έτους).

Περίληψη

Κατά την επόµενη πενταετία, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στους εξής τοµείς :

− την ανάπτυξη νέων µέσων και µεθόδων για την παραγωγή επίσηµων στατιστικών,

− τον καλύτερο σχεδιασµό και ανάπτυξη στατιστικών για την εκτίµηση των νέων αναδυόµενων
κοινωνικοοικονοµικών φαινοµένων,

− τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήµατος,

− τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας στατιστικής παραγωγής και των στατιστικών
αποτελεσµάτων.
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Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XVIII ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

22 Στατιστική έρευνα και µεθοδολογία
73 Έρευνα και µεθοδολογία

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 44 Στατιστικές για την οικονοµική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων

49 Κοινωνία της πληροφορίας
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ΤΙΤΛΟΣ XIX

Περιβάλλον

Στατιστικές συνέπειες

Ο κυριότερος στόχος των στατιστικών περιβάλλοντος είναι να χρησιµεύσουν ως αποτελεσµατικό
µέσο για την εφαρµογή και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι κύριες περιβαλλοντικές προτεραιότητες καλύπτονται από το 6ο πρόγραµµα
περιβαλλοντικής δράσης, τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και τη στρατηγική του Κάρντιφ
για την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις άλλες τοµεακές πολιτικές.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έκτο πρόγραµµα περιβαλλοντικής δράσης
«Περιβάλλον 2010 : Το µέλλον µας, η επιλογή µας» υποδεικνύει τους τοµείς προτεραιότητας για
τις περιβαλλοντικές στατιστικές. Το νέο πρόγραµµα προσδιορίζει τέσσερις κύριους τοµείς
πολιτικής : κλιµατικές µεταβολές, φύση και βιοποικιλότητα, περιβάλλον και υγεία και ποιότητα
ζωής, φυσικοί πόροι και απόβλητα. Τονίζει την ανάγκη να συνεχισθεί η διαδικασία ενσωµάτωσης
των περιβαλλοντικών προβληµατισµών σε όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής και να
διασφαλίζεται για τους πολίτες καλύτερη πληροφόρηση για το περιβάλλον στην οποία η πρόσβαση
θα είναι ευκολότερη. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη µιας πιο ευαισθητοποιηµένης
περιβαλλοντικά στάσης ως προς τη χρήση γης.

Τον Ιούνιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ υιοθέτησε µια κοινοτική
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε 4 θέµατα (αλλαγή του
κλίµατος, µεταφορές, υγεία και φυσικοί πόροι) και θα παρακολουθείται σε ετήσια βάση. Η
στρατηγική θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες για στατιστικές που σχετίζονται µε το
περιβάλλον, αλλά ο παράγων αειφορία θα έχει επίσης αντίκτυπο σε κοινωνικές και οικονοµικές
στατιστικές. Για τη µέτρηση της προόδου, η αειφόρος ανάπτυξη θα περιλαµβάνεται στον κατάλογο
των διαρθρωτικών δεικτών που θα περιέχονται στη συνοπτική έκθεση η οποία θα υποβάλλεται
κάθε χρόνο στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µε αφετηρία το 2002.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ ζήτησε επίσης τη χάραξη µιας στρατηγικής για την
εξωτερική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης. Αναµένεται να εγκριθεί µια γενική ηµερήσια
διάταξη ενόψει της Παγκόσµιας Συνόδου Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για την αειφόρο
ανάπτυξη.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική συνιστώσα του στατιστικού προγράµµατος, το πρόγραµµα
δράσης και η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη συνεπάγονται ότι οι υφιστάµενοι τοµείς
εργασιών πρέπει όχι µόνο να συνεχισθούν, αλλά και να επεκταθούν και να προσαρµοσθούν. Ο
κύριος προσανατολισµός του στατιστικού προγράµµατος θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στις
στατιστικές που σχετίζονται άµεσα µε κοινωνικοοικονοµικές στατιστικές, όπως οι πιέσεις που
υφίσταται το περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και η ανταπόκριση των εκπροσώπων
του κοινωνικού συνόλου. Η δυνατότητα των στατιστικών να περιγράφουν την αλληλεπίδραση
µεταξύ κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης θα απαιτήσει πρόσθετες εργασίες.
Το πρόγραµµα έχει σχεδιασθεί για να καλύψει τις ανάγκες για στατιστικές, σε συνδυασµό µε την
πληροφόρηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, και οι τοµείς εργασιών θα
συνεχίσουν να έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα.
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Ένας κρίσιµος παράγοντας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών
πτυχών στις άλλες πολιτικές· ωστόσο, µόνο σε τρεις από τους εννέα τοµείς (µεταφορές, γεωργία
και ενέργεια) έχει επιτελεσθεί σηµαντική πρόοδος. Προκειµένου να χρησιµεύσουν ως µέσο για
τέτοιες ολοκληρωµένες πολιτικές, θα συνεχισθούν οι εργασίες για την πλήρη εναρµόνιση του
περιβαλλοντικού στοιχείου των κοινοτικών στατιστικών µε τις σχετικές κοινωνικοοικονοµικές
στατιστικές. Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την κατάρτιση
µερικών σχετικών στατιστικών. Θα χρειαστούν αντίστοιχες δράσεις και για άλλους τοµείς
πολιτικής. Πρέπει επίσης να αποδίδεται µεγάλη σηµασία στους δείκτες βιοποικιλότητας, στη
χρήση/ένταση πόρων και στις τοξικές χηµικές ουσίες και στις επιδράσεις τους στην ανθρώπινη
υγεία. Οι στατιστικές για τη χρήση γης βελτιώνονται µέσω των στατιστικών για το τοπίο. Οι
στατιστικές αλιείας θα είναι σηµαντικές για να προβληθεί η εξέλιξη αυτού του πόρου εν
ανεπαρκεία (βλέπε τίτλο II). Συγκεντρωτικοί δείκτες που χρησιµοποιούν στατιστικές παραγωγής
και εµπορίου καθώς και άλλες πηγές µπορούν να συµβάλλουν στην περιγραφή της εξάρτησης του
κοινωνικού συνόλου από χηµικές ουσίες. Χρειάζεται επίσης να προστεθεί µια περιβαλλοντική
συνιστώσα στις κοινοτικές στατιστικές, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται τα καταναλωτικά
πρότυπα και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση και τη χρήση χηµικών ουσιών.

Η εφαρµογή του κανονισµού για τις στατιστικές αποβλήτων αποτελεί µια σηµαντική εργασία. Οι
νέες πολιτικές που συνδέουν τη διαχείριση αποβλήτων µε τη διαχείριση πόρων θα απαιτήσουν
επίσης στατιστικές δράσεις για την περιγραφή των ροών υλικών, της χρήσης πόρων, των
αποβλήτων, της επαναχρησιµοποίησης και της οικολογικής αποδοτικότητας µε ένα συνεπή τρόπο.
Η εφαρµογή της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους θα απαιτήσει στατιστική υποστήριξη
και καλύτερη εναρµόνιση των στατιστικών για τους υδάτινους πόρους. Για τέτοιου είδους
στατιστικές είναι σηµαντικό να υπάρχει καλύτερη νοµική βάση. Η στατιστική υποστήριξη για την
εφαρµογή της οδηγίας ΟΠΕΡ (Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) είναι
σηµαντική για να διασφαλιστεί η συγκρισιµότητα µε τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Μια
σηµαντική εργασία θα είναι η αναθεώρηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και ο
συντονισµός µεταξύ στατιστικών εκθέσεων και εκθέσεων συµµόρφωσης.

Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν περιβαλλοντικοί λογαριασµοί οι οποίοι θα συνδέονται µε τους
εθνικούς λογαριασµούς. Αυτοί οι λογαριασµοί θα αποτελέσουν ουσιαστική βάση για την
περιβαλλοντική ανάλυση και την ανάπτυξη πληρέστερων µοντέλων που θα περιγράφουν την
αλληλεπίδραση µεταξύ οικονοµίας και περιβάλλοντος. Προβλέπεται η περαιτέρω προσαρµογή και
επέκτασή τους, ώστε να χρησιµεύσουν ως βασικό στατιστικό µέσο για αναλύσεις αειφόρου
ανάπτυξης.

Περίληψη

Οι κύριες προσπάθειες κατά την επόµενη πενταετία, θα επικεντρωθούν στους εξής τοµείς :

− βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών στατιστικών, κυρίως των στατιστικών αποβλήτων,
υδάτινων πόρων και δαπανών για το περιβάλλον, µε έµφαση στις στατιστικές που
απαιτούνται για τους περιβαλλοντικούς δείκτες, και θέσπιση της νοµοθεσίας που απαιτείται
για τέτοιες στατιστικές,

− παραγωγή κατανοητών δεικτών για το περιβάλλον και την αειφορία, σε συνεργασία µε τις
υπηρεσίες της Επιτροπής και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος,

− συνέχιση των εργασιών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνιστώσας των
κοινωνικοοικονοµικών στατιστικών, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για δείκτες
σχετικούς µε την ενσωµάτωση προβληµατισµών που αφορούν το περιβάλλον και την
αειφορία σε άλλες πολιτικές,
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− συνέχιση των εργασιών για την προσθήκη ενός περιβαλλοντικού τοµέα στους εθνικούς
λογαριασµούς, µέσω της τακτικής παραγωγής ενός συνόλου περιβαλλοντικών λογαριασµών,
και προσαρµογή τους ανάλογα µε τα θέµατα προτεραιότητας για την αειφορία,

− συµµετοχή στην αναθεώρηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και διατήρηση της
στενής συνεργασίας µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, µέσω συντονισµένων
δράσεων και της συµπληρωµατικής συλλογής δεδοµένων και από τα δύο όργανα,

− ενίσχυση της συλλογής δεδοµένων και της πραγµατοποίησης αναλύσεων για την παγκόσµια
αειφόρο ανάπτυξη.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XIX ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

45 Ενέργεια
65 Ζωική παραγωγή
70 Αειφόρος ανάπτυξη
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
74 Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή 35 Υγεία και ασφάλεια
39 Προστασία του καταναλωτή
44 Στατιστικές για την οικονοµική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων
48 Μεταφορές
50 Τουρισµός
61 Χρήση γης και τοπίο
62 Γεωργικές διαρθρώσεις
64 Φυτική παραγωγή
67 Συντονισµός και µεταρρύθµιση των 

γεωργικών στατιστικών
68 Στατιστικές δασοκοµίας
69 Στατιστικές αλιείας
72 Περιφερειακές στατιστικές
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ΤΙΤΛΟΣ XX

Συνεργασία για την ανάπτυξη
(και άλλες εξωτερικές δράσεις)

Στατιστικές συνέπειες

Η υποστήριξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων µε την
παροχή κατάλληλης και επικεντρωµένης στατιστικής τεχνικής υποστήριξης αποτελεί το γενικό
στόχο προκειµένου να ενισχυθούν οι στατιστικές δυνατότητες σε χώρες που δέχονται κοινοτική
βοήθεια. Ωστόσο, η µελλοντική στρατηγική αναγνωρίζει την ανάγκη προσαρµογής
ανταποκρινόµενη στο µεταβαλλόµενο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών.

Αντικατοπτρίζοντας την κοινοτική πολιτική στις δραστηριότητες στατιστικής συνεργασίας

Η σηµαντικότερη αλλαγή πολιτικής είναι η αυξανόµενη και σαφής έµφαση στη µείωση της
φτώχειας στην κοινοτική πολιτική ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ. Συνεπώς, η
στατιστική συνεργασία θα επικεντρωθεί περισσότερο στην ενίσχυση της µέτρησης και
παρακολούθησης της φτώχειας. Αυτό συνεπάγεται αυξηµένες δραστηριότητες κυρίως στον τοµέα
των κοινωνικών στατιστικών. Οµοίως, θα παρέχονται τεχνικές συµβουλές και υποστήριξη στη Γ∆
Ανάπτυξης, τη Γ∆ Εξωτερικών Σχέσεων και στο Europeaid, όσον αφορά τον υπολογισµό του
αντικτύπου των κοινοτικών προγραµµάτων ανάπτυξης στη φτώχεια.

Το πρόγραµµα θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην περιφερειακή ολοκλήρωση, αντανακλώντας
τις αυξηµένες προσπάθειες των ίδιων των χωρών για την ενίσχυση των περιφερειακών τους
διαρθρώσεων. Μεταξύ των τοµέων υποστήριξης θα περιλαµβάνονται : πολυµερής επίβλεψη,
βελτιώσεις των εθνικών λογαριασµών, στατιστικές τιµών, γεωργικές στατιστικές, εξωτερικό
εµπόριο, στατιστικές για τις επιχειρήσεις και στατιστική κατάρτιση.

Όσον αφορά τα 12 κράτη-εταίρους της Μεσογείου, η θεσµική και διαθεσµική ενίσχυση των
εθνικών στατιστικών συστηµάτων θα αποτελέσει τον κεντρικό στόχο. Θα υποστηριχθεί η
στατιστική εναρµόνιση, παραγωγή και βελτιωµένη προσπέλαση δεδοµένων για τους χρήστες,
προκειµένου να παρέχεται µια σταθερή βάση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και τη χρηστή
διακυβέρνηση. Εκτός από τις κοινωνικοοικονοµικές στατιστικές, άλλοι τοµείς προτεραιότητας
είναι η µετανάστευση, ο τουρισµός και το περιβάλλον.

Η στατιστική συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΚ αποσκοπεί στην
υποστήριξη και παρακολούθηση της οικονοµικής συνεργασίας και της διαδικασίας µεταρρύθµισης,
καθώς και στην προώθηση της οικονοµίας της αγοράς. Οι κύριες απαιτήσεις αφορούν τις
οικονοµικές στατιστικές και τις στατιστικές εξωτερικού εµπορίου.

Η Eurostat θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του συντονισµού
εντός της κοινότητας χορηγών (δηλαδή των διµερών και πολυµερών χορηγών). Ως εκ τούτου, η
Eurostat θα υποστηρίξει τις εργασίες που διεξάγονται ιδίως στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ
(Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας), του ΟΗΕ και της Παγκόσµιας Τράπεζας, προκειµένου να
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής συνεργασίας στην επίτευξη των «Αναπτυξιακών
Στόχων της Χιλιετίας», που συµφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χιλιετίας του ΟΗΕ το 2000.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην πρωτοβουλία PARIS 21 και στα
Βαλκάνια. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες τεχνικής συνεργασίας θα τονίσουν τη σηµασία της
έµφασης στο χρήστη και θα προωθήσουν την έννοια του πολυετούς προγραµµατισµού.
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Θα αναληφθούν καινοτόµες εργασίες, µε σκοπό την ανάπτυξη προσεγγίσεων και µεθόδων για τη
µέτρηση και παρακολούθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της χρηστής διακυβέρνησης.

Περίληψη

Κατά την επόµενη πενταετία, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα εξής :

− παροχή στατιστικής τεχνικής υποστήριξης για την ενίσχυση των στατιστικών δυνατοτήτων
των χωρών που δέχονται κοινοτική βοήθεια,

− µεγαλύτερη έµφαση στην ενίσχυση της µέτρησης και παρακολούθησης της φτώχειας,

− ανάπτυξη των προσανατολισµών και των µεθόδων για τη µέτρηση και την παρακολούθηση
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της χρηστής διακυβέρνησης.

Ανάγκες πολιτικής και παραγωγή της Eurostat

Τίτλος της Συνθήκης Θέµατα εργασίας της Eurostat
ΤΙΤΛΟΣ XX ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για
αυτόν τον τοµέα πολιτικής

21 Στατιστική συνεργασία µε άλλες 
τρίτες χώρες

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πενταετές στατιστικό πρόγραµµα 2003-2007 :
Θέµατα εργασίας της Eurostat

Κεφάλαιο (∆ραστηριότητα)
Θέµα (∆ράση)
Ι. Υποστήριξη στατιστικών αποτελεσµάτων, τεχνική υποδοµή

10 ∆ιαχείριση και αξιολόγηση ποιότητας
11 Ταξινοµήσεις
12 Στατιστική κατάρτιση
13 Υποδοµές και υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών για τη Eurostat
14 Τυποποίηση τεχνολογίας πληροφοριών και συλλογικές υποδοµές για το ΕΣΣ
15 Χώροι αποθήκευσης δεδοµένων αναφοράς και συνοδευτικών δεδοµένων (µεταστοιχείων)
16 Πληροφόρηση
17 ∆ιάδοση
18 Στατιστικός συντονισµός
19 Στατιστική συνεργασία µε τις υποψήφιες χώρες
21 Στατιστική συνεργασία µε άλλες τρίτες χώρες
22 Στατιστική έρευνα και µεθοδολογία
25 Ασφάλεια δεδοµένων και στατιστικό απόρρητο

II. ∆ηµογραφικές και κοινωνικές στατιστικές

31 Πληθυσµός
32 Αγορά εργασίας
33 Παιδεία
34 Πολιτισµός
35 Υγεία και ασφάλεια
36 Κατανοµή εισοδηµάτων και συνθήκες διαβίωσης
37 Κοινωνική προστασία
38 Άλλες εργασίες στον τοµέα των δηµογραφικών και κοινωνικών στατιστικών
39 Προστασία του καταναλωτή

III Οικονοµικές στατιστικές

III A Μακροοικονοµικές στατιστικές

40 Ετήσιοι οικονοµικοί λογαριασµοί
41 Τριµηνιαίοι λογαριασµοί
42 Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί
43 Παρακολούθηση των ιδίων πόρων
55 Τιµές
57 Στατιστικές για την ανάλυση κύκλου επιχειρηµατικής δραστηριότητας



9820/1/02 REV 1 ZAC/yd 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG G I    EL

III B Στατιστικές για τις επιχειρήσεις

44 Στατιστικές για την οικονοµική δραστηριότητα επιχειρήσεων
45 Ενέργεια
48 Μεταφορές
49 Κοινωνία της πληροφορίας
50 Τουρισµός
51 Μητρώα επιχειρήσεων

III Γ Στατιστικές για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά, εµπορίου και ισοζυγίου πληρωµών

52 Χρήµα και δηµοσιονοµικά θέµατα
53 Εµπόριο αγαθών
54 Εµπόριο υπηρεσιών και ισοζύγιο πληρωµών

IV Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία

61 Χρήση γης και τοπίο
62 Γεωργικές διαρθρώσεις
63 Γεωργονοµισµατικές στατιστικές
64 Φυτική παραγωγή
65 Ζωική παραγωγή
66 Γεωργοβιοµηχανικές στατιστικές
67 Συντονισµός και µεταρρύθµιση γεωργικών στατιστικών
68 Στατιστικές δασοκοµίας
69 Στατιστικές αλιείας

V Πολυτοµεακές στατιστικές

70 Αειφόρος ανάπτυξη
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
72 Περιφερειακές στατιστικές
73 Επιστήµη και τεχνολογία
74 Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση

VII Πόροι και διαχείριση

91 ∆ιεθνείς και διοργανικές σχέσεις
92 ∆ιαχείριση και στατιστικά προγράµµατα
93 ∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων
94 ∆ιαχείριση δηµοσιονοµικών πόρων
95 ∆ιαχείριση νοµικών βάσεων
96 Έλεγχος
97 Γενική διοίκηση
99 Αποκεντρωµένη διαχείριση

________________________
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο της 30ής Σεπτεµβρίου 2002

για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 2003-2007
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 3 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση απόφασης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό

πρόγραµµα 2003-2007.

2. Η ανωτέρω πρόταση βασίζεται στο άρθρο 285 της Συνθήκης, σύµφωνα µε το οποίο

εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προβλέπεται στο

άρθρο 251 της Συνθήκης.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τις τροπολογίες του επί της πρότασης της Επιτροπής σε

πρώτη ανάγνωση στις 25 Απριλίου 2002.

4. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 20 Μαρτίου 2002.

5. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2002, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του βάσει του άρθρου 251

της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος της πρότασης είναι η κατάρτιση του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος που

απαιτείται βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) 322/97 του Συµβουλίου, της

17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές. Το άρθρο αυτό προβλέπει

την εκπόνηση ενός «κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος το οποίο καθορίζει τους

προσανατολισµούς, τους κύριους τοµείς και τους στόχους των δράσεων που προβλέπονται

για περίοδο όχι µεγαλύτερη των πέντε ετών», και το οποίο θα «αποτελεί το πλαίσιο για την

παραγωγή όλων των κοινοτικών στατιστικών».

Το τρέχον κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα, το οποίο αφορά την περίοδο 1998-2002,

θεσπίστηκε µε την απόφαση 1996/126/ΕΚ του Συµβουλίου.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί ως επί το πλείστον την πρόταση της Επιτροπής και
τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Προστίθενται νέες αιτιολογικές σκέψεις στα σηµεία 7 και 15, µε σκοπό την ενσωµάτωση της
πρώτης και της δεύτερης τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες αναφέρονται
στην εξασφάλιση συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας και την ανάλυση
των στοιχείων µε βάση το φύλο σε ορισµένους τοµείς.

Στο άρθρο 2 εισάγεται µια νέα φράση σχετικά µε την ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των
προτεραιοτήτων µε σκοπό τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων πόρων και την ελαχιστοποίηση
των υποχρεώσεων απαντήσεων. Εισάγεται επίσης µια φράση µε την οποία ενσωµατώνεται η
τρίτη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συγκρισιµότητα και την
υψηλή ποιότητα των στατιστικών στοιχείων.

Το άρθρο 3 ορίζει το χρηµατοδοτικό πλαίσιο του προγράµµατος και έχει τροποποιηθεί ώστε
να απηχείται το γεγονός ότι το καταληκτικό έτος του προγράµµατος δεν εµπίπτει στην
τρέχουσα δηµοσιονοµική προοπτική και, ως εκ τούτου, οποιοδήποτε ποσό αφορά το έτος
εκείνο οφείλει να επιβεβαιωθεί στα πλαίσια νέας δηµοσιονοµικής προοπτικής. Η τροπολογία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αύξηση του προϋπολογισµού του
προγράµµατος από 192,500 εκατοµµύρια ευρώ για 5 έτη σε 222,377 εκατοµµύρια ευρώ για
την τετραετία 2003-2006 απορρίφθηκε, διότι η εν λόγω αύξηση δεν ήταν αποδεκτή για την
Επιτροπή.

Στο εισαγωγικό τµήµα του παραρτήµατος 1, τµήµα 2 α), το Συµβούλιο εισήγαγε µια αναφορά
στην ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτέλεση η σχέση κόστους και
αποτελεσµατικότητας. Επίσης, στο τµήµα 2 γ) εισήχθη µια αναφορά στη διαβούλευση µε τα
κράτη µέλη µέσω της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος.

Στο εισαγωγικό τµήµα του παραρτήµατος 1,τµήµα 3 α) το Συµβούλιο τροποποίησε τη
διατύπωση του εδαφίου σχετικά µε τους διαρθρωτικούς δείκτες, ώστε να εκφράζεται µε
µεγαλύτερη σαφήνεια το πεδίο των εντολών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και να αποδοθεί η
δέουσα έµφαση στον ανοικτό συντονισµό.

Στο τµήµα 5 του εισαγωγικού τµήµατος του παραρτήµατος Ι, το Συµβούλιο εισήγαγε µια
παράγραφο όπου περιγράφεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση του κατά πόσον
παραµένουν αναγκαίες οι υπάρχουσες στατιστικές, ως µέρος του προγραµµατισµού
στατιστικών προτεραιοτήτων (σε σύµπλευση µε την τροποποίηση του άρθρου 2).
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Στον τίτλο ΙΙ του παραρτήµατος 1, στο τµήµα ∆ασοκοµία, το Συµβούλιο εισήγαγε µια γενική

αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξης καλύτερης ποιότητας των στατιστικών για τη δασοκοµία ,

ούτως ώστε να µην περιορίζεται η έµφαση στα ειδικά κριτήρια και τους ειδικούς δείκτες.

Στον τίτλο VΙΙΙ του παραρτήµατος 1, το Συµβούλιο διέγραψε την αναφορά στις

συγκεκριµένες µεταβλητές που καλύπτει η συνεχής έρευνα για το εργατικό δυναµικό, αφού

αυτές απαριθµούνται στο σχετικό κανονισµό. Εισήχθη, ωστόσο, µια µνεία των ιδρυµάτων

περίθαλψης και παιδικής µέριµνας στον τίτλο ΧΙ του παραρτήµατος. Το Συµβούλιο εισήγαγε

εξάλλου στον τίτλο VΙΙΙ µια αναφορά σε «µελέτες για» την πραγµατοποίηση κοινοτικής

έρευνας για τις κενές θέσεις εργασίας, ενώ διέγραψε το εισαγόµενο µε µαύρη τελεία σηµείο

για την εφαρµογή του κανονισµού σχετικά µε την έρευνα αυτή, αφού η Επιτροπή αποφάσισε

να µην εισαγάγει νοµοθετική πρόταση στον τοµέα αυτό επί του παρόντος.

Στον τίτλο ΧΙ του παραρτήµατος Ι το Συµβούλιο εισήγαγε την πέµπτη τροπολογία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας

δεδοµένων, καθώς και µια αναφορά στην παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα ιδρύµατα

περίθαλψης και παιδικής µέριµνας.

Στον τίτλο ΧΙΙΙ του παραρτήµατος 1 το Συµβούλιο εισήγαγε µια τροποποίηση που επιβάλλει

την απαίτηση ταξινόµησης των δεδοµένων ανάλογα µε το επίπεδο εσόδων, µόνο στις

περιπτώσεις όπου είναι διαθέσιµες οι σχετικές πληροφορίες ώστε να µην υποχρεώνονται σε

υπέρογκες δαπάνες τα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν τα δεδοµένα αυτά.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην κοινή θέση του συνάδουν

πλήρως µε τους στόχους της πρότασης απόφασης. Όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου ενσωµατώνονται, εκτός από εκείνη που αφορά τον προϋπολογισµό του

προγράµµατος, την οποία δεν µπορούσε να αποδεχθεί η Επιτροπή.

Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή θέση του αποτελεί άριστη βάση για την ταχεία λήψη

απόφασης, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή του προγράµµατος από τις αρχές του 2003.

__________________
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σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το στατιστικό πρόγραµµα

της Κοινότητας την περίοδο 2003 – 2007

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2001) 683 τελικό – 2001/0281 COD): 28 Noεµβρίου 2001.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής: 20 Mαρτίου 2002.

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε
πρώτη ανάγνωση: 25 Aπριλίου 2002.

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 30.9.2002

2- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το προτεινόµενο πενταετές πρόγραµµα για την περίοδο 2003 - 2007 είναι το έκτο διαδοχικό
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα εργασίας που εκπονήθηκε από την Eurostat. Σκοπός κάθε
προγράµµατος είναι να παρέχει µια επισκόπηση των στρατηγικών, των προτεραιοτήτων και
των σχεδίων εργασίας που προβλέπονται για κάθε περίοδο προγραµµατισµού. Τα πενταετή
προγράµµατα υποστηρίζονται από ετήσια προγράµµατα που παρέχουν αναλυτικότερους
στόχους εργασίας για κάθε έτος.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/971 του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές
απαιτεί την εκπόνηση ενός κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος “το οποίο καθορίζει τους
προσανατολισµούς, τους κύριους τοµείς και τους στόχους των δράσεων που προβλέπονται
για περίοδο όχι µεγαλύτερη των πέντε ετών.”

Η προτεινόµενη απόφαση υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης, δυνάµει του άρθρου 285
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

                                                
1 ΕΕ L 52, 22.2.1997, σ. 1.
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3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις για την κοινή θέση

Οι αλλαγές που επιφέρει η κοινή θέση είναι κυρίως αποσαφηνίσεις τεχνικού
χαρακτήρα και συνεπώς δεν συνιστούν ιδιαίτερο πρόβληµα για την Επιτροπή.

3.2 Τύχη των τροπολογιών που υπέδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση

Από τις 5 συνολικά τροπολογίες, οι τροπολογίες µε αριθµό 1, 2, 3 και 5 έγιναν
δεκτές από την Επιτροπή ως είχαν και συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση.

Η τροπολογία υπ’ αριθµό 4 περιλάµβανε 2 ξεχωριστά µέτρα: -

� Tο πρώτο αφορούσε την επέκταση του προγράµµατος για την περίοδο 2003 -
2007 πέρα από τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές. Για το λόγο αυτό, η
Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί την τροπολογία του ΕΚ· το κείµενο που το
αντικατέστησε και περιλαµβάνεται στην κοινή θέση του Συµβουλίου γίνεται
δεκτό από την Επιτροπή.

� Tο δεύτερο αφορούσε αύξηση του λειτουργικού προϋπολογισµού του
προγράµµατος. Το Συµβούλιο δεν δέχεται την τροπολογία αυτή στην κοινή του
θέση και η Επιτροπή συµφωνεί.

3.3 Nέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής επ’ αυτών

Οι τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο συνιστούν σε µεγάλο βαθµό
αποσαφηνίσεις τεχνικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Το Συµβούλιο
απέρριψε την αύξηση του προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό και διατήρησε το
ποσό που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή. Η Επιτροπή συµφωνεί.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την κοινή θέση.


