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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.       /2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 285, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 3,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 304 Ε, 30.10.2001, σ. 184.
2 ΕΕ C 48, 21.2.2002, σ. 107.
3 ΕΕ C 295, 20.10.2001, σ. 5.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28 Φεβρουαρίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην

Επίσηµη Εφηµερίδα),
Κοινή θέση του Συµβουλίου της .................(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα), και
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...........................(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Μια δέσµη στατιστικών, ουσιώδες µέρος των οποίων αποτελούν οι δείκτες για το κόστος

εργασίας, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την κατανόηση των πληθωριστικών διαδικασιών και της

δυναµικής της αγοράς εργασίας.

(2) Η Κοινότητα, και ιδίως οι οικονοµικές και νοµισµατικές της αρχές, καθώς και οι φορείς που

είναι αρµόδιοι για θέµατα απασχόλησης, πρέπει να διαθέτουν τακτικά επίκαιρους δείκτες για

το κόστος εργασίας προκειµένου να παρακολουθούν τις διακυµάνσεις του.

(3) Το σχέδιο δράσης σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις της Οικονοµικής και Νοµισµατικής

Ένωσης, που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) σε στενή συνεργασία µε

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισηµαίνει ως προτεραιότητα τη δηµιουργία νοµικής

βάσης που να καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές για το κόστος εργασίας.

(4) Τα πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται η συλλογή, σε κοινοτικό επίπεδο, πλήρων στοιχείων για

όλους τους τοµείς της οικονοµίας πρέπει να σταθµιστούν σε σχέση µε τις δυνατότητες

υποβολής στοιχείων και την επιβάρυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα

κληθούν να απαντήσουν.

(5) Ο παρών κανονισµός τηρεί την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της

συνθήκης. Η δηµιουργία κοινών στατιστικών προτύπων για τους δείκτες κόστους εργασίας

µπορεί να επιτευχθεί µόνο βάσει κοινοτικής νοµοθετικής πράξης, διότι µόνο η Επιτροπή

µπορεί να συντονίσει την αναγκαία εναρµόνιση των στατιστικών πληροφοριών σε κοινοτικό

επίπεδο, ενώ η συλλογή των στοιχείων και η κατάρτιση συγκρίσιµων δεικτών κόστους

εργασίας µπορεί να οργανωθεί από τα κράτη µέλη.

(6) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 της 17ης Φεβρουαρίου 1997 1 σχετικά µε τις κοινοτικές

στατιστικές παρέχει το γενικό πλαίσιο για την παραγωγή δεικτών κόστους εργασίας στο

πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.

                                                
1 EE L 52, 22.2.1997, σ. 1.
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(7) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(8) Η Επιτροπή του Στατιστικού Προγράµµατος (ΕΣΠ), που συστάθηκε µε την απόφαση

89/382/EΟΚ, Eυρατόµ 2 του Συµβουλίου, κλήθηκε να διατυπώσει τη γνώµη της σύµφωνα µε

το άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου για την κατάρτιση, τη

διαβίβαση και την αξιολόγηση συγκρίσιµων δεικτών κόστους εργασίας στην Κοινότητα. Τα κράτη

µέλη καταρτίζουν δείκτες κόστους εργασίας για τις οικονοµικές δραστηριότητες που ορίζονται στο

άρθρο 4.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ L 181, 28.6.1989, σ. 47.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

1. Ο δείκτης κόστους εργασίας (∆ΚΕ) ορίζεται ως ο δείκτης Laspeyres του κόστους εργασίας

ανά πραγµατοποιηθείσα ώρα εργασίας, ο οποίος αλυσοποιείται ετησίως και βασίζεται σε µια

καθορισµένη διάρθρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο τίτλου της NACE Αναθ. 1,

όπου NACE Αναθ. 1 είναι η ονοµατολογία η οποία θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)

αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοµατολογία των

οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 1. Περαιτέρω υποδιαιρέσεις των τίτλων

της NACE Αναθ. 1 οι οποίες πρόκειται να περιληφθούν στην καθορισµένη διάρθρωση, ορίζονται

σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 1. Ο τύπος που πρέπει να χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του

∆ΚΕ ορίζεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

2. Ως κόστος εργασίας νοείται το σύνολο των τριµηνιαίων δαπανών που επωµίζονται οι

εργοδότες προκειµένου να απασχολήσουν εργαζοµένους. Τα επιµέρους στοιχεία του κόστους

εργασίας και το σύνολο απασχολουµένων ορίζονται µε βάση το παράρτηµα ΙΙ, τµήµατα A και ∆

(στοιχεία ∆1, ∆4 και ∆5 και υποτµήµατά τους, εξαιρουµένων των στοιχείων ∆2 και ∆3) του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1726/1999 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1999 σχετικά µε την εφαρµογή

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συµβουλίου για τις διαρθρωτικές στατιστικές σχετικά µε

τις αποδοχές και το κόστος εργασίας όσον αφορά τον ορισµό και την διαβίβαση πληροφοριών για

το κόστος εργασίας 2.

3. Η έννοια ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν ορίζεται µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών

και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας 3, Παράρτηµα A, κεφάλαιο 11, παράγραφοι 11.26

- 11.31.

                                                
1 ΕΕ L 293, 24.10.1990, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον Κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 29/2002 (ΕΕ L 6, 10.1.2002, σ. 3).
2 ΕΕ L 203, 3.8.1999, σ. 28.
3 ΕΕ L 310, 30.11.1996, σ.1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον Κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 58, 28.2.2002, σ. 1).
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4. Οι τεχνικές προδιαγραφές του δείκτη, περιλαµβανοµένων αναθεωρήσεων της δοµής

στάθµισης, µπορούν να επαναπροσδιοριστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται για όλες τις δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους Γ

έως Ξ της NACE Αναθ. 1.

2. Η ενσωµάτωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους Λ, Μ, Ν

και Ξ της NACE Αναθ. 1 στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, θα καθοριστεί σύµφωνα

µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη τις µελέτες σκοπιµότητας που

ορίζονται στο άρθρο 10.

3. Ο ∆ΚΕ αντιπροσωπεύει όλες τις στατιστικές µονάδες, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)

αριθ. 696/93 του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές µονάδες παρατήρησης

και ανάλυσης του παραγωγικού συστήµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 1.

Άρθρο 4

Κατανοµή των µεταβλητών

1. Τα στοιχεία κατανέµονται κατά οικονοµικές δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους της

NACE Αναθ. 1 και κατά µικρότερες υποδιαιρέσεις, όχι όµως πέραν του επιπέδου των (διψήφιων)

διαιρέσεων NACE Αναθ. 1 ή των οµάδων διαιρέσεων, λαµβανοµένων υπόψη των συµβολών στη

συνολική απασχόληση και στο συνολικό κόστος εργασίας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, οι

οποίες ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2. Οι δείκτες κόστους

εργασίας πρέπει να παρέχονται χωριστά για τις παρακάτω τρεις κατηγορίες κόστους εργασίας :

(α) συνολικό κόστος εργασίας,

                                                
1 ΕΕ L 76, 30.03.1993, σ.1. Ο κανονισµός τροποποιήθηκε µε την πράξη προσχώρησης του 1994.
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(β) µισθοί και ηµεροµίσθια, όπως ορίζονται στο στοιχείο ∆.11 του παραρτήµατος ΙΙ του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1726/1999,

(γ) εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συν φόροι που πληρώνει ο εργοδότης µείον

επιδοτήσεις που λαµβάνει ο εργοδότης, όπως ορίζονται από το άθροισµα των στοιχείων ∆.12

και ∆.4 µείον ∆.5 στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1726/1999.

2. Παρέχεται δείκτης µε εκτίµηση του συνολικού κόστους εργασίας, µη συµπεριλαµβανοµένων

των επιµισθίων (πριµ) που ορίζονται στο σηµείο ∆.11112 του παραρτήµατος II του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 1726/1999, κατανεµηµένος κατά οικονοµικές δραστηριότητες οριζόµενες σύµφωνα µε

τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2 και βασιζόµενος στην ονοµατολογία NACE Αναθ. 1,

λαµβάνοντας υπόψη τις µελέτες σκοπιµότητας που ορίζονται στο άρθρο 10.

Άρθρο 5

Συχνότητα και αναδροµικά δεδοµένα

1. Τα στοιχεία για τον ∆ΚΕ θα καταρτιστούν για πρώτη φορά για το πρώτο τρίµηνο του 2003

και, εν συνεχεία, για κάθε τρίµηνο (τα τρίµηνα λήγουν στις 31 Μαρτίου, στις 30 Ιουνίου, στις

30 Σεπτεµβρίου και στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους).

2. Τα κράτη µέλη θα κοινοποιήσουν αναδροµικά δεδοµένα για την περίοδο από το πρώτο

τρίµηνο του 1996 έως το τέταρτο τρίµηνο του 2002. Τα αναδροµικά δεδοµένα θα παρέχονται για

καθέναν από τους τίτλους Γ-Κ της NACE Αναθ. 1 και για τις κατηγορίες κόστους εργασίας που

αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1.
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Άρθρο 6

∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων

1. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4, παρέχονται υπό µορφή δεικτών.

Συγχρόνως, πρέπει να είναι διαθέσιµοι για δηµοσίευση και οι συντελεστές στάθµισης που

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη, όπως ορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος

κανονισµού.

Ο κατάλληλος τεχνικός µορφότυπος που θα χρησιµοποιείται για τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων

που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και οι διαδικασίες προσαρµογής που θα εφαρµόζονται στα

δεδοµένα ορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2.

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία µε την κατανοµή που

ορίζεται στο άρθρο 4 εντός 70 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Μαζί

µ� αυτά πρέπει να διαβιβάζονται και τα σχετικά µεταδεδοµένα, τα οποία ορίζονται ως οι

επεξηγήσεις που απαιτούνται για την ερµηνεία των αλλαγών στα στοιχεία που προκύπτουν από

µεθοδολογικές ή τεχνικές αλλαγές ή που οφείλονται σε µεταβολές στην αγορά εργασίας.

3. Τα αναδροµικά δεδοµένα για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 διαβιβάζονται στην

Επιτροπή (Eurostat) ταυτόχρονα µε τον ∆ΚΕ του πρώτου τριµήνου του 2003.

Άρθρο 7

Πηγές

Τα κράτη µέλη δύνανται να υποβάλουν τις απαραίτητες εκτιµήσεις χρησιµοποιώντας συνδυασµό

διαφόρων πηγών, που ορίζονται παρακάτω, και εφαρµόζοντας την αρχή της διοικητικής

απλούστευσης :

(α) έρευνες, όταν ζητείται από τις στατιστικές µονάδες, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)

αριθ. 696/93 του Συµβουλίου, να δώσουν επίκαιρα, ακριβή και πλήρη πληροφοριακά

στοιχεία,
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(β) άλλες κατάλληλες πηγές, περιλαµβανοµένων και των διοικητικών δεδοµένων, εφόσον

προσφέρονται από πλευράς επικαιρότητας και συνάφειας,

(γ) κατάλληλες διαδικασίες στατιστικής εκτίµησης.

Άρθρο 8

Ποιότητα

1. Τα διαβιβαζόµενα τρέχοντα και αναδροµικά στοιχεία πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα

κριτήρια ποιότητας τα οποία θα οριστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις ποιότητας στην Επιτροπή, αρχίζοντας από

το 2003. Το περιεχόµενο των εκθέσεων θα οριστεί µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Μεταβατικές περίοδοι και παρεκκλίσεις

1. Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι δυνατόν να δοθούν, µε τη διαδικασία του

άρθρου 12 παράγραφος 2, µεταβατικές περίοδοι που δεν θα υπερβαίνουν τα δύο έτη από την

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.

2. Κατά τη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων, η Επιτροπή δύναται να δεχθεί παρεκκλίσεις

από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, εφόσον τα εθνικά στατιστικά συστήµατα απαιτούν

µείζονες προσαρµογές.
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Άρθρο 10

Μελέτες σκοπιµότητας

1. Η Επιτροπή καθιερώνει, µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, σειρά µελετών

σκοπιµότητας που αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη, ιδίως δε από όσα δεν είναι σε θέση να

παράσχουν τα δεδοµένα για τους τίτλους Λ, Μ, Ν, Ξ της NACE Αναθ. 1 (άρθρο 3 παράγραφος 2) ή

την κατανοµή του δείκτη εκτίµησης του συνολικού κόστους εργασίας, µη συµπεριλαµβανοµένων

των επιµισθίων (άρθρο 4 παράγραφος 2).

2. Οι µελέτες σκοπιµότητας πραγµατοποιούνται, λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα που

συνεπάγεται η συλλογή των στοιχείων σε σχέση µε το κόστος της συλλογής τους και µε την

επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, µε σκοπό να αξιολογηθεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να

λαµβάνονται :

(α) οι τριµηνιαίοι δείκτες κόστους εργασίας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 για τους

τίτλους Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE, και

(β) ο δείκτης εκτίµησης του συνολικού κόστους εργασίας, πλην επιµισθίων, που ορίζεται στο

άρθρο 4 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη που επιχειρούν τις µελέτες σκοπιµότητας υποβάλλουν το αργότερο ως τις

31 ∆εκεµβρίου 2004 στην Επιτροπή ενδιάµεση έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατά τους. Τα

συµµετέχοντα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά µε τις µελέτες

σκοπιµότητας το αργότερο ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

4. Οι σχετικές µε την παράγραφο 2 στοιχείο (α) µελέτες σκοπιµότητας λαµβάνουν υπόψη τα

αποτελέσµατα των πιλοτικών µελετών για τις οποίες γίνεται λόγος στα Παραρτήµατα του

κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 για τις

στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων 1.

                                                
1 ΕΕ L 14, 17/01/1997 σ.1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ)

αριθ. 410/98 (ΕΕ L 52, 21.2.1998, σ. 1).
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5. Τα κατόπιν των µελετών σκοπιµότητας λαµβανόµενα µέτρα, δυνάµει του άρθρου 11 στοιχείο

(η), σέβονται την αρχή της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97, όπου συµπεριλαµβάνεται και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης

των ερωτώµενων.

6. Η εφαρµογή των κατόπιν των µελετών σκοπιµότητας λαµβανόµενων µέτρων, δυνάµει του

άρθρου 11 στοιχείο (η), πρέπει να επιτρέπει τη διαβίβαση δεδοµένων για το πρώτο εξάµηνο

του 2007, εφόσον τα αποτελέσµατα των µελετών σκοπιµότητας επιτρέπουν την παραγωγή

δεδοµένων αρκετά καλής ποιότητας µε λογικό κόστος.

Άρθρο 11

Μέτρα εφαρµογής

Τα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, περιλαµβανοµένων των µέτρων για τη

συνεκτίµηση των οικονοµικών και τεχνικών αλλαγών, θεσπίζονται µε τη διαδικασία που

προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. Τα µέτρα θα αφορούν ιδίως :

(α) τον καθορισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1, των υποδιαιρέσεων που θα περιληφθούν στην

συγκεκριµένη δοµή,

(β) τις τεχνικές προδιαγραφές του δείκτη (άρθρο 2),

(γ) τη συµπερίληψη των τίτλων Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE Αναθ. 1 (άρθρο 3),

(δ) την κατανοµή των δεικτών ανά οικονοµική δραστηριότητα (άρθρο 4),

(ε) το µορφότυπο για τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων και τις διαδικασίες προσαρµογής που θα

εφαρµοστούν (άρθρο 6),
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(στ) τα χωριστά κριτήρια ποιότητας των διαβιβαζόµενων τρεχόντων και αναδροµικών δεδοµένων

και το περιεχόµενο των εκθέσεων ποιότητας (άρθρο 8),

(ζ) τη µεταβατική περίοδο (άρθρο 9),

(η) τη σύνταξη µελετών σκοπιµότητας και τις εν συνεχεία αποφάσεις (άρθρο 10), και

(θ) τη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιείται για την αλυσοποίηση του δείκτη (παράρτηµα).

Άρθρο 12

∆ιαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος, που ιδρύθηκε µε το

άρθρο 1 της απόφασης 89/382/EΟΚ, Eυρατόµ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται

σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 13

Εκθέσεις

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση εφαρµογής του

παρόντος κανονισµού κάθε δύο έτη. Η έκθεση αξιολογεί, ειδικότερα, την ποιότητα των στοιχείων

∆ΚΕ και των αναδροµικών στοιχείων που διαβιβάζονται.

Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους που ακολουθεί τη θέση

του κανονισµού σε ισχύ και θα αναφέρεται µόνο στις ενέργειες των κρατών µελών ενόψει της

προετοιµασίας τους για την εφαρµογή του.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο τύπος που πρέπει να χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ∆ΚΕ :

1. Ορισµοί :

wi
t = κόστος εργασίας ανά ώρα εργασίας που πραγµατοποιήθηκε από εργαζοµένους

στην οικονοµική δραστηριότητα i κατά την περίοδο t

hi
t = ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν από εργαζοµένους στην οικονοµική

δραστηριότητα i κατά την περίοδο t

Wi
j = wi

j * hi
j = κόστος εργασίας εργαζοµένων στην οικονοµική δραστηριότητα i κατά

την ετήσια περίοδο j

2. Ο βασικός τύπος Laspeyres που πρέπει να χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ∆ΚΕ

για περίοδο t µε ετήσια περίοδο βάσης j ορίζεται ως
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3. Η µεθοδολογία για την αλυσοποίηση του δείκτη θα οριστεί µε τη διαδικασία του

άρθρου 12(2).

4. Οι συντελεστές στάθµισης που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη και για

τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 6, παράγραφος 1, είναι οι τιµές των :

�
i

j
i

j
i

W
W

όπου Wi
j, i και j ορίζονται στο σηµείο 1 του παρόντος παραρτήµατος. Αυτοί οι

συντελεστές στάθµισης πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη εντός

δύο ετών από την περίοδο αναφοράς.

=====================
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 26 Ιουλίου 2001, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας.

2. Η ως άνω πρόταση βασίζεται στο άρθρο 285 της Συνθήκης σύµφωνα µε την οποία

εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προβλέπεται στο

άρθρο 251.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες κατά

την πρώτη ανάγνωση στις 28 Φεβρουαρίου 2002.

4. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διετύπωσε τη γνώµη της στις 29 Νοεµβρίου 2001.

5. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διετύπωσε τη γνώµη της στις 11 Οκτωβρίου 2001.

6. Στις 23 Σεπτεµβρίου 2002, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση δυνάµει του άρθρου

251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι η παροχή ενός δείκτου για τις βραχυπρόθεσµες τάσεις του

κόστους εργασίας, ως βασικού στοιχείου για την ανάλυση της λειτουργίας των αγορών

εργασίας. Οι υφιστάµενοι δείκτες δεν είναι ικανοποιητικοί όσον αφορά την επικαιρότητα, την

κάλυψη και την συγκρισιµότητα. Για τους λόγους αυτούς σχέδιο δράσης για τις στατιστικές

της ΟΝΕ, όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 29 Σεπτεµβρίου 2000, περιλήφθηκε

κανονισµός για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές του κόστους εργασίας.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, µε τις εξής τροποποιήσεις.

Το Συµβούλιο προσέθεσε µια νέα αιτιολογική σκέψη 6 για να υπενθυµίσει το γενικό πλαίσιο

που θεσπίσθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97 σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές.

Η σκέψη 7 και το άρθρο 12 αντικαθιστούν τη διαδικασία διαχείρισης που προτείνει η

Επιτροπή µε µία κανονιστική διαδικασία, την οποία το Συµβούλιο θεωρεί καταλληλότερη για

τον τύπο των µέτρων που θα εισαχθούν.

Το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 2 παράγραφος 1 ώστε ο δείκτης να ορίζεται ως επίπεδο

τίτλου NACE Αναθ. 1, κατανεµηµένο σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1. Με τον τρόπο

αυτό οι απαραίτητες υποδιαιρέσεις τοποθετούνται στην καταλληλότερη θέση, στο άρθρο για

την κατανοµή των µεταβλητών αντί εκείνου των ορισµών.

Το Συµβούλιο εισήγαγε ένα νέο άρθρο 3 παράγραφος 2 που προβλέπει την ενσωµάτωση των

τίτλων Λ έως Ξ της NACE Αναθ. 1 µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, µετά τη διεξαγωγή

των µελετών σκοπιµότητας που ορίζει το νέο άρθρο 10. Αυτό εκρίθη απαραίτητο, δεδοµένου

ότι αριθµός κρατών µελών δεν είναι ακόµη σε θέση να παρέχει δεδοµένα για τους τίτλους Λ

έως Ξ και θα χρειαστεί να αναπτύξει τη σχετική µεθοδολογία πριν καταστεί δυνατόν τα

δεδοµένα αυτά να ενσωµατωθούν µε αξιοπιστία στον δείκτη.

Το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 4 προκειµένου να αντανακλά τη δυσκολία που

αντιµετωπίζει αριθµός κρατών µελών για την παροχή δεδοµένων στο επίπεδο λεπτοµερείας

που ορίζει η πρόταση της Επιτροπής. Όλες οι υποδιαιρέσεις πέραν του επιπέδου των

διαιρέσεων NACE Αναθ. 1 θα αποφασίζονται µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας και δεν

θα υπερβαίνουν το επίπεδο των διψηφίων διαιρέσεων. Οι υποδιαιρέσεις µπορούν επίσης να

αφορούν οµαδοποιήσεις των διαιρέσεων παρά µεµονωµένες διαιρέσεις, όπου αυτό παρέχει

επαρκές επίπεδο λεπτοµερείας µε χαµηλότερο φόρτο.
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Η παροχή δεδοµένων για το κόστος εργασίας µη συµπεριλαµβανοµένων των επιµισθίων

(πριµ) διαχωρίζεται από την παροχή δεδοµένων για τον κύριο δείκτη, ως νέο άρθρο 4

παράγραφος 2. Έχοντας υπόψη τις σοβαρές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν ορισµένα κράτη

µέλη για την παροχή των δεδοµένων αυτών, αυτά παρέχονται υπό τη µορφή δείκτου

κατ΄εκτίµηση, η κατανοµή του οποίου θα αποφασιστεί µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Θα υπόκειται επίσης στις µελέτες σκοπιµότητας που καθιερώνονται δυνάµει του νέου

άρθρου 10, για τους ίδιους λόγους που ισχύουν και για τους τίτλους Λ ως Ξ δυνάµει του

άρθρου 3 παράγραφος 2.

Στα άρθρα 5, 6 και 8 η ηµεροµηνία πρώτης συλλογής στοιχείων µετεβλήθη από 2002 σε

2003, επιλογή που αντανακλά την πιθανή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού. Η

περίοδος που καλύπτεται από αναδροµικά δεδοµένα προσαρµόστηκε ανάλογα.

Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, οι αναφορές στα "δεδοµένα" και στα "αποτελέσµατα"

διευκρινίστηκαν µέσω πλέον συγκεκριµένων αναφορών στα δεδοµένα και αποτελέσµατα "για

τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4".

Το Συµβούλιο τροποποίησε τη διατύπωση του άρθρου 7 προκειµένου να αντανακλάται το

γεγονός ότι επιπροσθέτως της συλλογής στοιχείων είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται

κατάλληλες διαδικασίες εκτίµησης.

Το άρθρο 8 τροποποιήθηκε ώστε να αντανακλά το γεγονός ότι διαφορετικά κριτήρια θα

εφαρµόζονται για τα τρέχοντα δεδοµένα και για τα αναδροµικά δεδοµένα, για τους λόγους

που περιγράφονται σχετικά µε το άρθρο 6.

Στο άρθρο 9, η παράγραφος της πρότασης της Επιτροπής που αναφέρεται ειδικά στις

µεταβατικές περιόδους όσον αφορά τους τίτλους Λ ως Ξ της NACE Αναθ. 1 απαλείφθηκε,

ενώ η διαδικασία που εφαρµόζεται στα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν δυσκολίες για τη

συλλογή στοιχείων στους τοµείς αυτούς αντιµετωπίζεται από το νέο άρθρο 10 για τις µελέτες

σκοπιµότητας.
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Το Συµβούλιο εισήγαγε ένα νέο άρθρο 10 που καθορίζει τις λεπτοµέρειες που αφορούν τις

µελέτες σκοπιµότητος, στα τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν δυσκολίες για την υποβολή

δεδοµένων των τίτλων Λ ως Ξ της NACE Αναθ. 1 και την κατανοµή του δείκτη εκτίµησης

του συνολικού κόστους εργασίας, µη συµπεριλαµβανοµένων των επιµισθίων. Οι παράγραφοι

5 και 6 του εν λόγω άρθρου ορίζουν ότι κατά την έγκριση, δια της διαδικασίας της

επιτροπολογίας, των µέτρων εφαρµογής εν συνεχεία των µελετών σκοπιµότητος, θα

συνυπολογισθεί η σχέση κόστους αποτελέσµατος και ότι τα µέτρα εφαρµογής θα επιτρέψουν

στα δεδοµένα από τις περιοχές που καλύπτουν οι µελέτες να συλλέγονται και να

ενσωµατώνονται στο δείκτη από το 2007 το αργότερο. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι αυτό

παρέχει τα καλύτερα µέσα για να εξασφαλιστεί ότι οι απαιτούµενες περιοχές θα καλύπτονται

το ταχύτερο δυνατό, τηρώντας τις απαιτήσεις για τη σχέση κόστους αποτελέσµατος και την

υψηλή ποιότητα των δεδοµένων.

Το άρθρο 11 τροποποιήθηκε προκειµένου να αντανακλά την επέκταση της λήψης αποφάσεων

δια της διαδικασίας επιτροπολογίας σε µεγάλο αριθµό στοιχείων που απαιτούνται για την

εφαρµογή του κανονισµού.

Το άρθρο 13 τροποποιήθηκε ώστε να αντανακλά το τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα

εφαρµογής του κανονισµού καθώς και την ανάγκη διαφοροποίησης µεταξύ της ποιότητας

των σειρών στοιχείων και των αναδροµικών στοιχείων. Τροποποιήθηκε επίσης ώστε να

αντανακλά το γεγονός ότι η πρώτη έκθεση της Επιτροπής σ'αυτό το εξαιρετικά πρώιµο

στάδιο, δεν θα αναφέρεται στην ποιότητα των δεδοµένων που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη,

αλλά µάλλον θα εστιάζεται σε στοιχεία διαδικασίας για την εφαρµογή τους στα πλαίσια του

κανονισµού.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι οι τροποποιήσεις της κοινής του θέσης ευθυγραµµίζονται πλήρως µε

τους στόχους της πρότασης κανονισµού και παρέχουν την απαιτούµενη ευελιξία προσέγγισης

που θα επιτρέψει την πλήρη εφαρµογή του κανονισµού και την κατάρτιση ενός επίκαιρου,

πλήρους και συγκρίσιµου δείκτου του βραχυπρόθεσµου κόστους εργασίας, το ταχύτερο

δυνατόν.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2002 (13.09)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0166 (COD)

11660/02
ADD 1

ECOFIN 279
SOC 369
CODEC 1019

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11278/01 ECOFIN 215 SOC 300 CODEC 789 - COM(2001) 418 final
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

περί του δείκτου κόστους εργασίας
- ∆ήλωση της Γερµανίας προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου
- ∆ήλωση της Αυστρίας προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

∆ήλωση της Γερµανίας σχετικά µε την προαναφερόµενη πρόταση, προς καταχώρηση στα πρακτικά
του Συµβουλίου

«Η γερµανική πρόταση σχετικά µε τυχόν αποοµαδοποιήσεις των υποδιαιρέσεων της NACE, τις
οποίες ενδεχοµένως επιθυµήσει να επιφέρει µελλοντικά η Eurostat, και µε τις σχετικές µελέτες
σκοπιµότητας που ζήτησε η Γερµανία, ή οι εκθέσεις από τις χώρες που δεν αντιµετωπίζουν
προβλήµατα µεταφοράς του κανονισµού, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να περιληφθεί στον
κανονισµό, παρότι η Επιτροπή αποδέχεται το περιεχόµενό της. Ωστόσο, η Εurostat δήλωσε
σχετικώς προς τη Γερµανία ότι σε περίπτωση απόφασης για περαιτέρω υποδιαιρέσεις, την οποία
πάντως δεν σχεδιάζει αυτή τη στιγµή να λάβει, θα προτείνει τις υποδιαιρέσεις αυτές µόνον στη
συνάρτηση του καταρτισµού εκθέσεων πεπραγµένων για όσα κράτη µέλη δύνανται να παρέχουν τις
υποδιαιρέσεις αυτές, και µελετών σκοπιµότητας για όσα κράτη µέλη δεν έχουν ακόµη βάση
υπολογισµού των εν λόγω υποδιαιρέσεων.

Ως εκ τούτου, η Γερµανία δηλώνει µεν τη συγκατάθεσή της, αίροντας τις αντιρρήσεις της σχετικά
µε άλλα σηµεία, θα εφαρµόσει όµως σε κάθε περίπτωση τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του
κανονισµού µόνον αν δεν προϋποθέτουν νέα συλλογή στοιχείων.»
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∆ήλωση της Αυστρίας σχετικά µε την προαναφερόµενη πρόταση, προς καταχώρηση στα πρακτικά
του Συµβουλίου

«Μολονότι ο τρέχων κανονισµός του Συµβουλίου δεν αναφέρει ότι περαιτέρω υποδιαιρέσεις του

δείκτη κόστους εργασίας υπόκεινται σε µελέτη σκοπιµότητας, η Επιτροπή (Eurostat) συµφώνησε

µε την Αυστρία να εξετασθεί σειρά εναλλακτικών λύσεων για να καθορισθούν οι καταλληλότερες

υποδιαιρέσεις, π.χ. µελετών σκοπιµότητας, σεµιναρίων υπό µορφήν «εργαστηρίων» κλπ., πριν

προταθεί οιοδήποτε µέτρο εφαρµογής σχετικά µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4, του κανονισµού

βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 12, του ίδιου

κανονισµού του Συµβουλίου.

Επειδή δεν είναι ακόµη γνωστό µε ποιόν τρόπο θα παράσχει η Αυστρία τα απαιτούµενα

αναδροµικά δεδοµένα για τους τίτλους Ζ-Κ της ΝΑCΕ Αναθ. 1, η Επιτροπή (Eurostat) υποσχέθηκε

να δεχθεί από την Αυστρία εκτιµήσεις βασιζόµενες σε διαθέσιµες στατιστικές, µολονότι  η

ακρίβεια αυτών των εκτιµήσεων αναµένεται ότι θα είναι µικρότερη από εκείνη του νέου δείκτη

κόστους εργασίας και ενδέχεται να διαφοροποιήσει τις χρονολογικές σειρές όσον αφορά την

ποιότητα.

Λαµβανοµένων υπόψιν αυτών των επιφυλάξεων, η Αυστρία συµφωνεί για τον κανονισµό σχετικά
µε το δείκτη κόστους εργασίας, ανεξαρτήτως άλλων θεµάτων για τα οποία υπάρχουν διαφορές».

________________________
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∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0166 (COD)

11660/02

ECOFIN 279
SOC 369
CODEC 1019

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11278/01 ECOFIN 215 SOC 300 CODEC 789 - COM(2001) 418 final
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Σεπτεµβρίου

περί του δείκτου κόστους εργασίας

1. Στις 26 Ιουλίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του δείκτου κόστους εργασίας.

2. Στις 11 Οκτωβρίου 2001, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε την γνώµη της.

3. Στις 29 Νοεµβρίου 2001 η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε την γνώµη της.

4. Στις 26 Φεβρουαρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής

χωρίς τροπολογίες, κατά πρώτη ανάγνωση.

5. Στις, 22 Μαΐου 2002, η οµάδα εργασίας «Στατιστικές για Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά

Θέµατα» κατέληξε µε ειδική πλειοψηφία σε συµφωνία σχετικά µε το κείµενο µιας κοινής

θέσης. Μετά την επιβεβαίωση αυτής της συµφωνίας µέσω της γραπτής διαδικασίας η

γερµανική και η αυστριακή αντιπροσωπία επιβεβαίωσαν ότι προτίθενται να ψηφίσουν υπέρ

της κοινής θέσης, εφόσον καταχωρηθούν οι σχετικές µονοµερείς δηλώσεις τους στα πρακτικά

του Συµβουλίου.
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6. Η ΕΜΑ θα µπορούσε εποµένως να καλέσει το Συµβούλιο να εγκρίνει µεταξύ των σηµείων

«Α» µιας προσεχούς συνόδου του, την κοινή θέση του Συµβουλίου όπως διατυπώθηκε από

τους γλωσσοµαθείς νοµικούς στην τελική της µορφή και παρατίθεται στο έγγραφο 10803/02

ECOFIN 255 SOC 348 CODEC 887 καθώς και το σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης του

Συµβουλίου, ως έχει, στο παράρτηµα του ιδίου εγγράφου. Το Συµβούλιο θα µπορούσε

οµοίως να καταχωρήσει στα πρακτικά του τις µονοµερείς δηλώσεις της Γερµανίας και της

Αυστρίας, ως έχουν στην προσθήκη του παρόντος σηµειώµατος.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 8.10.2002
SEC(2002) 1080τελικό

2001/0166 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας
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2001/0166 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας

1. Πλαίσιο

Υποβολή της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο (COM(2001) 418τελικό - 2001/0166 (COD)) : 23Ιουλίου 2001

Γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας : 11Οκτωβρίου 2001

Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής : 29Νοεµβρίου 2001

Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτη ανάγνωση) : 28Φεβρουαρίου 2002

Έγκριση κοινής θέσης του Συµβουλίου : 23Σεπτεµβρίου 2002

2. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

Η ανάγκη δηµιουργίας ενός δείκτη που θα εκφράζει τις βραχυπρόθεσµες τάσεις που

επικρατούν όσον αφορά το κόστος εργασίας προσδιορίστηκε στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις της οικονοµικής και

νοµισµατικής ένωσης, το οποίο καταρτίστηκε από την Επιτροπή (Eurostat)σε στενή
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το σχέδιο δράσης

εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 29Σεπτεµβρίου 2000.

3. Σχόλια επί της κοινής θέσης

3.1. Γενικά

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της
Επιτροπής χωρίς να ζητήσει τροπολογίες.

3.2. Αποφάσεις σχετικά µε τις τροπολογίες που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
µετά την πρώτη ανάγνωση

∆εν ισχύει
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3.3. Νέες διατάξεις που εισάγονται από τη θέση του Συµβουλίου και της Επιτροπής

Τέσσερις σηµαντικές διατάξεις ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου

και τυγχάνουν της πλήρους στήριξης της Επιτροπής:

• Μελέτες σκοπιµότητας για τους τίτλους Λ-Ξ της NACE Αναθ.1

Το Συµβούλιο εισήγαγε τις µελέτες σκοπιµότητας προς αντικατάσταση της

µεταβατικής περιόδου διάρκειας πέντε ετών, αναγνωρίζοντας, κατ΄ αυτόν τον τρόπο,
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν ορισµένα κράτη µέλη για την κάλυψη αυτών των

τοµέων της οικονοµίας σε τριµηνιαία βάση. Οι µελέτες σκοπιµότητας θα επιτρέψουν
στα κράτη µέλη να µελετήσουν τις ήδη χρησιµοποιούµενες µεθόδους άλλων κρατών

µελών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πρόταση µιας αποτελεσµατικής ως προς το
κόστος λύσης, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση µέσω της διαδικασίας επιτροπών,
µε χρονικό περιθώριο εφαρµογής όχι πέραν του έτους 2007.

• Καθορισµός της οικονοµικής δραστηριότητας σε επίπεδο τίτλου της NACE

Η Επιτροπή συµφωνεί ότι, σε αυτό το στάδιο, ο καθορισµός της δοµής οικονοµικής
δραστηριότητας σε επίπεδο υποτίτλου της NACE είναι υπερβολικά λεπτοµερής όσον
αφορά την εφαρµογή του από πολλά κράτη µέλη και δεν αποτελεί ζήτηµα

επείγουσας προτεραιότητας για τους χρήστες, ιδιαίτερα λόγω του ότι επικεντρώνεται
δυσανάλογα στο µεταποιητικό τοµέα. Η κοινή θέση επιτρέπει ενδεχόµενη µεταβολή

της καθορισµένης δοµής στο λεπτοµερέστερο διψήφιο επίπεδο της NACE (το οποίο
συσχετίζεται µε όλους τους τοµείς της οικονοµίας) µέσω της διαδικασίας επιτροπών
στο µέλλον.

• Περιορισµός των λεπτοµερών πληροφοριών που απαιτούνται για το κόστος
εργασίας χωρίς τα επιµίσθια (bonus)

Για τον υπολογισµό του δείκτη του συνολικού κόστους εργασίας χωρίς τα επιµίσθια,
πρέπει να παράγονται δεδοµένα για τις καταβολές επιµισθίων σε τριµηνιαία βάση.
Το γεγονός αυτό δηµιουργεί σοβαρές δυσκολίες σε αρκετά κράτη µέλη. Η κοινή
θέση συµβάλλει στην υπερκέραση των δυσκολιών αυτών εξαλείφοντας την

απαίτηση κατανοµής ανά οικονοµική δραστηριότητα και υπογραµµίζοντας ότι οι
τριµηνιαίες εκτιµήσεις είναι αποδεκτές. Η Επιτροπή αποδέχεται την προσέγγιση

αυτή, λόγω του ότι η κοινή θέση επιτρέπει, επίσης, ενδεχόµενες περαιτέρω
κατανοµές οικονοµικού χαρακτήρα µέσω της διαδικασίας επιτροπών στο µέλλον, ο
περιορισµός των λεπτοµερών πληροφοριών είναι αποδεκτός από τους χρήστες και,
τέλος, προβλέπονται µελέτες σκοπιµότητας για τη στήριξη των κρατών µελών που
δεν δύνανται να παράσχουν το δείκτη.

• Ανεξάρτητα κριτήρια ποιότητας αναφορικά µε τα σύγχρονα και τα αναδροµικά
δεδοµένα

Η Επιτροπή αποδέχεται, επίσης, την τροπολογία που συµπεριλαµβάνεται στην κοινή
θέση του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία τα αναδροµικά δεδοµένα είναι

δυνατόν να υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρά κριτήρια από ό,τι τα σύγχρονα
δεδοµένα. Η τροπολογία αυτή οφείλεται στις πρακτικές δυσκολίες που

αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν ιστορικές πληροφορίες βάσει των
οποίων θα µπορούσαν να προβούν σε αξιόπιστες εκτιµήσεις αναφορικά µε τα

αναδροµικά δεδοµένα. Τα κριτήρια ποιότητας για τα σύγχρονα δεδοµένα θα είναι,
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ωστόσο, περισσότερο αυστηρά προκειµένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν
υψηλότερη ποιότητα των σύγχρονων αποτελεσµάτων.

• Άλλες τροποποιήσεις

Το Συµβούλιο προέβη, επίσης, σε επαναδιατύπωση ορισµένων τµηµάτων του
κειµένου προκειµένου αυτό να είναι ευκολότερα κατανοητό και τροποποίησε

ηµεροµηνίες προκειµένου να συµφωνούν µε την αναµενόµενη ηµεροµηνία θέσεως
σε ισχύ του κανονισµού.

3.4. Θέµατα αναφορικά µε τη διαδικασία επιτροπών, τα οποία τέθηκαν κατά τη
διαµόρφωση της κοινής θέσης (και της θέσης της Επιτροπής)

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο αντικατέστησε τη διαδικασία της διαχειριστικής
επιτροπής που πρότεινε η Επιτροπή µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή για όλα
τα µέτρα εφαρµογής που υπόκεινται σε διαδικασίες επιτροπών.

4. Συµπεράσµατα

Η κοινή θέση ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του κανονισµού που

προτάθηκε από την Επιτροπή. Ικανοποιεί τις άµεσες και επείγουσες ανάγκες των
χρηστών και, επιπροσθέτως, είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να ανταποκριθεί σε

µεγαλύτερες απαιτήσεις στο µέλλον, µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης
µέσω της διαδικασίας επιτροπών. Για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω, η
Επιτροπή µε το παρόν έγγραφο εκφράζει τη θετική γνώµη της αναφορικά µε την
κοινή θέση του Συµβουλίου η οποία έτυχε οµόφωνης έγκρισης.


