
EUROPAPARLAMENTET

1999 �
���

�

�
���

�
�

� 2004

Sammanträdeshandling

C5-0453/2002
2001/0166(COD)

SV
09/10/2002

Gemensam ståndpunkt

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskostnadsindex

Dok.  10803/2/02 + ADD1
              Uttalanden (11660/02)

SEK(2002)1080

SV SV





10803/2/02 REV 2 IR/vs
DG G I    SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 23 september 2002
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0166 (COD)

10803/2/02
REV 2

ECOFIN 255
SOC 348
CODEC 887

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 23 september 2002 inför

antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om
arbetskostnadsindex



10803/2/02 REV 2 IR/vs 1
DG G I    SV

EUROPAPARLAMENTETS OCH

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr ... /2002

av den

om arbetskostnadsindex

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande3,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget4, och

                                                
1 EGT C 304 E, 30.10.2001, s. 184.
2 EGT C 48, 21.2.2002, s. 107.
3 EGT C 295, 20.10.2001, s. 5.
4 Europaparlamentets yttrande av den 28 februari 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) Omfattande statistik, där arbetskostnadsindex spelar en viktig roll, behövs för att förstå

inflationsprocessen och förändringarna på arbetsmarknaden.

(2) Gemenskapen, och särskilt dess organ inom områdena ekonomi, sysselsättning samt monetära

frågor, måste ha tillgång till regelbundna och tidsmässigt aktuella arbetskostnadsindex för att

kunna bevaka förändringar i arbetskraftskostnaden.

(3) Handlingsplanen avseende statistikkrav i samband med den ekonomiska och monetära

unionen, som tagits fram av Europeiska kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med

Europeiska centralbanken, anger som en prioritet skapandet av en rättslig grund för

konjunkturstatistik över arbetskraftskostnaderna.

(4) De fördelar en insamling av kompletta uppgifter om arbetsmarknadens samtliga sektorer på

gemenskapsnivå medför bör ställas mot rapporteringsmöjligheterna och det extra arbete som

små och medelstora företag förorsakas i samband med uppgiftsrapporteringen.

(5) Förordningen är i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. En

gemensam statistisk standard för arbetskostnadsindex kan endast uppnås med hjälp av en

rättsakt från gemenskapen, eftersom endast kommissionen kan samordna den nödvändiga

harmoniseringen av statistisk information på gemenskapsnivå, medan uppgiftsinsamling och

sammanställning av jämförbara arbetskostnadsindex kan utföras av medlemsstaterna.

(6) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik1 utgör den

allmänna ramen för framställningen av arbetskostnadsindex enligt denna förordning.

                                                
1 EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.
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(7) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.1

(8) Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG,

Euratom2, har rådfrågats i enlighet med artikel 3 i det beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att inrätta en gemensam ram för framställning, överföring och

utvärdering av jämförbara arbetskostnadsindex inom gemenskapen. Medlemsstaterna skall ta fram

arbetskostnadsindex för de näringsgrenar som anges i artikel 4.

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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Artikel 2

Definitioner

1. Arbetskostnadsindex definieras som Laspeyres index av arbetskraftskostnader per arbetad

timme, kedjeindex med årslänkar och baserat på en fast näringsgrensstruktur på avdelningsnivå

enligt NACE Rev.1, varvid NACE Rev.1 är den indelning som skapats genom rådets förordning

(EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska

gemenskapen1. Ytterligare uppdelningar av NACE Rev.1-avdelningar, som skall inkluderas i den

fasta strukturen, skall definieras i enlighet med förfarandet i artikel 4.1. Formeln som skall

användas för att räkna ut arbetskostnadsindex anges i bilagan till den här förordningen.

2. Arbetskraftskostnader är den sammanlagda kostnad under ett kvartal som arbetsgivaren haft

för att ha arbetskraft anställd. Arbetskraftskostnadens delkomponenter och totalt antal anställda

definieras med stöd av bilaga II, avsnitt A och D (punkterna D1, D4 och D5 och deras

delkomponenter, exklusive punkterna D2 och D3) i kommissionens förordning (EG) nr 1726/1999

av den 27 juli 1999 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik

över arbetskraftskostnader i fråga om definitioner och rapportering2.

3. Det totala antalet utförda arbetstimmar definieras med stöd av rådets förordning

(EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

i gemenskapen3, bilaga A, kapitel 11, punkt 11.26−11.31.

                                                
1 EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning

(EG) nr 29/2002 (EGT L 6, 1.10.2002, s. 3).
2 EGT L 203, 3.8.1999, s. 28.
3 EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 359/2002 (EGT L 58, 28.2.2002, s. 1).
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4. Tekniska specifikationer av indexet, inklusive revidering av vägningsstrukturen, kan

omdefinieras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 3

Räckvidd

1. Denna förordning skall gälla för alla näringsgrenar som definieras i avsnitt C till O

i NACE Rev.1.

2. Huruvida förordningens tillämpningsområde skall omfatta de näringsgrenar som anges i

NACE Rev. 1 i avdelningarna L, M, N och O skall bestämmas i enlighet med förfarandet i

artikel 12.2 med beaktande av de genomförbarhetsstudier som anges i artikel 10.

3. Arbetskostnadsindex skall omfatta alla de statistiska enheter som anges i rådets

förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys

av produktionssystemet inom gemenskapen1.

Artikel 4

Uppdelning av variabler

1. Uppgifterna skall delas upp efter de näringsgrenar som anges i NACE Rev.1-avdelningar och

efter ytterligare uppdelningar, dock inte utöver NACE Rev. 1 delningar (med tvåsiffriga tal) eller

grupperingar av delningar, med beaktande av bidragen till totalt antal anställda och till

arbetskraftskostnader på gemenskapsnivå och på nationella nivåer, som definieras i enlighet med

förfarandet i artikel 12.2. Arbetskostnadsindex skall tas fram separat för de tre nedanstående

kategorierna av arbetskraftskostnader.

a) Totala arbetskraftskostnader.

                                                
1 EGT L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.
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b) Egentlig lön definieras med hänvisning till punkt D.11 i bilaga II till förordning (EG)

nr 1726/1999.

c) Arbetsgivares kollektiva avgifter samt de skatter som betalas av arbetsgivaren med avdrag för

subventioner som arbetsgivaren erhåller, definierat som summan av punkterna D.12 och D.4

minus D.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999.

2. Ett index över de uppskattade totala arbetskostnaderna, exklusive bonus som definieras i

D.11112 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999, skall anges uppdelade efter näringsgren som

definieras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 och grunda sig på NACE Rev.1-indelningen med

beaktande av de genomförbarhetsstudier som definieras i artikel 10.

Artikel 5

Frekvens och historiska uppgifter

1. Uppgifterna för arbetskostnadsindex skall första gången sammanställas för

första kvartalet 2003, och sedan för varje kvartal (som slutar 31 mars, 30 juni, 30 september

och 31 december varje år.)

2. Medlemsstaterna skall ställa historiska uppgifter för perioden

första kvartalet 1996−fjärde kvartalet 2002 till förfogande. Historiska uppgifter skall lämnas för var

och en av NACE Rev.1-avdelningarna C−K och för de arbetskraftskostnadsposter som nämns i

artikel 4.1.
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Artikel 6

Överföring av resultat

1. Uppgifterna enligt artikel 4 skall levereras i form av ett index. Det vägningstal som används

för att beräkna index, och som anges i bilagan till denna förordning, skall offentliggöras vid samma

tidpunkt.

Det lämpliga tekniska formatet för överföring av de resultat som anges i artikel 4 och

tillvägagångssätten för att justera uppgifterna skall fastställas i enlighet med förfarandet i

artikel 12.2.

2. Medlemsstaterna skall inom 70 dagar efter referensperiodens utgång till kommissionen

(Eurostat) överföra uppgifter med uppdelningen enligt artikel 4. Metauppgifter, som definieras som

de förklaringar som behövs för att tolka de förändringar i uppgifterna som beror på antingen

metodologiska eller tekniska förändringar eller verkliga förändringar på arbetsmarknaden, skall

tillhandahållas tillsammans med uppgifterna.

3. De historiska uppgifter som avses i artikel 5 skall överföras till kommissionen (Eurostat)

samtidigt med arbetskostnadsindexet för första kvartalet 2003.

Artikel 7

Källor

Medlemsstaterna får, med tillämpning av principen om administrativ förenkling, göra nödvändiga

beräkningar med hjälp av en kombination av olika källor som specificeras nedan:

a) Undersökningar, i vilka statistiska enheter, enligt definitionen i rådets förordning

(EEG) nr 696/93, uppmanas lämna tidsmässigt aktuell, korrekt och fullständig information.
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b) Andra lämpliga källor, inklusive administrativa uppgifter förutsatt att dessa uppfyller kraven

på aktualitet och relevans.

c) Lämpliga statistiska beräkningsmetoder.

Artikel 8

Kvalitet

1. De överförda aktuella och historiska uppgifterna skall uppfylla separata kvalitetskriterier som

skall definieras enligt förfarandet i artikel 12.2.

2. Medlemsstaterna skall, med början år 2003, till kommissionen överlämna årliga

kvalitetsrapporter. Innehållet i dessa rapporter skall definieras enligt förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 9

Övergångsperioder och undantag

1. Övergångsperioder för genomförande av denna förordning får beviljas i enlighet med

förfarandet i artikel 12.2, och de får inte vara längre än 2 år räknat från den tidpunkt då denna

förordning träder i kraft.

2. Om omfattande förändringar av de nationella statistiksystemen krävs, får undantag från denna

förordning accepteras av kommissionen under övergångsperioderna.
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Artikel 10

Genomförbarhetsstudier

1. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 inrätta en serie

genomförbarhetsstudier som skall genomföras av medlemsstaterna, särskilt de medlemsstater som

inte kan lämna uppgifter för NACE Rev.1-avdelningarna L, M, N och O (artikel 3.2) eller

uppdelning av index över de beräknade totala arbetskostnaderna, exklusive bonus (artikel 4.2).

2. Genomförbarhetsstudierna skall genomföras för att bedöma följande, med beaktande av

fördelarna med insamlingen av uppgifter i relation till kostnaderna för att samla in dem och

belastningen på företagen:

a) Hur ett kvartalsvis arbetskostnadsindex enligt artikel 4.1 kan erhållas för

NACE-avdelningarna L, M, N och O.

b) Hur index över den uppskattade totala arbetskraftskostnaden, exklusive bonus, enligt

artikel 4.2 kan erhållas.

3. De medlemsstater som deltar i genomförbarhetsstudierna skall senast den 31 december 2004

lägga fram en interimsrapport om resultaten för kommissionen. De deltagande medlemsstaterna

skall senast den 31 december 2005 lägga fram en slutlig rapport om genomförbarhetsstudierna för

kommissionen.

4. Genomförbarhetsstudierna avseende punkt 2 a skall ta hänsyn till resultaten av de pilotstudier

som anges i bilagorna till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om

statistik rörande företagsstrukturer.1

                                                
1 EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom)

nr 410/98 (EGT L 52, 21.2.1998, s. 1).
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5. Åtgärder som antas enligt artikel 11.h i överensstämmelse med resultaten av

genomförbarhetsstudierna skall stå i överensstämmelse med principerna om kostnadseffektivitet

enligt definitionen i artikel 10 i förordning (EG) nr 322/97, och belasta uppgiftslämnarna så litet

som möjligt.

6. Genomförandet av åtgärder som antagits enligt artikel 11.h i överensstämmelse med

resultaten av genomförbarhetsstudierna skall möjliggöra överföring av uppgifter avseende

första kvartalet 2007, under förutsättning att resultaten av genomförbarhetsstudierna tillåter

kostnadseffektivt framtagande av uppgifter av tillräckligt god kvalitet.

Artikel 11

Genomförandebestämmelser

Åtgärder för att genomföra denna förordning, inklusive åtgärder som tar hänsyn till ekonomiska och

tekniska förändringar, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2. Sådana åtgärder skall

särskilt avse följande:

a) Definition av uppdelningarna, i överensstämmelse med artikel 4.1, som skall inkluderas i den

fasta strukturen.

b) Tekniska specifikationer av indexet (artikel 2).

c) Inkluderingen av NACE Rev.1-avdelningarna L, M, N och O (artikel 3).

d) Uppdelning av index i näringsgrenar (artikel 4).

e) Format för överföring av resultaten och tillvägagångssätt för att justera resultaten (artikel 6).
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f) Separata kvalitetskriterier för aktuella och historiska uppgifter som överförs och innehållet i

kvalitetsrapporterna (artikel 8).

g) Övergångsperiod (artikel 9).

h) Inrättandet av genomförbarhetsstudier och beslut i enlighet med resultaten av dessa studier

(artikel 10).

i) Metoden som skall användas för att uppnå kedjeindex (bilaga).

Artikel 12

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom

artikel 1 i rådets beslut nr 89/382/EEG, Euratom.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
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Artikel 13

Rapportering

Kommissionen skall vartannat år till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om

genomförandet av denna förordning. I denna rapport skall särskilt belysas kvaliteten på de

serieuppgifter för arbetskostnadsindex och kvaliteten på de historiska uppgifter som inkommit.

Den första rapporten skall överlämnas senast den 31 december året efter ikraftträdandet av denna

förordning. Den kommer endast att hänvisa till åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att

förbereda genomförandet av denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

Formel för att beräkna arbetskostnadsindex

1. Definitioner:

wi
t
 = arbetskraftskostnader per arbetad timme för löntagare i näringsgren i under period t

hi
t = arbetade timmar för löntagare i näringsgren i under period t

Wi
j = wi

j * hi
j = arbetskraftskostnad för löntagare i näringsgren i under en årlig period j

2. Den grundläggande Laspeyres-formeln som skall användas för att beräkna

arbetskostnadsindex för period t med den årliga basperioden j är således följande:
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3. Metoden för att uppnå kedjeindex kommer att definieras i enlighet med förfarandet i

artikel 12.2.

4. Det vägningstal som används för att beräkna index, och som det hänvisas till i artikel 6.1, har

följande värden:

�
i

j
i

j
i

W
W

där Wi
j, i och j definieras i punkt 1 i den här bilagan. Dessa vägningstal skall användas till att

beräkna index inom två år från perioden de refererar till.



10803/2/02 REV 2 ADD 1 mw/vs 1
DG G I    SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 23 september 2002
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0166 (COD)

10803/2/02
REV 2 ADD 1

ECOFIN 255
SOC 348
CODEC 887

RÅDETS MOTIVERING
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 23 september 2002 inför

antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om
arbetskraftskostnadsindex

RÅDETS MOTIVERING



10803/2/02 REV 2 ADD 1 mw/vs 2
DG G I    SV

I. INLEDNING

1. Den 26 juli 2001 förelade kommissionen rådet ett förslag till Europaparlamentets och rådets

förordning om arbetskraftskostnadsindex.

2. Ovannämnda förslag grundar sig på artikel 285 i fördraget enligt vilken det

medbeslutandeförfarande med Europaparlamentet som fastställs i artikel 251 i fördraget skall

tillämpas.

3. Europaparlamentet godkände kommissionens förslag utan ändringar vid första behandlingen

den 28 februari 2002.

4. Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 29 november 2001.

5. Europeiska centralbanken antog sitt yttrande den 11 oktober 2001.

6. Den 23 september 2002 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i

fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Syftet med förslaget är att ge en indikator för utvecklingen av arbetskraftskostnaden på kort

sikt som en nyckelfaktor i analysen av hur arbetsmarknaderna fungerar. De indikatorer som

finns är otillfredsställande vad gäller aktualitet, omfattning och jämförbarhet. Mot bakgrund

av detta infördes en förordning om arbetskraftskostnadsstatistik på kort sikt i Handlingsplanen

för statistikkrav avseende EMU, som godkändes av rådet den 29 september 2000.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Den gemensamma ståndpunkten följer kommissionens förslag, som godkänts av

Europaparlamentet, men med följande ändringar:

Rådet har lagt till ett nytt skäl 6 för att erinra om den allmänna ram som fastställs i rådets

förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik.

Skäl 7 och artikel 12 ersätter det förvaltningsförfarande som kommissionens föreslagit med

det föreskrivande förfarandet, som rådet anser vara mer lämpligt för de åtgärder som skall

införas.

Rådet har ändrat artikel 2.1 för att definiera indexet som en underavdelningsnivå enligt

NACE Rev. 1, vilken skall delas upp i enlighet med artikel 4.1. Detta leder till att de

uppdelningar som skall göras hamnar på rätt ställe, nämligen i artikeln om uppdelning av

variabler snarare än i den om definitioner.

Rådet har infört en ny artikel 3.2 för att fastställa att NACE Rev. 1 avdelningarna L−O skall

tas med genom kommittéförfarande, efter det att de genomförbarhetsstudier som föreskrivs i

den nya artikel 10 har genomförts. Detta anses vara nödvändigt eftersom ett antal

medlemsstater ännu inte kan lämna uppgifter om avdelningarna L−O och måste utveckla

metoderna för detta innan sådana uppgifter skall kunna införas i indexet på ett tillförlitligt sätt.

Artikel 4 har ändrats av rådet för att återspegla de svårigheter som vissa medlemsstater har

med att lämna uppgifter på den detaljerade nivå som fastställs i kommissionens förslag. Alla

uppdelningar utöver sektionsnivåerna enligt NACE Rev. 1 kommer att beslutas genom

kommittéförfarande och inte gå längre än den tvåsiffriga uppdelningsnivån. Uppdelningar kan

även ske genom gruppering av avdelningar snarare än enskilda avdelningar om detta leder till

en tillräckligt detaljerad nivå samtidigt som arbetsbördan minskar.
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Tillhandahållandet av uppgifter om arbetskraftskostnader exklusive bonus har som en ny

artikel 4.2 skilts från bestämmelsen om uppgifter till huvudindexet. Med hänsyn till de stora

svårigheter som vissa medlemsstater har med att lämna dessa uppgifter, kommer de att lämnas

i form av ett uppskattat index där uppdelningen skall beslutas genom kommittéförfarande. De

skall även bli föremål för de genomförbarhetsstudier som föreskrivs i den nya artikel 10 av

samma skäl som de som gäller för avdelningarna L−O i artikel 3.2.

I artiklarna 5, 6 och 8 har tidpunkten för den första sammanställningen av uppgifter ändrats

från 2002 till 2003, vilket återspeglar den troliga tidpunkten för förordningens ikraftträdande.

Den period som omfattas av historiska uppgifter har anpassats i enlighet därmed.

I artikel 6.1 har hänvisningarna till "uppgifter" och "resultat" förtydligats genom mer

specifika hänvisningar till de uppgifter och resultat som "avses i artikel 4".

Rådet har ändrat lydelsen i artikel 7 för att återspegla det faktum att man förutom insamling

av uppgifter kan använda lämpliga skattningsmetoder.

Artikel 8 har ändrats för att återspegla det faktum att olika kvalitetskriterier bör gälla för

aktuella uppgifter och historiska uppgifter av de skäl som anges avseende artikel 6.

I artikel 9 har den punkt i kommissionens förslag som uttryckligen hänvisar till

övergångsperioder avseende NACE Rev. 1 avdelningarna L−O strukits, med hänsyn till den

nya artikel 10 om genomförbarhetsstudier där förfarandet fastställs för de medlemsstater som

har svårigheter att samla in uppgifter om dessa områden.
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Rådet har infört en ny artikel 10 där villkoren för genomförbarhetsstudier fastställs för de

medlemsstater som har svårigheter med att ta fram uppgifter om NACE Rev. 1

avdelningarna L−O och med uppdelningen av det uppskattade indexet för de sammanlagda

arbetskraftskostnaderna exklusive bonus. I punkterna 5−6 i denna artikel anges att man vid

antagandet genom kommittéförfarande av tillämpningsåtgärder med anledning av

genomförbarhetsstudierna kommer att ta hänsyn till kostnadseffektivitet och att

tillämpningsåtgärderna bör ge möjlighet samla in uppgifter om de områden som omfattas av

studierna och senast 2007 föra in dem i indexet. Rådet anser att detta är det bästa sättet att se

till att de begärda områdena snarast möjligt täcks samtidigt som man respekterar

nödvändigheten av kostnadseffektivitet och högkvalitativa uppgifter.

Artikel 11 har ändrats för att visa att beslutsfattandet genom kommittéförfarande har utvidgats

till att omfatta ett större antal nödvändiga aspekter för förordningens genomförande.

Artikel 13 har ändrats för att återspegla den ändrade tidsplanen för förordningens

genomförande och behovet av att särskilja kvaliteten på fortlöpande uppgifter och historiska

uppgifter. Den har också ändrats för att återspegla det faktum att kommissionens första

rapport inte bör avse kvaliteten på de uppgifter som medlemsstaterna lämnat i ett så tidigt

skede utan snarare inrikta sig på förfarandeaspekterna när det gäller deras genomförande av

förordningen.

IV. SLUTSATS

Rådet anser att de ändringar som har gjorts i dess gemensamma ståndpunkt fullt ut

överensstämmer med målen för den föreslagna förordningen och ger den flexibilitet som är

nödvändig för att genomföra förordningen till fullo och så snart som möjligt ta fram ett

aktuellt, omfattande och jämförbart index på arbetskraftskostnader på kort sikt.
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– Uttalande från Tyskland till rådets protokoll
– Uttalande från Österrike till rådets protokoll

Uttalande från Tyskland om ovannämnda förslag, att ta till rådets protokoll

"Det tyska förslaget till formulering avseende möjliga disaggregeringar av NACE-avsnitten som

Eurostat kan komma att vilja se i framtiden och de hithörande genomförbarhetsstudierna som

Tyskland eventuellt i en nära framtid kommer att begära, respektive rapporterna från de länder som

inte har några överföringsproblem, kunde dessvärre inte tas med i förordningen men godtas

innehållsmässigt av kommissionen. Eurostat har dock i sammanhanget lovat Tyskland att, i det fall

ett för närvarande inte aktuellt beslut om ytterligare underuppdelningar fattas, endast föreslå dessa

underuppdelningar i samband med utarbetandet av genomföranderapporter för de medlemsstater

som är i stånd att leverera underuppdelningar och genomförbarhetsstudier för de medlemsstater som

ännu inte förfogar över något beräkningsunderlag för underuppdelningarna.

Tyskland ger därför sitt samtycke och bortser samtidigt från sina betänkligheter beträffande andra

punkter men kommer i alla händelser endast att genomföra kompletterande krav i förordningen utan

ytterligare undersökningar."
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Uttalande från Österrike om ovannämnda förslag, att ta till rådets protokoll

"Trots att det i rådets aktuella förordning inte fastställs att ytterligare uppdelningar av

arbetskostnadsindex kommer att bli föremål för en genomförbarhetsstudie, kom kommissionen

(Eurostat) överens med Österrike om att studera en rad alternativ för att fastställa vilka

uppdelningar som var mest lämpliga, t. ex genomförbarhetsstudier, workshops osv., innan man

skulle föreslå någon genomförandeåtgärd med avseende på artikel 4.1 i förordningen, enligt

förfarandet som fastställs i artikel 12.2 i samma förordning.

Eftersom det ännu är ovisst hur Österrike kommer att tillhandahålla de begärda historiska

uppgifterna för NACE Rev. 1 i avdelningarna G–K lovade kommissionen (Eurostat) att godta att

Österrike lämnar ungefärliga beräkningar, byggda på redan tillgänglig statistik, även om exaktheten

i sådana beräkningar förväntas vara lägre än exaktheten i den nya arbetskostnadsindex och kan

orsaka en kvalitetsmässig försämring av tidsserierna.

Eftersom dessa reservationer beaktas, godtar Österrike förordningen om arbetskostnadsindex, även

om det finns avvikande åsikter i andra frågor."
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− Gemensam ståndpunkt

1. Den 26 juli 2001 översände kommissionen till rådet ett förslag till Europaparlamentets och

rådets förordning om arbetskostnadsindex.

2. Den 11 oktober 2001 antog Europeiska centralbanken sitt yttrande.

3. Den 29 november 2001 antog Ekonomiska och sociala kommittén sitt yttrande.

4. Den 28 februari 2002 godkände Europaparlamentet kommissionens förslag utan ändringar vid

den första behandlingen.

5. Den 22 maj 2002 nådde arbetsgruppen för Ekofinstatistik med kvalificerad majoritet enighet

om en gemensam ståndpunkt. Efter att denna enighet bekräftats genom skriftligt förfarande,

bekräftade den tyska och den österrikiska delegationen sin avsikt att rösta för den

gemensamma ståndpunkten, förutsatt att deras ensidiga uttalanden tas till rådets protokoll.
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6. Coreper kan därför uppmana rådet att som en A-punkt vid ett kommande möte anta rådets

gemensamma ståndpunkt sådan den föreligger efter slutgranskning av juristlingvisterna i

dokument 10803/02 ECOFIN 255 SOC 348 CODEC 887 samt utkastet till rådets motivering i

addendumet till samma dokument. Rådet kan samtidigt till sitt protokoll ta de ensidiga

uttalandena av Tyskland och Österrike, enligt addendumet till den här noten.
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2001/0166 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets förordning om arbetskraftskostnadsindex

1. BAKGRUND

Förslag framlagt för Europaparlamentet och rådet
(KOM(2001) 418 slutlig - 2001/0166 (COD)) : 23 juli 2001

Europeiska centralbanken antog sitt yttrande : 11 oktober 2001

Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande : 29 november 2001

Europaparlamentets yttrande (första behandlingen) : 28 februari 2002

Rådets antagande av den gemensamma ståndpunkten : 23 september 2002

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Kravet på en indikator för utveckling av arbetskraftskostnaden på kort sikt kartlades i
Handlingsplanen för statistikkrav avseende EMU som utarbetades av kommissionen
(Eurostat) i nära samarbete med Europeiska centralbanken. Denna handlingsplan
godkändes av rådet den 29 september 2000.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänt

Vid den första behandlingen antog Europaparlamentet kommissionens förslag utan
ändring.

3.2. Beslut om Europaparlamentets ändringar efter den första behandlingen

Ej tillämpbart
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3.3. Nya bestämmelser som införts genom rådet och kommissionens ståndpunkt.

Fyra nyckelbestämmelser har införlivats med rådets gemensamma ståndpunkt och
stöds helt och hållet av kommissionen:

– Genomförbarhetsstudier för NACE Rev.1 avdelningarna L-O

Genom rådets införande av genomförbarhetsstudier, som skall ersätta den femåriga
övergångsperioden, erkänns de svårigheter som ett antal medlemsstater möter när de
kvartalsvis skall redovisa dessa sektorer inom ekonomin. Genomförbarhetsstudierna
kommer att göra det möjligt för dessa medlemsstater att studera de metoder som
redan används i andra medlemsstater så att en kostnadseffektiv lösning kan föreslås
bli antagen genom kommittéförfarandet och genomförd senast år 2007.

– Fastställande av ekonomisk aktivitet på nivån för NACE:s avdelningar

Kommissionen medger att på detta stadium är en ekonomisk struktur på NACE:s
underavdelningsnivå alltför detaljerad att genomföra för många medlemsstater och
utgör för användarna ingen angelägen prioritering, i synnerhet som den i
oproportionerlig grad är inriktad på tillverkningssektorn. I den gemensamma
ståndpunkten kommer i framtiden möjlighet att finnas att genom
kommittéförfarandet ändra den fasta strukturen till NACE:s mer detaljerade
tvåsiffriga nivå (som gäller alla ekonomiska sektorer).

– Den minskning i detaljnivå som krävs för arbetskraftskostnader exkl. bonus

För att beräkna totalt index för arbetskraftskostnader exkl. bonus måste uppgifter om
bonusersättningar levereras kvartalsvis. Detta medför allvarliga svårigheter för
många medlemsstater. I den gemensamma ståndpunkten löses dessa svårigheter
genom att kravet på uppdelning efter ekonomisk aktivitet avskaffas och genom
betoningen på att kvartalsvisa bedömningar kan godtas. Kommissionen godtar detta
handlingssätt då det i den gemensamma ståndpunkten i framtiden genom
kommittéförfarandet också kommer att finnas möjlighet till ytterligareuppdelning
efter ekonomisk aktivitet, då sänkning av detaljnivån kan godtas av användarna och
då bestämmelsen om genomförbarhetsstudier finns för att bistå varje medlemsstat
som är oförmögen att leverera indexet.

– Olika kvalitetskriterier för aktuella uppgifter och för äldre uppgifter

Kommissionen godtar också rådets ändring i den gemensamma ståndpunkten som
anger att äldre uppgifter jämfört med aktuella uppgifter kan underkastas mindre
stränga kvalitetskriterier. Detta avspeglar praktiska svårigheter i de medlemsstater
där inga historiska upplysningar finns tillgängliga för att kunna bedöma äldre
uppgifter med samma kvalitetskriterier som aktuella uppgifter. Kvalitetskriterierna
för aktuella uppgifter kommer emellertid att skärpas för att säkerställa att deras
resultat blir av så hög kvalitet som möjligt.

– Övriga ändringar

Rådet har också omformulerat vissa delar av texten för att göra den lättare att förstå
och ändrat datum för att få den förenlig med förordningens förväntade ikraftträdande.
Dessa ändringar berör ej den föreslagna förordningens innebörd.
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3.4. Frågor om kommittéförfarandet som uppkommit under antagandet av den
gemensamma ståndpunkten (och av kommissionens ståndpunkt).

I sin gemensamma ståndpunkt har rådet ersatt det förvaltningsförfarande som
föreslogs av kommissionen med ett föreskrivande förfarande. Kommissionen finner
denna ändring godtagbar för alla de genomförandeåtgärder som är föremål för
kommittéförfaranden.

4. SLUTSATS

I den gemensamma ståndpunkten är inriktningen helt och hållet ägnad målen i den av
kommissionen föreslagna förordningen. Den svarar mot omedelbara och angelägna
behov hos användarna, tar hänsyn till oron för kostnader och arbetsbördor och har
dessutom beredskap för att i framtiden möta de mer detaljerade krav, som blir
föremål för överenskommelse genom kommittéförfarandet. Av de skäl som anförts
ovan uttrycker kommissionen härmed en positiv uppfattning om rådets gemensamma
ståndpunkt som enhälligt antagits.


