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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Aριθ. /2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)

(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, παράγραφος 1,

τις προτάσεις της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 103Ε της 30.4.2002, σ. 198 και τροποποιηµένη πρόταση της 15ης Νοεµβρίου 2002 (δεν

δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
2 ΕΕ C 149 της 21.6.2002, σ. 24.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην

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

(1) Για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν, ιδιαίτερα κατόπιν

των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισσαβόνας, της Νίκαιας, της Στοκχόλµης και του Λάκεν,

που πραγµατοποιήθηκαν το Μάρτιο του 2000, το ∆εκέµβριο του 2000, το Μάρτιο του 2001

και το ∆εκέµβριο του 2001 αντίστοιχα, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι συνεχώς ενηµερωµένη

για την κατανοµή του εισοδήµατος και για το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισµού στα κράτη µέλη.

(2) Η νέα ανοιχτή µέθοδος συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής ενσωµάτωσης καθώς και οι

καταρτιστέοι για την ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση διαρθρωτικοί δείκτες επιτείνουν την

ανάγκη για συγκρίσιµα και επίκαιρα συγχρονικά και διαχρονικά δεδοµένα σχετικά µε την

κατανοµή του εισοδήµατος και µε το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισµού για την πραγµατοποίηση αξιόπιστων και κατάλληλων συγκρίσεων

µεταξύ των κρατών µελών.

(3) Η απόφαση αριθ. 50/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

7ης ∆εκεµβρίου 2001 σχετικά µε τη θέσπιση ενός προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την

ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την καταπολέµηση του

κοινωνικού αποκλεισµού 1 καθορίζει, στο πλαίσιο της ∆ράσης 1.2 της πτυχής 1 όσον αφορά

την ανάλυση του κοινωνικού αποκλεισµού, τους αναγκαίους όρους για τη χρηµατοδότηση

των µέτρων σχετικά µε τη συλλογή και τη διάδοση συγκρίσιµων στατιστικών, µε σκοπό ιδίως

τη βελτίωση των ερευνών και της ανάλυσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

                                                
1 ΕΕ L 10, 12.1.2002, σ. 1.
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(4) Η καλύτερη µέθοδος για την εκτίµηση της κατάστασης όσον αφορά το εισόδηµα, τη φτώχεια

και τον κοινωνικό αποκλεισµό είναι η κατάρτιση κοινοτικών στατιστικών µε εναρµονισµένες

µεθόδους και ορισµούς. Ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να χρειάζονται πρόσθετο χρόνο για την

προσαρµογή των συστηµάτων τους σε αυτές τις εναρµονισµένες µεθόδους και ορισµούς.

(5) Για να αντανακλώνται οι αλλαγές που γίνονται στην κατανοµή του εισοδήµατος και στο

επίπεδο και στη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, οι στατιστικές

πρέπει να ενηµερώνονται ετησίως.

(6) Για να διερευνήσει τα µείζονα κοινωνικά προβλήµατα, και ιδίως τα νέα προβλήµατα που

απαιτούν ειδική έρευνα, η Επιτροπή χρειάζεται συγχρονικά και διαχρονικά µικροδεδοµένα σε

επίπεδο νοικοκυριών και ατόµων.

(7) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή, επίκαιρων και συγκρίσιµων ετησίων

συγχρονικών δεδοµένων σχετικά µε το εισόδηµα, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.

(8) Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ευελιξία ως προς τις πηγές δεδοµένων, ιδίως µε την προσφυγή

σε υφιστάµενες εθνικές πηγές δεδοµένων, είτε πρόκειται για έρευνες είτε για µητρώα, και σε

εθνικά σχέδια δειγµάτων· οµοίως, θα πρέπει να προωθείται η ενσωµάτωση της(των) νέας(ων)

πηγής(ών) στα καθιερωµένα εθνικά στατιστικά συστήµατα.
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(9) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2002 για την εφαρµογή

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές,

όσον αφορά την πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς 1,

καθορίζει τους όρους πρόσβασης σε εµπιστευτικά δεδοµένα που έχουν διαβιβαστεί στην

κοινοτική αρχή, προκειµένου να επιτραπεί η εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων για

επιστηµονικούς σκοπούς.

(10) Η παραγωγή ειδικών κοινοτικών στατιστικών διέπεται από τους κανόνες που περιγράφονται

στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά µε

τις κοινοτικές στατιστικές 2.

(11) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999

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

Επιτροπή 3.

(12) Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος (ΕΣΠ) σύµφωνα µε το άρθρο 3

της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου 4.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 133, 18.5.2002, σ. 7.
2 ΕΕ L 52, 22.2.1997, σ.1.
3 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
4 ΕΕ L181, 28.6.1989, σ. 47.
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Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τη συστηµατική

παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (στο εξής

«EU-SILC»), που να περιλαµβάνουν συγκρίσιµα και επίκαιρα συγχρονικά και διαχρονικά

δεδοµένα σχετικά µε το εισόδηµα και µε το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισµού, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συγκρισιµότητα των δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών αποτελεί θεµελιώδη στόχο, θα επιδιωχθεί

δε µε την ανάπτυξη µεθοδολογικών µελετών από την έναρξη της συλλογής δεδοµένων EU-SILC, οι

οποίες θα διεξαχθούν µε στενή συνεργασία κρατών µελών και Eurostat.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) Ο όρος «κοινοτικές στατιστικές» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97.

(β) Ο όρος «παραγωγή στατιστικών» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97.
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(γ) Ως «έτος έρευνας» νοείται το έτος κατά το οποίο διενεργείται η συλλογή των δεδοµένων της

έρευνας, ή το µεγαλύτερο µέρος αυτής.

(δ) Ως «περίοδος εργασίας πεδίου» νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία επιτελούνται οι

εργασίες έρευνας.

(ε) Ως «περίοδος αναφοράς» νοείται η χρονική περίοδος µε την οποία σχετίζεται ένα

συγκεκριµένο πληροφοριακό στοιχείο.

(στ) Ως «ιδιωτικό νοικοκυριό» νοείται ένα πρόσωπο το οποίο ζει µόνο του ή µια οµάδα προσώπων

τα οποία ζουν µαζί στην ίδια ιδιωτική κατοικία και µοιράζονται τα έξοδα,

συµπεριλαµβανοµένης της από κοινού προµήθειας των προς το ζην.

(ζ) Ως «συγχρονικά δεδοµένα» νοούνται τα δεδοµένα που αναφέρονται σε µια δεδοµένη χρονική

στιγµή ή σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Τα συγχρονικά δεδοµένα µπορούν να

προέρχονται είτε από συγχρονική δειγµατοληπτική έρευνα, µε ή χωρίς κατά σειρά εναλλαγή

του δείγµατος, είτε από καθαρώς δειγµατοληπτική έρευνα τύπου πάνελ (µε την προϋπόθεση

ότι εξασφαλίζεται αντιπροσωπευτικότητα στη συγχρονική συνιστώσα)·τα δεδοµένα αυτά

δύνανται να συνδυάζονται µε δεδοµένα προερχόµενα από µητρώα (δεδοµένα για άτοµα,

νοικοκυριά ή κατοικίες τα οποία συλλέγονται από διοικητικά ή στατιστικά µητρώα σε

επίπεδο µονάδας).

(η) Ως «διαχρονικά δεδοµένα» νοούνται τα δεδοµένα που αναφέρονται στις εξελίξεις σε ατοµικό

επίπεδο µε την πάροδο του χρόνου, οι οποίες παρατηρούνται περιοδικά για ορισµένη χρονική

διάρκεια. Τα διαχρονικά δεδοµένα µπορούν να προέρχονται είτε από συγχρονική έρευνα µε

κατά σειρά εναλλαγή του δείγµατος, στο πλαίσιο της οποίας τα επιλεγόµενα άτοµα

ακολουθούνται, είτε από έρευνα τύπου πάνελ·τα δεδοµένα αυτά δύνανται να συνδυάζονται µε

δεδοµένα προερχόµενα από µητρώα.
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(θ) Ως «µέλη δείγµατος» νοούνται τα άτοµα που έχουν επιλεγεί για να συµµετάσχουν στο δείγµα

κατά το πρώτο κύµα ενός διαχρονικού πάνελ. ∆ύνανται να περιλαµβάνονται όλα τα µέλη

ενός αρχικού δείγµατος νοικοκυριών ή ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα ατόµων στο πλαίσιο

έρευνας για άτοµα.

(ι) Ως «βασικοί τοµείς-στόχοι» νοούνται τα θεµατικά πεδία για τα οποία συλλέγονται δεδοµένα

σε ετήσια βάση.

(ια) Ως «δευτερεύοντες τοµείς-στόχοι» νοούνται τα θεµατικά πεδία για τα οποία συλλέγονται

δεδοµένα ανά τετραετία ή µε µικρότερη συχνότητα.

(ιβ) Ως «ακαθάριστο εισόδηµα» νοείται το συνολικό χρηµατικό και άλλο εισόδηµα που

εισπράττει το νοικοκυριό κατά τη διάρκεια µιας καθορισµένης «περιόδου αναφοράς του

εισοδήµατος», πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, των τακτικών φόρων

περιουσίας, των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των µισθωτών, των

αυτοαπασχολούµενων και των ανέργων (αν συντρέχει η περίπτωση) και των εργοδοτικών

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων όµως των ποσών που λαµβάνονται

στο πλαίσιο χρηµατικών µεταβιβάσεων µεταξύ των νοικοκυριών.

(ιγ) Ως «διαθέσιµο εισόδηµα» νοείται το ακαθάριστο εισόδηµα µείον το φόρο εισοδήµατος, τους

τακτικούς φόρους περιουσίας, τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των

µισθωτών, των αυτοαπασχολούµενων και των ανέργων (αν συντρέχει η περίπτωση), τις

εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο

χρηµατικών µεταβιβάσεων µεταξύ των νοικοκυριών.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

Το EU-SILC καλύπτει συγχρονικά δεδοµένα σχετικά µε το εισόδηµα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό

αποκλεισµό και άλλες συνθήκες διαβίωσης καθώς και διαχρονικά δεδοµένα τα οποία περιορίζονται

στο εισόδηµα, στην εργασία και σε ένα περιορισµένο αριθµό µη χρηµατικών δεικτών του

κοινωνικού αποκλεισµού.
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Άρθρο 4

Περίοδος αναφοράς

1. Τα συγχρονικά και διαχρονικά δεδοµένα παράγονται σε ετήσια βάση µε έτος έναρξης το

2004. Στο µέτρο του δυνατού, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να ακολουθείται το ίδιο

χρονοδιάγραµµα συλλογής κάθε έτος.

2. Κατ� εξαίρεση της παραγράφου 1 η Γερµανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο

επιτρέπεται να αρχίσουν την ετήσια συλλογή συγχρονικών και διαχρονικών δεδοµένων το 2005, µε

την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω κράτη µέλη θα παράσχουν συγκρίσιµα στοιχεία για το έτος 2004

για τους συγχρονικούς κοινούς δείκτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, που έχει θεσπίσει το Συµβούλιο

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 στα πλαίσια της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και οι οποίοι

µπορούν να προκύψουν µε βάση τον µηχανισµό EU-SILC.

3. Η περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος είναι δωδεκάµηνη. Μπορεί να πρόκειται για σταθερή

δωδεκάµηνη περίοδο (όπως το προηγούµενο ηµερολογιακό ή φορολογικό έτος) ή για «κινητή»

δωδεκάµηνη περίοδο (όπως οι δώδεκα µήνες που προηγούνται της συνέντευξης) ή να βασίζεται σε

συγκρίσιµο µέτρο.

4. Εάν χρησιµοποιείται σταθερή περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος, η εργασία πεδίου της

έρευνας διενεργείται σε µια περιορισµένη χρονική περίοδο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην

περίοδο αναφοράς του εισοδήµατος ή στην περίοδο φορολογικής δήλωσης, ώστε να

ελαχιστοποιείται η χρονική υστέρηση µεταξύ των µεταβλητών του εισοδήµατος και των

µεταβλητών της τρέχουσας περιόδου.
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Άρθρο 5

Χαρακτηριστικά των δεδοµένων

1. Προκειµένου να επιτραπεί η πολυδιάστατη ανάλυση σε επίπεδο νοικοκυριών και ατόµων, και

ιδίως η διερεύνηση νέων µειζόνων κοινωνικών προβληµάτων που απαιτούν ειδική µελέτη, όλα τα

συγχρονικά δεδοµένα πρέπει να µπορούν να συσχετίζονται σε επίπεδο νοικοκυριών και ατόµων.

Οµοίως, όλα τα διαχρονικά δεδοµένα πρέπει να µπορούν να συσχετίζονται σε επίπεδο νοικοκυριών

και ατόµων.

Τα διαχρονικά και τα συγχρονικά µικροδεδοµένα δεν είναι αναγκαίο να µπορούν να συσχετίζονται

µεταξύ τους.

Η διαχρονική συνιστώσα καλύπτει τουλάχιστον τέσσερα έτη.

2. Προκειµένου να µειώνονται οι υποχρεώσεις παροχής απαντήσεων, να διευκολύνονται οι

διαδικασίες υπολογισµού του τεκµαρτού εισοδήµατος και να ελέγχεται η ποιότητα των δεδοµένων,

οι εθνικές αρχές έχουν πρόσβαση σε συναφείς διοικητικές πηγές δεδοµένων σύµφωνα µε τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97.

Άρθρο 6

Απαιτούµενα δεδοµένα

1. Οι βασικοί τοµείς-στόχοι και οι αντίστοιχες περίοδοι αναφοράς που πρέπει να καλύπτονται

από τη συγχρονική και τη διαχρονική συνιστώσα παρατίθενται στο παράρτηµα I.

2. Οι δευτερεύοντες τοµείς-στόχοι συµπεριλαµβάνονται κάθε έτος, µε έτος έναρξης το 2005,

στη συγχρονική µόνο συνιστώσα. Οι εν λόγω τοµείς καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 14 παράγραφος 2. Κάθε έτος καλύπτεται ένας δευτερεύων τοµέας.
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Άρθρο 7

Μονάδα συλλογής

1. Ο πληθυσµός αναφοράς του EU-SILC είναι όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά και τα µέλη τους που

διαµένουν στην επικράτεια του κράτους µέλους τη χρονική στιγµή της συλλογής των δεδοµένων.

2. Οι κύριες συλλεγόµενες πληροφορίες αφορούν

(α) ιδιωτικά νοικοκυριά, συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων για το µέγεθος και τη σύνθεσή τους

καθώς και δεδοµένων που αφορούν στα βασικά χαρακτηριστικά των εκάστοτε µελών τους·

και

(β) άτοµα ηλικίας δεκαέξι ετών και άνω.

3. Η µονάδα έρευνας και ο τρόπος συλλογής των πληροφοριών για τα νοικοκυριά και τα άτοµα

περιγράφονται στο παράρτηµα I.

Άρθρο 8

Κανόνες δειγµατοληψίας και ανίχνευσης

1. Τα συγχρονικά και διαχρονικά δεδοµένα βασίζονται σε τυχαία δείγµατα αντιπροσωπευτικά

σε εθνικό επίπεδο.
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2. Κατ� εξαίρεση της παραγράφου 1, η Γερµανία παρέχει συγχρονικά δεδοµένα βασιζόµενα σε

τυχαίο αντιπροσωπευτικό σε εθνικό επίπεδο δείγµα για πρώτη φορά για το έτος 2008. Για το έτος

2005, η Γερµανία παρέχει δεδοµένα από τα οποία το 25% βασίζεται σε τυχαίο δείγµα και το 75%

βασίζεται σε ποσοστώσεις δειγµάτων οι οποίες προοδευτικά αντικαθίστανται από τυχαία δείγµατα,

ούτως ώστε το έτος 2008 να έχει επιτευχθεί πλήρως τυχαία δειγµατοληψία.

Όσον αφορά τη διαχρονική συνιστώσα, η Γερµανία παρέχει για το έτος 2006 ένα τρίτο των

διαχρονικών δεδοµένων (δεδοµένα για τα έτη 2005 και 2006) τα οποία βασίζονται σε τυχαία

δειγµατοληψία και δύο τρίτα σε ποσοστώσεις δείγµατος. Για το 2007, το ήµισυ των διαχρονικών

δεδοµένων των ετών 2005, 2006 και 2007 βασίζεται σε τυχαία δειγµατοληψία και το άλλο ήµισυ σε

ποσοστώσεις δείγµατος. Μετά το 2007 όλα τα διαχρονικά δεδοµένα βασίζονται σε τυχαία

δειγµατοληψία.

3. Στη διαχρονική συνιστώσα, τα άτοµα που περιλαµβάνονται στο αρχικό δείγµα, δηλαδή τα

άτοµα του δείγµατος, ακολουθούνται καθ� όλη τη διάρκεια του πάνελ. Κάθε άτοµο του δείγµατος

που µετακοµίζει σε ιδιωτικό νοικοκυριό εντός των εθνικών συνόρων ακολουθείται στο νέο τόπο

διαµονής του, σύµφωνα µε κανόνες και διαδικασίες ανίχνευσης οι οποίοι πρόκειται να οριστούν µε

τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
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Άρθρο 9

Μεγέθη δείγµατος

1. Με βάση τις διάφορες στατιστικές και πρακτικές θεωρήσεις και τις απαιτήσεις ακρίβειας για

τις πλέον κρίσιµες µεταβλητές, τα ελάχιστα αποτελεσµατικά µεγέθη δείγµατος πρέπει να είναι

σύµφωνα µε εκείνα που καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος II.

2. Ως µέγεθος δείγµατος για τη διαχρονική συνιστώσα λαµβάνεται, για οποιαδήποτε δύο

συνεχόµενα έτη, ο αριθµός των νοικοκυριών που υποβλήθηκαν επιτυχώς σε συνέντευξη κατά το

πρώτο έτος και των οποίων όλα τα µέλη ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των µελών τους ηλικίας 16

ετών και άνω υποβάλλονται επιτυχώς σε συνέντευξη και κατά τα δύο αυτά συνεχόµενα έτη.

3. Τα κράτη µέλη τα οποία χρησιµοποιούν µητρώα για το εισόδηµα και για άλλα δεδοµένα

µπορούν να χρησιµοποιήσουν δείγµα ατόµων αντί για δείγµα πλήρων νοικοκυριών κατά την

έρευνα µε συνέντευξη. Το ελάχιστο αποτελεσµατικό µέγεθος δείγµατος, όσον αφορά τον αριθµό

των ατόµων ηλικίας 16 ετών και άνω που υποβάλλονται σε λεπτοµερή συνέντευξη, αντιστοιχεί στο

75% των αριθµητικών στοιχείων των στηλών 3 και 4 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα

II, για τη συγχρονική και τη διαχρονική συνιστώσα αντίστοιχα.

Πρέπει να συλλέγονται επίσης στοιχεία εισοδήµατος και άλλα δεδοµένα για το νοικοκυριό κάθε

µέλους δείγµατος, και για όλα τα µέλη του.
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Άρθρο 10

∆ιαβίβαση δεδοµένων

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), µε τη µορφή αρχείων

µικροδεδοµένων, σταθµισµένα συγχρονικά και διαχρονικά δεδοµένα, πλήρως ελεγµένα,

καταγεγραµµένα και υπολογισµένα όσον αφορά το εισόδηµα.

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε ένα κατάλληλο

τεχνικό µορφότυπο το οποίο καθορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

2. Όσον αφορά τη συγχρονική συνιστώσα, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή

(Eurostat) τα αρχεία µικροδεδοµένων του έτους έρευνας N, κατά προτίµηση εντός ένδεκα µηνών

από τη λήξη της συλλογής δεδοµένων. Η τελευταία προθεσµία για τη διαβίβαση των

µικροδεδοµένων στην Eurostat είναι η 30ή Νοεµβρίου του έτους (N+1) για τα κράτη µέλη στα

οποία τα δεδοµένα συλλέγονται στο τέλος του έτους N ή µέσω συνεχούς έρευνας ή από µητρώα,

και η 1η Οκτωβρίου του έτους (N+1) για τα άλλα κράτη µέλη.

Μαζί µε τα αρχεία µικροδεδοµένων, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν δείκτες κοινωνικής συνοχής

βασισµένους στο συγχρονικό δείγµα του έτους N, οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται στην ετήσια

εαρινή έκθεση του έτους (N+2) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Οι ηµεροµηνίες για τη διαβίβαση των δεδοµένων ισχύουν επίσης για τη διαβίβαση συγκρίσιµων

δεδοµένων σχετικά µε συγχρονικούς κοινούς δείκτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για εκείνα τα κράτη

µέλη τα οποία αρχίζουν την ετήσια συλλογή δεδοµένων µετά το έτος 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 4

παράγραφος 2.
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3. Όσον αφορά τη διαχρονική συνιστώσα, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή

(Eurostat) τα αρχεία µικροδεδοµένων µέχρι το έτος N, κατά προτίµηση εντός δεκαπέντε µηνών

από το τέλος της εργασίας πεδίου. Η υποχρεωτική προθεσµία για τη διαβίβαση των

µικροδεδοµένων στην Eurostat είναι το τέλος Μαρτίου (N+2), µε κάθε έτος να έχει αφετηρία

το δεύτερο έτος του EU-SILC.

Η πρώτη διαβίβαση δεδοµένων που θα αφορά διαχρονικά συσχετιζόµενα στοιχεία :

- για τα έτη έρευνας 2004 και 2005, στην περίπτωση των κρατών µελών που αρχίζουν την

ετήσια συλλογή δεδοµένων το 2004, πραγµατοποιείται έως το τέλος Μαρτίου του έτους 2007,

και

- για τα έτη έρευνας 2005 και 2006, στην περίπτωση των κρατών µελών που αρχίζουν την

ετήσια συλλογή δεδοµένων το 2005, πραγµατοποιείται έως το τέλος Μαρτίου του έτους 2008.

Η επόµενη διαβίβαση καλύπτει τα τρία πρώτα έτη έρευνας 2004-2006 (2005-2007) και

πραγµατοποιείται έως το τέλος Μαρτίου των ετών 2008 και 2009, αντίστοιχα.

Εν συνεχεία, παρέχονται κάθε έτος διαχρονικά δεδοµένα τα οποία καλύπτουν τα προηγούµενα

τέσσερα έτη έρευνας (αναθεωρηµένα σε σχέση µε τις προηγούµενες εκδόσεις, όπου αυτό

απαιτείται).

Άρθρο 11

∆ηµοσίευση

Όσον αφορά τη συγχρονική συνιστώσα, η Επιτροπή (Eurostat) δηµοσιεύει µια ετήσια συγχρονική

έκθεση σε κοινοτικό επίπεδο έως το τέλος Ιουνίου του έτους N+2, η οποία βασίζεται στα δεδοµένα

που έχουν συλλεγεί κατά τη διάρκεια του έτους N.
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Για τα κράτη µέλη που αρχίζουν την ετήσια συλλογή δεδοµένων µετά το 2004, σύµφωνα µε το

άρθρο 4 παράγραφος 2, η συγχρονική έκθεση για το 2004 περιλαµβάνει τους κοινούς συγχρονικούς

δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το έτος 2006, η συγχρονική έκθεση περιλαµβάνει τα διαθέσιµα αποτελέσµατα των

µεθοδολογικών µελετών που αναφέρονται στο άρθρο 16.

Άρθρο 12

Πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα EU-SILC για επιστηµονικούς σκοπούς

1. Η κοινοτική αρχή (Eurostat) µπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση, εντός του χώρου

εγκατάστασής της σε εµπιστευτικά δεδοµένα, ή να γνωστοποιήσει σειρές ανώνυµων

µικροδεδοµένων προερχόµενων από τις στατιστικές πηγές EU-SILC, για επιστηµονικούς σκοπούς,

και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 831/2002.

2. Για τη συγχρονική συνιστώσα, τα αρχεία µικροδεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο που αφορούν

τα συλλεγόµενα κατά το έτος N δεδοµένα πρέπει να έχουν καταστεί διαθέσιµα για επιστηµονικούς

σκοπούς από το τέλος Φεβρουαρίου του έτους N+2.

3. Για τη διαχρονική συνιστώσα, τα αρχεία µικροδεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο που αφορούν

τα συλλεγόµενα κατά το έτος N δεδοµένα πρέπει να έχουν καταστεί διαθέσιµα για επιστηµονικούς

σκοπούς από το τέλος Ιουλίου του έτους N+2.
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Η πρώτη έκδοση των αρχείων διαχρονικών µικροδεδοµένων για τα κράτη µέλη που αρχίζουν

συλλογή δεδοµένων το έτος 2004 καλύπτει τα έτη 2004 και 2005 και πραγµατοποιείται στο τέλος

Ιουλίου του έτους 2007.

Η δεύτερη έκδοση, του Ιουλίου του 2008, καλύπτει τα έτη 2004-2006 για τα κράτη µέλη που

αρχίζουν τη συλλογή δεδοµένων το έτος 2004, και τα έτη 2005 και 2006 για τα κράτη µέλη που

αρχίζουν τη συλλογή δεδοµένων το έτος 2005.

Η τρίτη έκδοση, του Ιουλίου του 2009, καλύπτει τα έτη 2004-2007, για τα κράτη µέλη που

αρχίζουν τη συλλογή δεδοµένων το 2004 και τα έτη 2005-2007 για τα κράτη µέλη που αρχίζουν τη

συλλογή δεδοµένων το έτος 2005.

Εν συνεχεία, κάθε έκδοση του Ιουλίου καλύπτει διαχρονικά δεδοµένα σε κοινοτικό επίπεδο για τα

τέσσερα πιο πρόσφατα έτη για τα οποία διατίθενται δεδοµένα.

4. Οι εκθέσεις που εκπονεί η Επιστηµονική Επιτροπή µε βάση αρχεία συγχρονικών δεδοµένων

τα οποία έχουν συλλεγεί το έτος Ν δεν ανακοινώνονται πριν από τον Ιούλιο του έτους Ν+2.

Οι εκθέσεις που εκπονεί η Επιστηµονική Επιτροπή µε βάση αρχεία διαχρονικών δεδοµένων τα

οποία αφορούν το έτος της έρευνας Ν δεν ανακοινώνονται πριν από τον Ιούλιο του έτους Ν+3.
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Άρθρο 13

Χρηµατοδότηση

1. Κατά τα πρώτα τέσσερα έτη συλλογής δεδοµένων σε κάθε κράτος µέλος, αυτό το κράτος
µέλος λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση από την Κοινότητα µε σκοπό την κάλυψη του κόστους των
σχετικών εργασιών.

2. Το ποσό των πιστώσεων που διατίθενται ετησίως για την οικονοµική ενίσχυση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του
προϋπολογισµού.

3. Οι ετήσιες διαθέσιµες πιστώσεις χορηγούνται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.

Άρθρο 14

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος η οποία συστάθηκε µε
την απόφαση 89/382 (ΕΟΚ/ Ευρατόµ).

2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται στα άρθρα 5 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε
3 µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 15

Μέτρα εφαρµογής

1. Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,

περιλαµβανοµένων των µέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να συνεκτιµηθούν οι

οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις, λαµβάνονται τουλάχιστον δώδεκα µήνες πριν από την έναρξη

του έτους της έρευνας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

2. Τα εν λόγω µέτρα αφορούν :

(α) στην κατάρτιση του καταλόγου των βασικών µεταβλητών-στόχων που θα περιληφθούν σε

κάθε τοµέα της συγχρονικής συνιστώσας και του καταλόγου των µεταβλητών-στόχων που θα

περιληφθούν στη διαχρονική συνιστώσα, περιλαµβανοµένων του καθορισµού των κωδικών

των µεταβλητών και του τεχνικού µορφότυπου διαβίβασης στην Eurostat,

(β) στο αναλυτικό περιεχόµενο τόσο της ενδιάµεσης όσο και της τελικής έκθεσης ποιότητας,

(γ) στους ορισµούς και την ενηµέρωση των ορισµών, ιδίως στη βελτίωση της λειτουργικότητας

των ορισµών του εισοδήµατος που δίδονται στα σηµεία (ιβ) και (ιγ) του άρθρου 2

(περιλαµβανοµένου του χρονοδιαγράµµατος για την συµπερίληψη των διαφόρων

συνιστωσών),

(δ) σε θέµατα δειγµατοληψίας, περιλαµβανοµένων των κανόνων ανίχνευσης,

(ε) σε θέµατα εργασίας πεδίου και διαδικασιών υπολογισµού,

(στ) στον κατάλογο των δευτερευόντων τοµέων-στόχων και δευτερευουσών µεταβλητών-στόχων.
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3. Κατ� εξαίρεση, τα µέτρα τα αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, όσον

αφορά τη συλλογή δεδοµένων που πραγµατοποιείται κατά το έτος 2004, περιλαµβανοµένων των

µέτρων που πρέπει να ληφθούν για να συνεκτιµηθούν οι οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις,

αφορούν µόνο τα σηµεία (α) έως (ε) της παραγράφου 2, και λαµβάνονται τουλάχιστον έξι µήνες

πριν από την έναρξη του έτους της έρευνας.

4. Σε κάθε κράτος µέλος, η συνολική διάρκεια της συνέντευξης (τόσο του νοικοκυριού όσο και

του ατόµου) που αφορά τις βασικές και τις δευτερεύουσες µεταβλητές-στόχους της συγχρονικής

συνιστώσας δεν υπερβαίνει τη µία ώρα, κατά µέσο όρο.

Άρθρο 16

Εκθέσεις και µελέτες

1. Τα κράτη µέλη εκπονούν, έως το τέλος του έτους N+1, µια ενδιάµεση έκθεση ποιότητας η

οποία θα αναφέρεται στους κοινούς συγχρονικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τη

συγχρονική συνιστώσα του έτους Ν.

Τα κράτη µέλη εκπονούν, έως το τέλος του έτους Ν+2, τελικές εκθέσεις ποιότητας που καλύπτουν

και τη συγχρονική και τη διαχρονική συνιστώσα όσον αφορά το έτος έρευνας Ν, µε την προσοχή

εστραµµένη στην εσωτερική ακρίβεια. Κατ� εξαίρεση, η έκθεση του 2004 (για κράτη µέλη που

αρχίζουν τη συλλογή στοιχείων το 2004) και η έκθεση του 2005 (για κράτη µέλη που αρχίζουν τη

συλλογή στοιχείων το 2005) καλύπτουν µόνο τη συγχρονική συνιστώσα.

Επιτρέπονται µικρές αποκλίσεις από τους κοινούς ορισµούς, όπως π.χ. εκείνους που αφορούν το

ιδιωτικό νοικοκυριό και την περίοδο αναφοράς για το εισόδηµα, υπό τον όρο ότι επηρεάζουν

οριακά µόνον τη συγκρισιµότητα. Η επίπτωσή τους επί της συγκρισιµότητας αναφέρεται στις

εκθέσεις ποιότητας.
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2. Η Επιτροπή (Eurostat) εκπονεί, έως το τέλος Ιουνίου Ν+2, συγκριτική ενδιάµεση έκθεση

ποιότητας σχετικά µε τους κοινούς συγχρονικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του έτους Ν.

Η Επιτροπή (Eurostat) εκπονεί, έως τις 30 Ιουνίου Ν+3, συγκριτική τελική έκθεση ποιότητας που

καλύπτει και τη συγχρονική και τη διαχρονική συνιστώσα όσον αφορά το έτος έρευνας Ν. Κατ�

εξαίρεση, η έκθεση του 2004 (για τα κράτη µέλη που αρχίζουν συλλογή στοιχείων το 2004) και η

έκθεση του 2005 (για τα κράτη µέλη που αρχίζουν συλλογή στοιχείων το 2005) καλύπτουν µόνο τη

συγχρονική συνιστώσα.

3. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε το έργο που έχει επιτελεστεί στο πλαίσιο του παρόντος

κανονισµού.

4. Η Επιτροπή (Eurostat) οργανώνει από το έτος 2004 και εξής µεθοδολογικές µελέτες για να

εκτιµηθεί ο αντίκτυπος των χρησιµοποιούµενων εθνικών πηγών δεδοµένων στη συγκρισιµότητα

και να προσδιορισθούν οι ορθότερες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται. Τα πορίσµατα των

µελετών αυτών περιλαµβάνονται στην έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
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Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________



15090/1/02 REV 1 LAM/gd 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG G I    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

1. Πληροφορίες για το νοικοκυριό

ΜΟΝΑ∆Α (Άτοµα ή
νοικοκυριά)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΣ (X) Ή/ΚΑΙ
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ (L) ΤΟΜΕΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ Βασικά δεδοµένα για το νοικοκυριό,
συµπεριλαµβανοµένου του βαθµού
αστικοποίησης

Τρέχουσα περίοδος X, L

Συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού
(ακαθάριστο 1 και διαθέσιµο)

Περίοδος αναφοράς του
εισοδήµατος

X, LΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Συνιστώσες του ακαθάριστου εισοδήµατος σε
επίπεδο νοικοκυριού

Περίοδος αναφοράς του
εισοδήµατος

X,L

Καθυστερούµενες πληρωµές, σχετικές µε τη
στέγαση ή όχι

12 τελευταίοι µήνες X, L

Μη χρηµατικοί δείκτες αποστέρησης του
νοικοκυριού, συµπεριλαµβανοµένων των
οικονοµικών δυσκολιών του νοικοκυριού να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, στα χρέη του
και στην αντιµετώπιση έκτακτων αλλά
αναγκαίων δαπανών

Τρέχουσα περίοδος X, L

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον Τρέχουσα περίοδος X
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Φροντίδα για τα παιδιά Τρέχουσα περίοδος X

Τύπος κατοικίας, καθεστώς ενοίκου και
συνθήκες στέγασης

Τρέχουσα περίοδος X, L

Ανέσεις της κατοικίας Τρέχουσα περίοδος X

Νοικοκυριό Πληροφορίες που
συλλέγονται από ένα µέλος
νοικοκυριού ηλικίας 16
ετών και άνω ή προέρχονται
από µητρώα

ΣΤΕΓΑΣΗ

Κόστος στέγασης Τρέχουσα περίοδος X

                                                
1 Οι συνιστώσες του ακαθάριστου εισοδήµατος καλύπτουν το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και από αυτοαπασχόληση (χρηµατικό και µη), τις ακαθάριστες

εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, το τεκµαρτό ενοίκιο, το εισόδηµα από περιουσιακά στοιχεία, το τρέχον ακαθάριστο εισόδηµα εκ µεταβιβάσεων, λοιπά ακαθάριστα
εισοδήµατα και τις πληρωµές τόκων.
Οι µη χρηµατικές συνιστώσες εισοδήµατος από µισθωτή εργασία (εξαιρουµένων των εταιρικών αυτοκινήτων που υπολογίζονται από το πρώτο έτος της έρευνας) και από
αυτοαπασχόληση, τεκµαρτό ενοίκιο και πληρωµές τόκων είναι προαιρετικά από το πρώτο έτος της έρευνας και υποχρεωτικά από το 2007. Οι ακαθάριστες εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές θα περιλαµβάνονται µόνο από το 2007, εάν είναι θετικά τα αποτελέσµατα των µελετών σκοπιµότητας.
Οι µεταβλητές που απαιτούνται για τον υπολογισµό του τεκµαρτού ενοικίου θα συλλέγονται από το πρώτο έτος της συλλογής δεδοµένων για κάθε κράτος µέλος, (2004 ή
2005).
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2. Προσωπικές πληροφορίες

ΜΟΝΑ∆Α (Άτοµα ή
νοικοκυριά)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΡΟΝΙΚΟΣ (X) Ή/ΚΑΙ
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ (L)
ΤΟΜΕΑΣ

Όλα τα άτοµα ηλικίας κάτω
των 16 ετών

∆ηµογραφικά δεδοµένα Τρέχουσα περίοδος X, L

Πρώην µέλη του
νοικοκυριού

Προσωπικές πληροφορίες που
συλλέγονται από µέλος
νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών
και άνω ή προέρχονται από
µητρώα

ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

∆ηµογραφικά δεδοµένα Περίοδος αναφοράς του
εισοδήµατος

L

Προσωπικές πληροφορίες που
συλλέγονται από όλα τα µέλη
του νοικοκυριού ηλικίας 16
ετών και άνω (από
αντιπρόσωπο κατ� εξαίρεση, σε
περίπτωση προσωρινής
απουσίας ή ανικανότητας) ή
προέρχονται από µητρώα

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ Ακαθάριστο προσωπικό εισόδηµα,
σύνολο και συνιστώσες σε
προσωπικό επίπεδο

Περίοδος αναφοράς του
εισοδήµατος

X, L

Βασικά προσωπικά δεδοµένα Τρέχουσα περίοδος X, LΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
∆ηµογραφικά δεδοµένα Τρέχουσα περίοδος X, L

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Εκπαίδευση συµπεριλαµβανοµένου
του ανωτάτου επιπέδου κατά τη
∆ιεθνή πρότυπη ταξινόµηση της
εκπαίδευσης (ISCED)

Τρέχουσα περίοδος X, L

Βασικές πληροφορίες σχετικά µε
την τρέχουσα δραστηριότητα και
την τρέχουσα κύρια εργασία,
συµπεριλαµβανοµένων
πληροφοριών για την τελευταία
κύρια εργασία των ανέργων

Τρέχουσα περίοδος X, L

Όλα τα άτοµα του
νοικοκυριού ηλικίας 16
ετών και άνω

Κατά προτίµηση µε προσωπική
επαφή, αλλά και µέσω
αντιπροσώπου ως κανονική
διαδικασία ή µέσω µητρώων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασικές πληροφορίες για
δραστηριότητα κατά την περίοδο
αναφοράς

Περίοδος αναφοράς του
εισοδήµατος

Χ

Συνολικός αριθµός ωρών εργασίας
στην τρέχουσα δεύτερη/τρίτη ...
εργασία

Τρέχουσα περίοδος X



15090/1/02 REV 1 LAM/gd 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG G I    EL

ΜΟΝΑ∆Α (Άτοµα ή
νοικοκυριά)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΧΡΟΝΙΚΟΣ (X) Ή/ΚΑΙ
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ (L) ΤΟΜΕΑΣ

Υγεία συµπεριλαµβανοµένης
και της καταστάσεως της υγείας
και των χρόνιων ασθενειών ή
χρόνιων φυσικών µειονεξιών

Τρέχουσα περίοδος X, LΥΓΕΙΑ

Πρόσβαση στην ιατρική
περίθαλψη

12 τελευταίοι µήνες X

Λεπτοµερείς πληροφορίες
σχετικά µε την εργασία

Τρέχουσα περίοδος X, L

Ιστορικό των δραστηριοτήτων Επαγγελµατικός βίος L

Τουλάχιστον ένα µέλος
του νοικοκυριού ηλικίας
16 ετών και άνω (το
επιλεγµένο µέλος
δείγµατος)

Προσωπικές
πληροφορίες που
συλλέγονται από άτοµα
(πληρεξουσίους
κατ� εξαίρεση) ή
προέρχονται από
µητρώα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Χρονοδιάγραµµα των
δραστηριοτήτων

Περίοδος αναφοράς του
εισοδήµατος

L

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ελάχιστα αποτελεσµατικά µεγέθη δείγµατος

Νοικοκυριά Ερευνητέα άτοµα ηλικίας 16 ετών και
άνω που υποβάλλονται σε συνέντευξη

Συγχρονικό διαχρονικό Συγχρονικό ∆ιαχρονικό

Κράτη µέλη ΕΕ
1 2 3 4

Βέλγιο 4 750 3 500 8 750 6 500
∆ανία 4 250 3 250 7 250 5 500
Γερµανία 8 250 6 000 14 500 10 500
Ελλάδα 4 750 3 500 10 000 7 250
Ισπανία 6 500 5 000 16 000 12 250
Γαλλία 7 250 5 500 13 500 10 250
Ιρλανδία 3 750 2 750 8 000 6 000
Ιταλία 7 250 5 500 15 500 11 750
Λουξεµβούργο 3 250 2 500 6 500 5 000
Κάτω Χώρες 5 000 3 750 8 750 6 500
Αυστρία 4 500 3 250 8 750 6 250
Πορτογαλία 4 500 3 250 10 500 7 500
Φινλανδία 4 000 3 000 6 750 5 000
Σουηδία 4 500 3 500 7 500 5 750
Ηνωµένο Βασίλειο 7 500 5 750 13 750 10 500
Σύνολο κρατών µελών
ΕΕ

80 000 60 000 156 000 116 500

Ισλανδία 2 250 1 700 3 750 2 800

Νορβηγία 3 750 2 750 6 250 4 650

Σύνολο
συµπεριλαµβανοµένης
της Ισλανδίας και της
Νορβηγίας

86 000 64 450 166 000 123 950

Σηµείωση :

Σηµείο αναφοράς είναι το αποτελεσµατικό µέγεθος δείγµατος, δηλαδή το µέγεθος που θα
απαιτούνταν εάν η έρευνα βασιζόταν σε απλή τυχαία δειγµατοληψία (επίδραση σχεδιασµού σε
σχέση µε τη µεταβλητή «ποσοστό κινδύνου φτώχιας» = 1,0). Τα πραγµατικά µεγέθη δείγµατος θα
πρέπει να είναι µεγαλύτερα ώστε η επίδραση του σχεδιασµού να υπερβαίνει 1,0 και να
αντισταθµίζονται οι µη απαντήσεις όλων των ειδών. Επιπλέον, το µέγεθος δείγµατος αναφέρεται
στον αριθµό των έγκυρων νοικοκυριών, δηλαδή των νοικοκυριών για τα οποία, και για όλα τα µέλη
των οποίων, έχουν ληφθεί όλες ή σχεδόν όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες.

=====================
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Θέµα : Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο για την έκδοση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές
στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 13 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και

τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC).

2. Η προαναφερόµενη πρόταση βασίζεται στο άρθρο 285 της συνθήκης, σύµφωνα µε το οποίο

εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία καθορίζεται

στο άρθρο 251 της συνθήκης.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 24 Απριλίου 2002.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τροπολογίες του για την πρόταση στις 14 Μαΐου

2002.

5. Στις 15 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 250

παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, τροποποιηµένη πρόταση µε ενσωµατωµένες όλες τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

6. Στις 6 Mαρτίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση δυνάµει του άρθρου 251

της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο στόχος της πρότασης είναι να θεσπιστεί κοινό πλαίσιο σχετικά µε την παραγωγή κοινοτικών

στατιστικών για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης, προκειµένου να παρασχεθεί µια βάση

αναφοράς συγκριτικών στατιστικών για την κατανοµή του εισοδήµατος και τον κοινωνικό

αποκλεισµό σε επίπεδο ΕΕ. Αυτή η βάση αναφοράς χρειάζεται προκειµένου να καταστεί δυνατή η

αποτελεσµατικότερη επιδίωξη επίτευξης των κοινοτικών στόχων των βελτιωµένων συνθηκών

διαβίωσης και της αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αντικατοπτρίζει, σε µεγάλο βαθµό, την πρόταση της Επιτροπής, τις
τροπολογίες που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εκ µέρους της Επιτροπής
αντιµετώπιση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου, όπως αυτή προέκυψε από την τροποποιηµένη
της πρόταση, ενώ συγχρόνως εισάγει ορισµένες αναπροσαρµογές για να αντιµετωπιστούν οι
ανησυχίες των κρατών µελών.

Οι αλλαγές που εισήγαγε το Συµβούλιο είναι οι εξής:

Στην παράγραφο 1 του αιτιολογικού, το Συµβούλιο περιλαµβάνει πλήρη απαρίθµηση εκείνων
των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων τα αποτελέσµατα των οποίων αντικατοπτρίζουν την ανάγκη
δεδοµένων για τη φτώχεια και για τον κοινωνικό αποκλεισµό: έχουν προστεθεί η Στοκχόλµη και το
Λάκεν.

Στην παράγραφο 2 του αιτιολογικού, έχει ενσωµατωθεί η πρώτη τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Στην παράγραφο 11 του αιτιολογικού και στο άρθρο 14, παράγραφοι 2 και 3, το Συµβούλιο
άλλαξε τη διαδικασία της επιτροπολογίας από διαδικασία διαχειριστικής σε διαδικασία
κανονιστικής επιτροπής, επειδή αυτό πιστεύεται ότι ενδείκνυται περισσότερο για τον τύπο µέτρων
που πρέπει να θεσπιστούν για την εφαρµογή του κανονισµού.

Στο άρθρο 1, το Συµβούλιο εισήγαγε έναν πρόσθετο στόχο, της συγκρισιµότητας των δεδοµένων,
η επίτευξη του οποίου θα επιδιωχθεί µε µεθοδολογικές µελέτες. Αυτό πιστεύεται ότι είναι αναγκαίο
για να εξασφαλιστεί ότι τα συλλεγόµενα δεδοµένα δίνουν µια επαρκώς ακριβή εικόνα της Ένωσης,
από άκρου εις άκρον της, προκειµένου να είναι δυνατή µια καλύτερη διαµόρφωση πολιτικής στο
πεδίο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

Στο άρθρο 2, στοιχείο γ), το Συµβούλιο εισήγαγε τις λέξεις «συλλογή δεδοµένων της έρευνας»
για να διευκρινιστεί το νόηµα του ορισµού.

Στο άρθρο 2, στοιχείο στ), το Συµβούλιο απάλειψε το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο. Αντ� αυτών, η
έννοια των µικρών αποκλίσεων από τον ορισµό εισάγεται στο άρθρο 16, το σχετικό µε τις εκθέσεις
ποιότητας. Πιστεύεται ότι το άρθρο για τους ορισµούς θα πρέπει να είναι στενά προσκολληµένο
στους ορισµούς, και ότι οι αποκλίσεις µπορούν να αντιµετωπιστούν καταλληλότερα στο άρθρο το
σχετικό µε τις εκθέσεις.
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Στο άρθρο 2 παράγραφος ιβ), το Συµβούλιο ενσωµάτωσε την προτεινόµενη τροπολογία του
Κοινοβουλίου κατά τον τρόπο που εισηγήθηκε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση,
χρησιµοποιώντας τη φράση «χρηµατικό και άλλο εισόδηµα», καθώς και τις αφαιρέσεις για τους
«αυτοαπασχολούµενους και τους ανέργους», έτσι ώστε να δίνεται µια πλήρης εικόνα των
υποχρεωτικών εισφορών. Το Συµβούλιο διευκρίνισε επίσης ότι, σύµφωνα µε τις συστάσεις του
Εγχειριδίου της Οµάδας της Καµπέρα, πρέπει να χρησιµοποιούνται για τους υπολογισµούς µόνο οι
«εισπράξεις εκ µεταβιβάσεων µεταξύ νοικοκυριών». Η έννοια της ιδιοκατοίκησης και των µη
χρηµατικών συνιστωσών εισοδήµατος από εξηρτηµένη εργασία ή από αυτοαπασχόληση που
πρότεινε το Κοινοβούλιο στην τροπολογία ενσωµατώθηκε στην υποσηµείωση του
Παραρτήµατος 1, όπου καθορίζεται το επίπεδο εξειδίκευσης των µεταβλητών: πιστεύεται ότι αυτή
η θέση είναι καταλληλότερη για να αντιµετωπισθεί αυτή η έννοια.

Στο άρθρο 2 παράγραφος ιγ), το Συµβούλιο εισήγαγε και πάλι τις εισφορές που καταβάλλουν οι
«αυτοαπασχολούµενοι και οι άνεργοι» προκειµένου να δοθεί µια πλήρης εικόνα των
υποχρεωτικών εισφορών.
Το Συµβούλιο διευκρίνισε επίσης ότι, σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο της Οµάδας της Καµπέρα, οι
πληρωµές εκ µεταβιβάσεων µεταξύ νοικοκυριών πρέπει να αφαιρούνται από το ακαθάριστο
εισόδηµα προκειµένου να προκύπτει το διαθέσιµο εισόδηµα.

Στο άρθρο 3, το Συµβούλιο απάλειψε τις λέξεις «συγκρίσιµα και επίκαιρα», αφού δεν αφορούν
πράγµατι το πεδίο εφαρµογής και καλύπτονται σε άλλα άρθρα που αφορούν τα απαιτούµενα
δεδοµένα και το χρονοδιάγραµµα υποβολής.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το Συµβούλιο εισήγαγε τη λέξη «παράγονται» προκειµένου να
αφήνεται περιθώριο για ένα φάσµα κατάλληλων µεθόδων µε τις οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να
συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα στοιχεία ή να τα συνάγουν κατ� εκτίµηση. Το πρώτο έτος της
παραγωγής δεδοµένων άλλαξε σε 2004, προκειµένου να αντικατοπτρίζεται η ρεαλιστικά
πλησιέστερη ηµεροµηνία για την εφαρµογή του κανονισµού. Οι ηµεροµηνίες στο σύνολο του
κανονισµού αναπροσαρµόστηκαν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή (όπως στο
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο 15 παράγραφος 3).

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, έχουν απαλειφθεί οι παρεκκλίσεις για τη Γαλλία και την Ιταλία, αφού
οι χώρες αυτές θα είναι σε θέση να παρέχουν δεδοµένα από το 2004. Η Γερµανία, οι Κάτω Χώρες
και το ΗΒ χρειάζονται παρέκκλιση έως το 2005 - ο όρος υπό τον οποίο χορηγείται η παρέκκλιση
αυτή είναι να παρέχουν δεδοµένα για τους συγχρονικούς δείκτες στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου
συντονισµού. Η διατύπωση της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκε προκειµένου να
αντικατοπτρίζεται η ακριβής απαίτηση για τα δεδοµένα αυτού του είδους.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, η δυνατότητα να βασίζονται τα δεδοµένα σε ένα συγκρίσιµο µέτρο
έχει συµπεριληφθεί στο πρώτο εδάφιο, πράγµα που επέτρεψε να απαλειφθεί το δεύτερο εδάφιο. Το
τρίτο εδάφιο έχει και αυτό απαλειφθεί, αφού το θέµα αυτό καλύπτεται πλήρως στο άρθρο 16.
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Το Συµβούλιο εισήγαγε ένα νέο άρθρο 8 παράγραφος 2, µε το οποίο παραχωρούνται στη

Γερµανία µεταβατικές περίοδοι, κατά τις οποίες θα προχωρήσει στην πλήρη χρησιµοποίηση

τυχαίου δείγµατος τόσο για συγχρονικά όσο και για διαχρονικά δεδοµένα. Οι µεταβατικές αυτές

περίοδοι αντιστοιχούν στη συντοµότερη δυνατή εφαρµογή των µεταβολών τεχνικής φύσεως που

απαιτούνται προκειµένου όλα τα δεδοµένα να παρέχονται βασιζόµενα σε τυχαίο δείγµα.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η λεπτοµερής προσωπική συνέντευξη

θα πρέπει να διεξάγεται µόνο για «µέλη (νοικοκυριού) ηλικίας 16 ετών και άνω».

Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το Συµβούλιο εισήγαγε διάταξη µε την οποία το τεχνικό µορφότυπο

για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδοµένων θα πρέπει να καθορίζεται από την επιτροπή της

διαδικασίας επιτροπολογίας, και όχι από την Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι θα είναι

σεβαστές οι τεχνικές δυνατότητες και προτιµήσεις των κρατών µελών.

Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το Συµβούλιο παρέτεινε τις προθεσµίες για τη διαβίβαση δεδοµένων

κατά ένα µήνα, επειδή υπήρχε η εντύπωση ότι οι προτεινόµενες από την Επιτροπή προθεσµίες είναι

υπερβολικά απαιτητικές και δεν µπορούν να τις τηρήσουν όλα τα κράτη µέλη. Το Συµβούλιο

απάλειψε την παράγραφο 2, αφού ο κανονισµός δεν καλύπτει πλέον το 2003. Το Συµβούλιο

εισήγαγε επίσης µνεία των χωρών στις οποίες έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση κατά το άρθρο 4

παράγραφος 2, έτσι ώστε να είναι πλήρης η κάλυψη.

Οι ηµεροµηνίες στο άρθρο 10 παράγραφος 3 αναπροσαρµόζονται προκειµένου να ληφθεί υπόψη

η µετάθεση της ηµεροµηνίας εφαρµογής του κανονισµού και οι παρεκκλίσεις που παραχωρούνται

σε ορισµένα κράτη µέλη.

Το άρθρο 11 αναπροσαρµόστηκε για να ληφθούν υπόψη οι ρυθµίσεις για τα κράτη µέλη µε

παρεκκλίσεις κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2, καθώς και τα αποτελέσµατα των µεθοδολογικών

µελετών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 16 - το Συµβούλιο πιστεύει ότι θα είναι σηµαντικό

να περιληφθούν και τα δύο αυτά στοιχεία στις εκθέσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί διαχρονικά η

πλήρης και συνεπής εφαρµογή του κανονισµού.
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Το άρθρο 12 παράγραφος 1 αναπροσαρµόσθηκε ώστε να επαναλαµβάνει τη διατύπωση του

κανονισµού (ΕΚ) Αριθ. 831/2002 της 17ης Μαΐου 2002 σχετικά µε την πρόσβαση σε εµπιστευτικά

δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς - κανονισµού που εκδόθηκε όταν ήταν υπό εξέταση ο

προτεινόµενος κανονισµός EU-SILC, και η διατύπωση του δίνει µια ακριβέστερη ένδειξη των

εφαρµοστέων όρων για τη χορήγηση πρόσβασης σε δεδοµένα.

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 12 παράγραφος 2 απαλείφθηκε, αφού ο κανονισµός δεν καλύπτει

πλέον το 2003.

Στο άρθρο 12, παράγραφος 3, οι ηµεροµηνίες αναπροσαρµόσθηκαν προκειµένου να ληφθεί υπόψη

η µετάθεση της ηµεροµηνίας εφαρµογής του κανονισµού και οι παρεκκλίσεις που παραχωρούνται

σε ορισµένα κράτη µέλη.

Προστίθεται ένα νέο άρθρο 12 παράγραφος 4, στο οποίο διευκρινίζεται ότι οι εκθέσεις που

βασίζονται σε συγχρονικά µικροδεδοµένα για το έτος Ν δεν θα πρέπει να δηµοσιεύονται πριν από

τον Ιούλιο του έτους Ν+2· αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι, µέσω των επιστηµονικών

εκθέσεων δεν θα κυκλοφορούν τα δεδοµένα πριν από τη δηµοσίευση της συγχρονικής έκθεσης της

Επιτροπής (κατά το άρθρο 11, η έκθεση αυτή θα δηµοσιεύεται έως το τέλος Ιουνίου του έτους

Ν+2). Οι επιστηµονικές εκθέσεις οι βασιζόµενες σε διαχρονικά δεδοµένα δεν θα πρέπει να

δηµοσιεύονται πριν από τον Ιούλιο του έτους Ν+3, που αντιστοιχεί στο ένα επί πλέον έτος που

απαιτείται για τη συγκέντρωση διαχρονικών συγκριτικών στοιχείων.

Το άρθρο 13, παράγραφος 1 τροποποιήθηκε ώστε να αναφέρεται στα «πρώτα τέσσερα έτη

συλλογής δεδοµένων σε κάθε χώρα», προκειµένου να παρέχεται χρηµατοδότηση για τέσσερα έτη

σε όλα τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών µε παρεκκλίσεις που τους

επιτρέπουν να αρχίσουν να συλλέγουν στοιχεία αργότερα από άλλα κράτη µέλη.

Το άρθρο 13 παράγραφος 3 σηµειώνει ότι η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή χορηγεί

πράγµατι τις ετήσιες διαθέσιµες πιστώσεις και δεν τις καθορίζει απλώς.

Το άρθρο 14, όπως προαναφέρθηκε, αναπροσαρµόστηκε προκειµένου να θεσπιστεί µια διαδικασία

κανονιστικής επιτροπής αντί της διαχειριστικής.
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Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το Συµβούλιο ορίζει περίοδο δώδεκα µηνών τουλάχιστον, αντί
εννέα, µεταξύ καθορισµού των µέτρων εφαρµογής και εφαρµογής τους στην έρευνα, κατά τρόπο
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη θα έχουν επαρκή χρόνο για την εισαγωγή των αναγκαίων
αλλαγών τεχνικής φύσεως.

Το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) αναπροσαρµόζεται ώστε να αναφέρεται τόσο στις
ενδιάµεσες όσο και στις τελικές εκθέσεις ποιότητας, ευθυγραµµιζόµενη προς την εισαγωγή µιας
ενδιάµεσης έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.

Το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) τροποποιείται ώστε να συµπεριλαµβάνει τόσο τους
αρχικούς ορισµούς όσο και την ενηµέρωσή τους, αφού οι αρχικοί ορισµοί θα πρέπει και αυτοί να
θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο ε) προστέθηκαν διαδικασίες καταλογισµού, µε
ευθυγράµµιση προς τη διάταξη στο άρθρο 4 βάσει του οποίου δεν χρειάζεται όλα τα δεδοµένα να
συλλέγονται µέσω επιτόπιας έρευνας - η επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει τις κατάλληλες
διαδικασίες καταλογισµού, όπου αυτές πρόκειται να εφαρµόζονται.

Επίσης τα άρθρα 15 και 16 ανακατατάχθηκαν και χωρίστηκαν σε 4 παραγράφους το καθένα
προκειµένου να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια - πράγµα που αντικατοπτρίζεται στο νέο άρθρο 15
παράγραφος 3.

Στο νέο άρθρο 16 παράγραφος 1 εισάγεται ένα νέο εδάφιο που θεσπίζει µια ενδιάµεση έκθεση
ποιότητας, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει η ενδεδειγµένη πρόοδος στην επίτευξη
συγκρίσιµων δεικτών υψηλής ποιότητας. Στο πρώιµο αυτό στάδιο η έκθεση µπορεί να αφορά µόνο
συγχρονικούς δείκτες. Οι ηµεροµηνίες στο δεύτερο εδάφιο αναπροσαρµόστηκαν ώστε να είναι
συνεπείς προς το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του κανονισµού. Εισάγεται ένα τρίτο
εδάφιο, το οποίο ασχολείται µε αποκλίσεις από τους κοινούς ορισµούς - το στοιχείο αυτό
προηγουµένως συµπεριλαµβανόταν στους ορισµούς στα άρθρα 2 στοιχείο στ) και 4
παράγραφος 3, αλλά αντιµετωπίζεται καταλληλότερα συσχετιζόµενο µε τις εκθέσεις που θα
δικαιολογούν τις τυχόν αποκλίσεις.

Το νέο άρθρο 16 παράγραφος 2 εισάγει επίσης ένα νέο εδάφιο µε το οποίο θεσπίζεται ενδιάµεση
έκθεση ποιότητας, που θα εκπονεί η Επιτροπή.

Το νέο άρθρο 16 παράγραφος 4 θεσπίζει µεθοδολογικές µελέτες σκοπός των οποίων είναι η
αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει στη συγκρισιµότητα η χρησιµοποίηση διαφορετικών
πηγών δεδοµένων σε διαφορετικά κράτη - τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών θα
χρησιµοποιηθούν, όπου χρειάζεται, για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας.
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Στο Παράρτηµα 1, κατά γενικό κανόνα, το Συµβούλιο εισήγαγε τις τροπολογίες που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο µέτρο που η συλλογή των στοιχείων είναι τεχνικώς εφικτή και όχι
δυσανάλογα δαπανηρή.

Στη «µέθοδο συλλογής», το Συµβούλιο άλλαξε τη διατύπωση προκειµένου να αντικατοπτρίζει τις
µεθόδου συλλογής οι οποίες χρησιµοποιούνται σε ορισµένα κράτη µέλη και δεν βασίζονται σε
ξεχωριστές προσωπικές συνεντεύξεις.

Το Συµβούλιο, ανταποκρινόµενο στην τρίτη τροπολογία στην τρίτη τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και την αντίστοιχη αντιµετώπισή της από την Επιτροπή, προσέθεσε τις λέξεις
«συµπεριλαµβανοµένου του βαθµού αστικοποίησης» στο πεδίο «βασικά δεδοµένα για το
νοικοκυριό». Η προτεινόµενη από το Κοινοβούλιο διατύπωση θεωρήθηκε ότι ήταν υπερβολικά
ασαφής για να εφαρµοστεί κατά τρόπο που να παρέχει δεδοµένα τα οποία να έχουν νόηµα και να
είναι συγκρίσιµα.

Η τέταρτη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά µε το θέµα των συνιστωσών του
ακαθάριστου εισοδήµατος ενσωµατώθηκε από το Συµβούλιο στην υποσηµείωση τη σχετική µε το
πεδίο «Συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού». Το Συµβούλιο πιστεύει ότι αυτός είναι ο
σαφέστερος τρόπος για να ενσωµατωθούν στο νοµικό κείµενο οι εφαρµοστέες έννοιες. Η
υποσηµείωση αναφέρει επίσης ότι ορισµένες µη νοµισµατικές συνιστώσες θα είναι προαιρετικές
έως το 2007 (και οι ασφαλιστικές εισφορές θα περιλαµβάνονται µόνο από το 2007, εάν είναι θετικά
τα αποτελέσµατα των µελετών σκοπιµότητας). Αυτό, επειδή ορισµένα κράτη µέλη έχουν
σηµαντικές δυσκολίες µε την πρακτική συλλογή αυτών των πληροφοριών και απαιτείται
µεταβατική περίοδος κατά την οποία να αναπτυχθούν κατάλληλες µεθοδολογίες συλλογής. Οι
µεταβλητές που απαιτούνται για τον συνυπολογισµό τις ιδιοκατοίκησης θα είναι, ωστόσο,
υποχρεωτικές από το πρώτο έτος συλλογής δεδοµένων.

Η πέµπτη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενσωµατώνεται µε χρησιµοποίηση της
διατύπωσης που προτείνεται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής : «καθυστερούµενες
πληρωµές σχετικές µε τη στέγαση ή όχι». Πιστεύεται ότι αυτός είναι ο σαφέστερος τρόπος να
δίνεται µια συνολική αριθµητική τιµή για τις καθυστερούµενες πληρωµές (αντί µια τιµή χρέους,
που δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη κοινωνικού αποκλεισµού) και να διαφοροποιούνται οι
καθυστερούµενες πληρωµές οι σχετικές µε τη στέγαση από άλλες.

Η έκτη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενσωµατώνεται χρησιµοποιώντας πάλι τη
διατύπωση που προτείνεται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, αφού αντικατοπτρίζει
τον πάγιο όρο ο οποίος χρησιµοποιείται για να περιγράφονται οι δείκτες στέρησης σε συνήθη
χρήση.
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Η έβδοµη τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει ενσωµατωθεί, αφού τα κράτη µέλη
πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να οριστούν στον κανονισµό εξειδικευµένα στοιχεία που συνιστούν τα
δεδοµένα τα σχετικά µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, και κάθε προσπάθεια ορισµού θα
µπορούσε να οδηγήσει στο να επικεντρωθεί η προσοχή σε στοιχεία που δεν αποτελούν, κατ�
ανάγκη, το κύριο πρόβληµα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος σε συγκεκριµένες
περιοχές. Στις πληροφορίες σχετικά µε την εργασία, το Συµβούλιο εισήγαγε ένα πεδίο
«φροντίδας για τα παιδιά», αφού θεωρείται ότι αποτελεί βασικό συντελεστή που συµβάλλει στον
αποκλεισµό από την αγορά εργασίας το κατά πόσο είναι διαθέσιµες ή όχι ευκολίες που αφορούν τη
φροντίδα για τα παιδιά,

Η όγδοη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενσωµατωθεί.

Η ένατη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενσωµατωθεί όσο αφορά το επίπεδο της
διεθνούς πρότυπης ταξινόµησης της εκπαίδευσης (ISCED) το οποίο έχουν επιτύχει τα
ερωτώµενα πρόσωπα, όχι όµως όσον αφορά και τους γονείς τους - αυτό ευθυγραµµίζεται µε την
αντιµετώπιση που επεφύλαξε στην τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Επιτροπή.

Ευθυγραµµιζόµενο µε τη δέκατη και την ενδέκατη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
Συµβούλιο περιέλαβε περισσότερες λεπτοµέρειες στα πεδία που αφορούν τις πληροφορίες σχετικά
µε την εργασία, έτσι ώστε να συµπεριληφθεί αναφορά στην «τρέχουσα δραστηριότητα και την
τρέχουσα κύρια εργασία, συµπεριλαµβανοµένων, για τους ανέργους, πληροφοριών για την
τελευταία κύρια εργασία», στη «δραστηριότητα κατά την περίοδο αναφοράς του
εισοδήµατος», καθώς και σε ένα παραπέρα πεδίο που αφορά τυχόν πρόσθετες εργασίες. Για τις
πρόσθετες εργασίες, το Συµβούλιο πιστεύει ότι θα πρέπει για τη δεύτερη και τυχόν παραπάνω
εργασίες, να παρέχονται ακριβή δεδοµένα σε ώρες εργασίας που έχει παρασχεθεί, έτσι ώστε να
δίνεται σαφέστερη συνολική εικόνα των σχηµάτων απασχόλησης.

Η δωδέκατη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την υγεία έχει ενσωµατωθεί.

Στο Παράρτηµα ΙΙ, το Συµβούλιο άλλαξε τη διατύπωση της επικεφαλίδας της δεύτερης στήλης
στον πίνακα, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει ότι οι προσωπικές συνεντεύξεις αφορούν πρόσωπα
ηλικίας 16 ετών και άνω. Προστέθηκε επίσης το µέγεθος των ελάχιστων ουσιαστικών δειγµάτων
για την Ισλανδία και τη Νορβηγία, καθώς και νέες αριθµητικές τιµές για το σύνολο οι οποίες
περιλαµβάνουν και τις δύο προαναφερόµενες χώρες. Το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης τη
διευκρίνηση ότι η επίδραση σχεδιασµού = 1,0 αναφέρεται στην µεταβλητή «ποσοστό κινδύνου
φτώχειας».
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις τις οποίες εισήγαγε στην κοινή του θέση είναι πλήρως

σύµφωνες µε τους σκοπούς του προτεινόµενου κανονισµού. Εκτιµά επίσης ότι οι τροποποιήσεις

αυτές βελτιώνουν τη νοµική πράξη από την άποψη της δυνατότητας εφαρµογής της, του

χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής από τα κράτη µέλη, της µεταβατικής περιόδου για µελέτες

σκοπιµότητας πριν από την υποχρεωτική συλλογή ορισµένων µη χρηµατικών δεδοµένων

εισοδήµατος, καθώς από την άποψη της ακριβούς περιγραφής των δεδοµένων που θα πρέπει να

συλλέγονται.

__________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2003 (14.02)
(ΟR.en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0293 (COD)

6209/03

ECOFIN 40
SOC 53
ECO 27
CODEC 143
OC 24

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων / Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 15516/01 ECOFIN 409 SOC 553 ECO 405 CODEC 1396 � COM(2001)

754 τελικό
14413/02 ECOFIN 380 SOC 530 ECO 348 CODEC 1482 � COM(2002)
641 τελικό

Θέµα : Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες
διαβίωσης (EU-SILC)
-Κοινή θέση
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 18.02.2003

1. Tην 13η ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση Κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το
εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC).

2. Την 24η Απριλίου 2002, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της για
την ανωτέρω πρόταση.

3. Την 14η Μαΐου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση 12
τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.

4. Tην 15η Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ενεκρινε τροποποιηµένη πρόταση.
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5. Την 29η Νοεµβρίου 2002, η Οµάδα Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων (Στατιστική)

επιβεβαίωσε µε γραπτή διαδικασία την οµόφωνη συµφωνία της για το κείµενο Κοινής Θέσης,

ενώ η γερµανική αντιπροσωπεία ζήτησε την καταχώρηση µονοµερούς δήλωσης στα πρακτικά

του Συµβουλίου κατά την υιοθέτηση της Κοινής Θέσης.

6. Εποµένως, η Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων καλεί το Συµβούλιο να υιοθετήσει, ως

σηµείο «Α» σε µία από τις επόµενες συνεδριάσεις του, την Κοινή Θέση του Συµβουλίου, όπως

διατυπώθηκε από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς στο κείµενο 15090/02 ECOFIN 407 SOC 575

ECO 373 CODEC 1585, καθώς επίσης και το σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου, όπως

διατυπώνεται στην προσθήκη του κειµένου αυτού. Η δήλωση της Γερµανίας, η οποία

διατυπώνεται στην Προσθήκη του παρόντος σηµειώµατος, πρέπει να καταχωρηθεί στα

πρακτικά του Συµβουλίου.

______________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2003 (14.02)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2001/0293 (COD)

6209/03
ADD 1

ΕCOFIN 40
SOC 53
ECO 27
CODEC 143
OC 24

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 15516/01 ΕCOFIN 409 SOC 553 ECO 405 CODEC 1396 - COM(2001) 754 final

14413/02 ΕCOFIN 380 SOC 530 ECO 348 CODEC 1482 - COM(2002) 641 final
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες
διαβίωσης (EU-SILC)
- Κοινή θέση
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 18.02.2003

∆ήλωση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση προς

καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

«Κατά τον ορισµό των τοµέων � στόχων, η Γερµανία φρόντισε να συµπεριλάβει µόνο τους

θεµατικούς τοµείς για τους οποίους οι δείκτες είναι λειτουργικοί, πράγµα που αποτελεί όρο sine

qua non για την αντικειµενική σύγκριση µεταξύ των κρατών µελών. Η Γερµανία αναµένει ότι αυτό

θα ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή του εκτελεστικού κανονισµού.

Η Γερµανία δέχεται το πλαίσιο δηµοσιονοµικής αναφοράς µόνο για την περίοδο έως και το 2006,

ώστε να µην προδικάζονται δηµοσιονοµικές επιπτώσεις για την δηµοσιονοµική προοπτική από το

2007 και έπειτα.»

_____________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 7.3.2003
SEC(2003) 287 τελικό

2001/0293 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το

εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)
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2001/0293 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το

εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(COM(2001) 754 τελικό – 2001/0293(COD)): 13 ∆εκεµβρίου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
24 Απριλίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – πρώτη ανάγνωση:
14 Μαΐου 2002

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής για τις EU-SILC:
15 Νοεµβρίου 2002

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης : 6.3.2003.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το αίτηµα για στατιστικές σχετικά µε το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης και, πιο
συγκεκριµένα, για δείκτες σχετικά µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό διατυπώθηκε
σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Τα άρθρα 136, 137 και 285 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφέρονται στην ανάγκη για στατιστικές σχετικά µε το εισόδηµα,
τις συνθήκες διαβίωσης και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Επιπροσθέτως, στα συµπεράσµατα
των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισσαβώνας (23-24/3/2000), της Νίκαιας (7-9/12/2000),
της Στοκχόλµης (23-24/3/2001) και του Λάκεν (14-15/12/2001) διατυπώνεται σθεναρή
υποστήριξη στην εξάλειψη της φτώχειας, ενώ το Συµβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να
προωθήσουν µια καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισµού βάσει δεικτών που
εγκρίνονται µε κοινή συµφωνία και επιτρέπουν τη µέτρηση της προόδου.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ανέπτυξε η Επιτροπή το «Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την
ενθάρρυνση της συνεργασίας των κρατών µελών για την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού» µε σκοπό την προώθηση της «συλλογής και διάδοσης συγκρίσιµων
στατιστικών στα κράτη µέλη και σε κοινοτικό επίπεδο». Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής COM(2000) 594, COM(2001) 619 και COM(2002) 551 σχετικά µε τους
διαρθρωτικούς δείκτες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Κατά την περίοδο 1994-2001, για την ικανοποίηση αυτών των πολιτικών αναγκών
χρησιµοποιήθηκε η έρευνα Πάνελ Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHP).
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Λαµβανοµένων ωστόσο υπόψη της ανάγκης ενηµέρωσης του περιεχοµένου σύµφωνα µε τις
νέες πολιτικές απαιτήσεις και του αιτήµατος για βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος,
κυρίως όσον αφορά την επικαιρότητα των δεδοµένων που παράγονται, αποφασίστηκε, τον
Ιούνιο του 2000, η έναρξη του σχεδίου EU-SILC (στατιστικές για το εισόδηµα και τις
συνθήκες διαβίωσης).

3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την κοινή του θέση και η Επιτροπή την αποδέχεται.

3.2. Αποφάσεις σχετικά µε τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σε πρώτη ανάγνωση

Η κοινοβουλευτική επιτροπή εξέφρασε ιδιαίτερη υποστήριξη για το σχέδιο κανονισµού-
πλαισίου σχετικά µε τις στατιστικές EU-SILC. Η έκθεση εγκρίθηκε οµόφωνα κατά τη σύνοδο
ολοµέλειας της 14ης Μαΐου 2002, µε την εισαγωγή 12 τροπολογιών. Οι τροπολογίες που
καλύπτει αποσκοπούν γενικά στον ακριβέστερο προσδιορισµό των πληροφοριών που
πρόκειται να ενταχθούν· συγκεκριµένα ζητείται να περιληφθούν λεπτοµερέστερα στοιχεία
στο παράρτηµα 1 του κανονισµού.

Μετά την έγκριση των εν λόγω τροπολογιών, η Επιτροπή υπέβαλε στις 15 Νοεµβρίου 2002
µια τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης, η οποία
ενσωµατώνει τις τροπολογίες αριθ. 1, 4, 5, 6, 8, 11 και 12. Οι τροπολογίες 2, 3, 7 και 10
ενσωµατώθηκαν µε ελαφρώς διαφορετική διατύπωση. Η τροπολογία 9 απορρίφθηκε επειδή η
Επιτροπή δεν συµφώνησε να συµπεριλάβει την εκπαίδευση των γονέων.

3.3. Θέση της Επιτροπής όσον αφορά τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 14 Μαΐου 2002

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις δώδεκα τροπολογίες στις 14 Μαΐου 2002. Η
προτεινόµενη κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει τις περισσότερες από τις εν λόγω
τροπολογίες είτε άµεσα ή µε µικρές αλλαγές διατύπωσης που δεν επιφέρουν καµία µεταβολή
στο περιεχόµενο του σχεδίου.

Μόνο δύο σηµαντικές διαφορές µπορούν να σηµειωθούν στα ακόλουθα σηµεία:

� Το Συµβούλιο αρνήθηκε να προσδιορίσει ακριβέστερα τον τοµέα «Φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον» και να αποδεχθεί την κάλυψη της εγκληµατικότητας, της ρύπανσης και του
θορύβου, όπως προτείνεται στην τροπολογία 7 του ΕΚ. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές
περιλαµβάνονται σε επίπεδο των µεταβλητών. Η Επιτροπή θα είχε προτιµήσει να
προσδιοριστούν η εγκληµατικότητα, η ρύπανση και ο θόρυβος στον τίτλο του τοµέα, αλλά
κατανοεί τις τεχνικές δυσκολίες και µπορεί να αποδεχθεί τη διατύπωση του Συµβουλίου.

� Στον τοµέα «Εκπαίδευση», όπου το υψηλότερο επίπεδο ISCED που επιτεύχθηκε
διευκρινίζεται στην κοινή θέση, αλλά δεν περιλαµβάνεται η εκπαίδευση των γονέων που
προτείνεται στην τροπολογία 9 του ΕΚ. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη µη συµπερίληψη της
εκπαίδευσης των γονέων σε ετήσια βάση στο σχέδιο SILC, λόγω των τεχνικών δυσκολιών
που συνεπάγεται η συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφοριών.
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3.4. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και σχετική θέση της Επιτροπής

(1) ∆ιάφορες αλλαγές που εισήγαγε το Συµβούλιο δεν είναι παρά µόνο τεχνικές
λεπτοµέρειες και µπορούν να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή.

(2) Από τις λοιπές αλλαγές που εισήγαγε το Συµβούλιο, οι πλέον σηµαντικές είναι οι
ακόλουθες:

� Ένας πρόσθετος στόχος που αφορά τη διασφάλιση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων,
η επίτευξη του οποίου θα επιδιωχθεί µε µεθοδολογικές µελέτες, εισήχθη στο άρθρο 1.

� Στον ορισµό του εισοδήµατος [άρθρο 2 στοιχεία ιβ) και ιγ)], αποσαφηνίστηκε ότι:

� πρέπει να καλύπτονται τόσο οι χρηµατικές όσο και οι µη χρηµατικές συνιστώσες
του εισοδήµατος·

� πρέπει να γίνουν οι αφαιρέσεις για τις «υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης των αυτοαπασχολούµενων και των ανέργων»·

� µόνον τα «ποσά που λαµβάνονται στο πλαίσιο χρηµατικών µεταβιβάσεων
µεταξύ νοικοκυριών» πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του
ακαθάριστου εισοδήµατος, ενώ τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο
χρηµατικών µεταβιβάσεων µεταξύ νοικοκυριών πρέπει να αφαιρούνται από το
ακαθάριστο εισόδηµα προκειµένου να προκύπτει το διαθέσιµο εισόδηµα.

� Στο άρθρο 3, απαλείφθηκαν οι λέξεις «συγκρίσιµα και επίκαιρα». Η Επιτροπή θα είχε
προτιµήσει να διατηρηθούν, αλλά αποδέχεται το κείµενο του Συµβουλίου.

� Στο άρθρο 4 (1), παράγραφος 1, το Συµβούλιο εισήγαγε τη λέξη «παράγονται»
προκειµένου να αφήνεται περιθώριο για ένα φάσµα κατάλληλων µεθόδων µε τις οποίες τα
κράτη µέλη µπορούν να συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα στοιχεία ή να τα συνάγουν
κατ’ εκτίµηση.

� Το πρώτο έτος της παραγωγής δεδοµένων άλλαξε από 2003 σε 2004, προκειµένου να
αντικατοπτρίζεται η ρεαλιστικά πλησιέστερη ηµεροµηνία για την εφαρµογή του
κανονισµού. Οι ηµεροµηνίες στο σύνολο του κανονισµού αναπροσαρµόστηκαν έτσι ώστε
να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ιδίως, η ηµεροµηνία
για τη συµπερίληψη του πρώτου δευτερεύοντος τοµέα-στόχου µετατέθηκε στο 2005.

� Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, χορηγείται παρέκκλιση στη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες και
το Ηνωµένο Βασίλειο, που επιτρέπει σ’ αυτές τις τρεις χώρες να δροµολογήσουν το σχέδιο
SILC το 2005 µόνο, µε την προϋπόθεση ότι θα παράσχουν δεδοµένα για τους
συγχρονικούς δείκτες στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού.

� Μια νέα παράγραφος εισήχθη στο άρθρο 8, µε την οποία παραχωρούνται στη Γερµανία
µεταβατικές περίοδοι, κατά τις οποίες θα προχωρήσει στην πλήρη χρησιµοποίηση τυχαίου
δείγµατος τόσο για συγχρονικά όσο και για διαχρονικά δεδοµένα.

� Ένα νέο εδάφιο εισήχθη στο άρθρο 10, στο οποίο διευκρινίζεται ότι οι ηµεροµηνίες
διαβίβασης συγκρίσιµων δεδοµένων για τους συγχρονικούς κοινούς δείκτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ισχύουν επίσης για τα κράτη µέλη εκείνα που αρχίζουν την
ετήσια συλλογή δεδοµένων µετά το 2004.
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� Το άρθρο 12 αναπροσαρµόστηκε ώστε να επαναλαµβάνει τη διατύπωση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 831/2002 της 17ης Μαΐου 2002 σχετικά µε την πρόσβαση σε δεδοµένα για
επιστηµονικούς σκοπούς.

� Προστίθεται µια νέα παράγραφος στο άρθρο 12 για να διασφαλιστεί ότι οι επιστηµονικές
εκθέσεις δεν θα κυκλοφορούν πριν από τις εκθέσεις της Επιτροπής (οι εκθέσεις που
βασίζονται σε συγχρονικά µικροδεδοµένα για το έτος N δεν θα πρέπει να δηµοσιεύονται
πριν από τον Ιούλιο του έτους N+2 και οι εκθέσεις που βασίζονται σε διαχρονικά
δεδοµένα δεν θα πρέπει να δηµοσιεύονται πριν από τον Ιούλιο του έτους N+3).

� Σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη διατύπωση του άρθρου 13, είναι εγγυηµένη η παροχή
χρηµατοδότησης για τέσσερα έτη σε όλα τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των
κρατών µελών µε παρεκκλίσεις που τους επιτρέπουν να αρχίσουν να συλλέγουν δεδοµένα
αργότερα από άλλα κράτη µέλη. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή χορηγεί
πράγµατι τις διαθέσιµες πιστώσεις και δεν τις καθορίζει απλώς.

� Στο άρθρο 15, το Συµβούλιο ορίζει ελάχιστη περίοδο δώδεκα µηνών, αντί εννέα, µεταξύ
της θέσπισης µέτρων εφαρµογής και της εφαρµογής τους στην έρευνα.

� Σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη διατύπωση του άρθρου 16, τα κράτη µέλη οφείλουν να
εκπονήσουν µια ενδιάµεση έκθεση ποιότητας, την οποία συνοψίζει η Επιτροπή για να
συµπληρώσει τις τελικές εκθέσεις ποιότητας, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει
η ενδεδειγµένη πρόοδος στην επίτευξη συγκρίσιµων δεικτών υψηλής ποιότητας.

� Το νέο άρθρο 16 θεσπίζει επίσης µεθοδολογικές µελέτες σκοπός των οποίων είναι η
αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει στη συγκρισιµότητα η χρησιµοποίηση
διαφορετικών πηγών δεδοµένων σε διάφορα κράτη µέλη.

� Στο παράρτηµα 1, στο πεδίο «Πληροφορίες σχετικά µε την εργασία», το Συµβούλιο
εισήγαγε έναν τοµέα «Φροντίδα για τα παιδιά», αφού θεωρείται ότι αποτελεί βασικό
συντελεστή που συµβάλλει στον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας το κατά πόσο είναι
διαθέσιµα ή όχι κέντρα φύλαξης παιδιών.

� Στο παράρτηµα 2, προστέθηκε το µέγεθος του δείγµατος για την Ισλανδία και τη
Νορβηγία.

3.5. Προβλήµατα επιτροπολογίας που προέκυψαν κατά την έκδοση της κοινής θέσης
(και της θέσης της Επιτροπής)

Το Συµβούλιο άλλαξε τη διαδικασία της επιτροπολογίας από διαδικασία διαχειριστικής σε
διαδικασία κανονιστικής επιτροπής.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή συµφωνεί µε όλες τις αλλαγές που πρότεινε το Συµβούλιο.


