
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0078/2003
2002/0109(COD)

EL
12/03/2003

Κοινή θέση

για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις
προθεσµίες διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών,
τις παρεκκλίσεις σχετικά µε τη διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των
εθνικών λογαριασµών και τη διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες
«ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν»

Έγγρ. 15091/1/02  +
                     5741/1/03

SEC(2003)0294

EL EL





15091/1/02 REV 1 ZAC/av
DG G I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0109 (COD)

15091/1/02
REV 1

ECOFIN 408
CODEC 1586

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Koινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 18 Φεβρουαρίου

2003 για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του
Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις
σχετικά µε τη διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών
λογαριασµών και τη διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες
«ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. ....../2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά

τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών,

τις παρεκκλίσεις σχετικά µε τη διαβίβαση

των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και τη διαβίβαση

των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες «ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν»

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

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

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 203 Ε, 27.08.2002, σ. 258.
2 EE C 253, 22.10.2002, σ. 14.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα

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

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996, περί του

ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας 1, περιέχει

το πλαίσιο αναφοράς για τα κοινά πρότυπα, ορισµούς, ταξινοµήσεις και λογιστικούς κανόνες

σύµφωνα µε το οποίο τα κράτη µέλη καταρτίζουν τους λογαριασµούς τους για τις στατιστικές

ανάγκες της Κοινότητας, µε σκοπό τη λήψη συγκρίσιµων αποτελεσµάτων µεταξύ κρατών

µελών.

(2) Η έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις στην

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), η οποία που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο

Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999, υπογράµµιζε ότι, για την ορθή λειτουργία της ΟΝΕ και της

ενιαίας αγοράς, απαιτείται αποτελεσµατική επίβλεψη και συντονισµός των οικονοµικών

πολιτικών, πράγµα που προϋποθέτει ένα περιεκτικό σύστηµα στατιστικών πληροφοριών, που

θα προσφέρει στους επιτελείς τα απαραίτητα δεδοµένα, επί των οποίων θα βασίζουν τις

αποφάσεις τους. Στην εν λόγω έκθεση τονιζόταν ότι η διάθεση τέτοιων πληροφοριών στην

Κοινότητα αποτελεί θέµα υψηλής προτεραιότητας, ιδίως για τα κράτη µέλη που συµµετέχουν

στη ζώνη του ευρώ.

(3) Η έκθεση επισήµαινε ότι η σύγκριση των αγορών εργασίας των κρατών αποκτά ιδιαίτερη

σηµασία στο πλαίσιο της ΟΝΕ.

(4) Για τη συγκέντρωση τριµηνιαίων στατιστικών για τη ζώνη του ευρώ, η προθεσµία

διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών θα πρέπει να µειωθεί σε 70 ηµέρες.

                                                
1 EE L 310 της 30.11.1996, σελ. 1.Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σελ. 1).
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(5) Οι τριµηνιαίες και ετήσιες παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί στα κράτη µέλη και οι οποίες

εµποδίζουν την επεξεργασία των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών

λογαριασµών για τη ζώνη του ευρώ και την Κοινότητα θα πρέπει να καταργηθούν.

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

Ένωσης, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin, στις 29 Σεπτεµβρίου 2000, χαρακτηρίζει

ως προτεραιότητα τη διαβίβαση των στοιχείων περί απασχόλησης των εθνικών λογαριασµών

σε µονάδες «ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν».

(7) Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος και της επιτροπής στατιστικών

για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών, σύµφωνα µε το άρθρο

3 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Eυρατόµ του Συµβουλίου 1 και της απόφασης 91/115/ΕΟΚ του

Συµβουλίου 2, αντιστοίχως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το Παράρτηµα B του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96 τροποποιείται ως εξής :

1. Το κείµενο που έπεται του τίτλου «Πρόγραµµα διαβίβασης στοιχείων των εθνικών

λογαριασµών», τροποποιείται ως εξής :

(α) Το κείµενο της «Γενικής επισκόπησης των πινάκων» αντικαθίσταται από το κείµενο του

Παραρτήµατος Ι.

                                                
1 ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σελ. 47.
2 ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σελ. 19.
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(β) Το κείµενο του πίνακα 1 «Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη - τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία»

αντικαθίσταται από το κείµενο του Παραρτήµατος ΙΙ.

2. Το κείµενο που έπεται του τίτλου «Παρεκκλίσεις σχετικά µε τους πίνακες που πρέπει να

υποβληθούν στο πλαίσιο του ερωτηµατολογίου ΕΣΟΛ 95 ανά χώρα», αντικαθίσταται από το

κείµενο του Παραρτήµατος ΙΙI.

Άρθρο 2

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

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________



15091/1/02 REV 1 ZAC/av 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG G I    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τροποποιήσεις στον πίνακα «Γενική επισκόπηση των πινάκων» του

Παραρτήµατος Β � Πρόγραµµα διαβίβασης στοιχείων των εθνικών λογαριασµών �

του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96, (ΕΣΟΛ 95)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Γενική επισκόπηση των πινάκων

Πρώτη
διαβίβαση

Υστέρηση
t+µήνες
(ενδεχ.
ηµέρες)

∆ιαβίβαση
έτη Θέµα των πινάκων Πίνακας

αριθ.

2002 70 ηµέρες 95-01 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια 1

2002 70 ηµέρες 95-01 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, τριµηνιαία 1

1999 8 95-98 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµόσιου τοµέα 2

2001 3 97-00 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµόσιου τοµέα 2'

2000 9 95-99 Πίνακες ανά βιοµηχανία 3

2000 9 95-99 Εξαγωγές και εισαγωγές από ΕΕ/τρίτες χώρες 4

2000 9 95-99 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό 5

2000 9 95-99 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές) 6

2000 9 95-99 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων

7

2000 12 95-99 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα 8

2000 12 95-99 Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά θεσµικό τοµέα 9

2000 24 95-98 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια , NUTS II, A17 10

2001 12 95-00 Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική διάκριση 11

2001 24 95-99 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III, A3 12

2001 24 95-99 Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια, NUTS II 13

2001 24 95-99 Πάγια στοιχεία ενεργητικού (ή πάγια περιουσιακά στοιχεία) για το
σύνολο της οικονοµίας και ανά προϊόν (Pi3)

14

2002 36 95-99 Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές, περιλαµβανοµένης της
µετατροπής σε τιµές αγοραστή, A60 x P60

15

2002 36 95-99 Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x P60 16

2002 36 95* Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

17

2002 36 95* Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγωγής σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

18



15091/1/02 REV 1 ZAC/av 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG G I    EL

2002 36 95* Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε βασικές
τιµές, P60 x P60, πενταετής

19

2003 36 00 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων
ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

20

2003 36 00 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού παραγωγής ανά
βιοµηχανία και τοµέα, A60 x 5 τοµείς (S.11, S.12, S.13, S.14,
S.15), πενταετής

21

2003 36 00 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των ακαθάριστων παγίων κεφαλαίων
ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, Α31 x P60, πενταετής

22

Βλέπε
πίνακα

Βλέπε
πίνακα

Βλέπε
πίνακα

Υπολογισµοί πινάκων παρελθόντων ετών 23

t = περίοδος αναφοράς (έτος ή τρίµηνο)
(*) οι πενταετείς πίνακες για το 2000 πρέπει να υποβληθούν το 2003.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τροποποιήσεις στον Πίνακα 1 � Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη (τριµηνιαία

και ετήσια στοιχεία) � του Παραρτήµατος B� Πρόγραµµα ∆ιαβίβασης Στοιχείων

των Εθνικών λογαριασµών � του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96, (ΕΣΟΛ 95)

Πίνακας 1 - «Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη - τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία»

Κωδικός Κατάλογος µεταβλητών Ανάλυση
+

Τρέχουσες
τιµές

Σταθερές
τιµές

Προστιθέµενη αξία και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
B.1g 1. Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές A6 x x
D.21-D.31 2. Φόροι µείον επιδοτήσεις προϊόντων x x
P.119 3. ΥΧ∆ΜΕ x x
B.1*g 4. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς x x
∆απάνες του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος
P.3 5. Συνολική δαπάνη για τελική κατανάλωση x x
P.3 6. α) ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών (εγχώρια έννοια) x x
P.3 6. β) ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών (εθνική έννοια) x x
P.3 7. ∆απάνη για τελική κατανάλωση των ΜΚΙΕΝ x x
P.3 8. ∆απάνη για τελική κατανάλωση του δηµοσίου τοµέα x x
P.31 α) ∆απάνη για ιδιωτική κατανάλωση x x
P.32 β) ∆απάνη για συλλογική κατανάλωση x x
P.4 9. Πραγµατική τελική κατανάλωση νοικοκυριών x x
P41 α) Πραγµατική ατοµική κατανάλωση x x
P.5 10. Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου x x
P.51 α) Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου Pi 6 x x
P.52 β) Μεταβολές αποθεµάτων x x
P.53 γ) Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών x x
P.6 11. Εξαγωγές αγαθών (fob) και υπηρεσιών x x
P.7 12. Εισαγωγές αγαθών (fob) και υπηρεσιών x x
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Εισόδηµα, αποταµίευση και καθαρός δανεισµός
B.5 13. Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδηµάτων σε σχέση µε αλλοδαπή x x
B.5*g 14. Ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα σε τιµές αγοράς x (x)
K.1 15. Ανάλωση παγίου κεφαλαίου x x
B.5*n 16. Καθαρό εθνικό εισόδηµα σε τιµές αγοράς x x
D.5,D.6,
D.7

17. Καθαρές τρέχουσες µεταβιβάσεις σε σχέση µε την αλλοδαπή x

B.6n 18. ∆ιαθέσιµο εισόδηµα, καθαρό x (x)
B.8n 19. Εθνική αποταµίευση, καθαρή x
D.9 20. Καθαρές µεταβιβάσεις κεφαλαίου σε σχέση µε την αλλοδαπή x
B.9 21. Καθαρή χορήγηση ή καθαρή λήψη δανείων του έθνους x

Πληθυσµός, απασχόληση, εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας
22. ∆εδοµένα για τον πληθυσµό και την απασχόληση

α) Συνολικός πληθυσµός (1000)
β) Άνεργοι (1000)
γ) Απασχόληση σε εγκατεστηµένες στη χώρα παραγωγικές µονάδες

(χιλιάδες απασχολουµένων και χιλιάδες ώρες εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν) και απασχόληση µόνιµων κατοίκων (χιλιάδες
ατόµων)
. αυτοαπασχολούµενοι A6**
. µισθωτοί A6**

D.1 23. Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας : αµοιβή εργαζοµένων σε
εγκατεστηµένες στη χώρα παραγωγικές µονάδες και αµοιβή
εργαζοµένων οι οποίοι είναι µόνιµοι κάτοικοι

A6 x

D.11 α) Ακαθάριστοι µισθοί και ηµεροµίσθια A6 x

+ Αν δεν αναφέρεται ανάλυση, εννοείται το σύνολο της οικονοµίας
** A6 µόνο για αυτοαπασχολουµένους και µισθωτούς σε παραγωγικές µονάδες µόνιµων κατοίκων.
(x) σε πραγµατικούς όρους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τροποποιήσεις στους πίνακες κατά χώρα

του Παραρτήµατος B � "Παρεκκλίσεις σχετικά µε τους πίνακες που πρέπει να υποβληθούν

στο πλαίσιο του ερωτηµατολογίου «EΣΟΛ 95 κατά χώρα»�

του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96, (EΣΟΛ 95)

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ EΣΟΛ 95 ΑΝΑ ΧΩΡΑ

1. ΑΥΣΤΡΙΑ

1.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµόσιου τοµέα Υστέρηση : t+9 µήνες 1999
2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµόσιου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:

νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 88-94
2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Υστέρηση : t+12 µήνες 1999
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:

νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 88-94
2005

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών
ανά σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 88-94

2005

11 Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική
διάκριση

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 90-94

2005

12 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III,
A3

Πρώτη διαβίβαση 2002 2002

13 Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια,
NUTS II

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

15 Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές,
περιλαµβανοµένης της µετατροπής σε τιµές
αγοραστή, A60 x P60

Πρώτη διαβίβαση 2003 και µόνο διετής 2003

16 Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x P60Πρώτη διαβίβαση 2003 και µόνο διετής 2003
17 Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε

βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής
Πρώτη διαβίβαση 2003 2003

18 Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x
P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2003 2003

19 Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2003 2003
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1.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη,
ετήσια και τριµηνιαία

Στοιχεία περί απασχολήσεως ανάλογα µε
τις µονάδες ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

3
8

Πίνακες ανά βιοµηχανία
Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου κατά
βιοµηχανία ή τοµέα

Πρώτη διαβίβαση 2002 2002

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Κατανοµή εταιρειών κατά ιδιοκτήτη Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Κατανοµή ιδιωτικών νοικοκυριών κατά
οµάδες

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

16

18

Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή,
A60 x P60, πενταετής

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών
της εγχώριας παραγωγής σε βασικές
τιµές, P60 x P60, πενταετής

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου κατά
βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση 2003 2003
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2. ∆ΑΝΙΑ

2.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα
(συναλλαγές)

Υστέρηση : t+13 µήνες 2005

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων

Υστέρηση : t+13 µήνες 2005

20 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά
προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

2.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Μισθοί και ηµεροµίσθια κατά βιοµηχανία ΄Οχι αναφορά 2005
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ανάλωση παγίου κεφαλαίου κατά

βιοµηχανία
Υστέρηση : t+36 µήνες 2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου κατά βιοµηχανία

Υστέρηση : t+36 µήνες 2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Μεταβολές αποθεµάτων κατά βιοµηχανία Υστέρηση : t+36 µήνες 2005
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών κατά

βιοµηχανία
Υστέρηση : t+36 µήνες 2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αυτοαπασχολούµενοι κατά βιοµηχανία Υστέρηση : t+36 µήνες 2005
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Μισθωτοί κατά βιοµηχανία Υστέρηση : t+36 µήνες 2005
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν

κατά βιοµηχανία
Υστέρηση : t+36 µήνες 2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας κατά
βιοµηχανία

Υστέρηση : t+36 µήνες 2005

9 Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα Γενικοί φόροι πωλήσεων ή κύκλου
εργασιών (φόροι επί εισαγωγών)
Γενικοί φόροι πωλήσεων ή κύκλου
εργασιών (φόροι επί προϊόντων)

Και οι δύο µεταβλητές
µαζί

2005

9 Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (φόροι επί
εισαγωγών)
 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (φόροι επί
προϊόντων)

Και οι δύο µεταβλητές
µαζί

2005

9 Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα Φόροι επί ειδικών υπηρεσιών (φόροι επί
εισαγωγών)
Φόροι επί ειδικών υπηρεσιών (φόροι επί
προϊόντων)

Και οι δύο µεταβλητές
µαζί

2005

17

18

19

21

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x
P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής
∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού
παραγωγής ανά βιοµηχανία και ανά τοµέα,
A60 x 5 τοµείς(S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),
πενταετής

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου, λειτουργικό
πλεόνασµα, καθαρό

Και οι δύο µεταβλητές
µαζί σε Ρ60

2005
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17

18

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x
P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου Μόνο Ρ31 2005

17

18

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x
P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

Απόθεµα παγίου κεφαλαίου ΄Οχι αναφορά 2005

21 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού
παραγωγής ανά βιοµηχανία και ανά τοµέα,
A60 x 5 τοµείς (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),
πενταετής

Τοµέας: ιδιωτικά νοικοκυριά
Τοµέας: ΜΚΙΕΝ

Και οι δύο τοµείς µαζί 2005
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3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 91-94

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 91-94

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία t+9 µήνες µόνο Α17, Α31 µόνο µε t+21
µήνες Υστέρηση

2005

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά
σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 91-94

2005

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά
σκοπό

εν µέρει µόνο µονοψήφιες θέσεις 2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 91-94

2005

9 Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα ΄Οχι θέσεις γραµµάτων στο τέλος του
κωδικού

2005

10 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια ,
NUTS II, A17

Μόνο NUTS I και Α6 2005

11 Κρατικές δαπάνες ανά λειτουργία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
Νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 91-94

2005

12 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III, A3Υστέρηση : t+30 µήνες, µόνο διετής 2005
13 Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια,

NUTS II
Υστέρηση : t+30 µήνες, µόνο NUTS I 2005

15 Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές,
περιλαµβανοµένης της µετατροπής σε τιµές
αγοραστή, A60 x P60

Μόνο διετής 2005

16 Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x P60,
πενταετής

Μόνο διετής 2005

3.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ανά
βιοµηχανία. Μεταβολές αποθεµάτων
ανά βιοµηχανία

Και οι δύο
µεταβλητές µαζί, όχι
ανά βιοµηχανία

2005

6

7

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα (συναλλαγές)

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

∆ηµόσιος τοµέας S.1311/S.1312 και
S.1313 µόνο µαζί

2005

10 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου

Υστέρηση:t+30
µήνες

2005
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4. ΕΛΛΑ∆Α

4.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Υστέρηση : t+9 µήνες 2005
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:

νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 88-94
2005

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά
σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 88-94

2005

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα
(συναλλαγές)

Πρώτη διαβίβαση: (π.υ.) 2005

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα
(συναλλαγές)

Υστέρηση :
 (π.υ.)

2005

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 88-94

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 80-89

2005

11 Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική
διάκριση

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 88-94

2005

20 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά
προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

4.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ώρες εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν στη βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Κατανοµή επιχειρήσεων ανά
ιδιοκτήτες

Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Κατανοµή νοικοκυριών ανά οµάδες Πρώτη διαβίβαση
2005

2005
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5. ΙΣΠΑΝΙΑ

5.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

11 Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική
διάκριση

Υστέρηση : t+21 µήνες 2005

5.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, τριµηνιαία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές
αγοράς

Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ανά
βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν
ανά βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

9 Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα Κατανοµή τρεχόντων φόρων
εισοδήµατος, πλούτου, κτλ, Φόροι και
δασµοί επί εισαγωγών εκτός από ΦΠΑ
και λοιποί φόροι επί της παραγωγής για
τους υποτοµείς διοίκηση οµόσπονδων
κρατιδίων (S1312) και τοπική
αυτοδιοίκηση (S1313)

Υστέρηση : t+21
µήνες

2005

16 Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x
P60, πενταετής

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου ανά
βιοµηχανία (A60)

Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

17

18

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x
P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου (P60) Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

17

18

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x
P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

Αποθέµατα πάγιων περιουσιακών
στοιχείων (Ρ60)

Πρώτη διαβίβαση
2005

2005
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6. ΓΑΛΛΙΑ

6.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

10 Πίνακες ανά περιφέρεια, NUTS II, A17 Υστέρηση : t+36 µήνες 2005
12 Πίνακες ανά περιφερειακό, NUTS III, A3 Υστέρηση : t+36 µήνες 2005
13 Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια,

NUTS II
Υστέρηση : t+42 µήνες 2005

6.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

3
10

12

15

16

20

21

22

Πίνακες ανά βιοµηχανία
Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια , NUTS II,
A17
Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III,
A3
Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές,
περιλαµβανοµένης της µετατροπής σε τιµές
αγοραστή, A60 x P60
Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x
P60, πενταετής
∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά
προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής
∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού
παραγωγής ανά βιοµηχανία και ανά τοµέα, A60
x 5 τοµείς(S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),
πενταετής
∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του ακαθάριστου
σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου ανά βιοµηχανία
και ανά προϊόν, A31 x P60, πενταετής

΄Ολες οι µεταβλητές Υπολογισµός της
κατανοµής ανά
κλάδο για
οµοιογενείς κλάδους

2005
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7. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

7.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και τριµηνιαία Πρώτη διαβίβαση σε t + 90 ηµέρες 2004 2004
1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και τριµηνιαία Πρώτη διαβίβαση σε t + 70 ηµέρες 2008 2008
2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:

νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 85-94
2005

2' Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη του ∆ηµοσίου ∆ιαβίβαση σε t + 3 2002
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Πρώτη διαβίβαση 2005 2005
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :

όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 70-94
2005

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά
σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 85-94

2005

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα
(συναλλαγές)

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Πρώτη διαβίβαση 2005 2005
8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :

όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 90-94
2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 80-89

2005

15 Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές, περιλαµβανο-
µένης της µετατροπής σε τιµές αγοραστή, A60 x P60

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

16 Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x P60,
πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

17 Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές
τιµές, P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

18 Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας
παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

19 Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών
σε βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005
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20 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων περιουσιακών
στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 x Pi3,
πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

21 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού
παραγωγής ανά βιοµηχανία και ανά τοµέα, A60 x 5
τοµείς(S11, S12, S13, S14, S15), πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

22 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του ακαθάριστου
σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου ανά βιοµηχανία και
ανά προϊόν, A31 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

7.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες

Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/Τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και
τριµηνιαία

∆απάνη τελικής κατανάλωσης ΜΚΙΕΝ ΄Οχι υποβολή 2005

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου
τοµέα

P52+P53+K2 ΄Οχι υποβολή 2003
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8. ΙΤΑΛΙΑ

8.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου
τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι υποβολή για τα έτη 70-94

2005

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου
τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
τα έτη 80-94 θα διατεθούν το ∆εκ-01

2001

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου
τοµέα

Υστέρηση : t+9 µήνες 2005

20 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και
ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

΄Οχι υπολογισµός 2005

22 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του ακαθάριστου
σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου ανά
βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 x P60,
πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

8.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/Τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και
τριµηνιαία

Στοιχεία περί απασχολήσεως ανάλογα µε
τις µονάδες ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν

Πρώτη διαβίβαση
2004

2004

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ανάλωση παγίου κεφαλαίου ανά
βιοµηχανία

Ανάλυση A17,
Πρώτη διαβίβαση
2002

2002

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ανάλωση παγίου κεφαλαίου ανά
βιοµηχανία

Ανάλυση A31,
Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ανά
βιοµηχανία

Μαζί µε τις
µεταβολές
αποθεµάτων

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ανά
βιοµηχανία

Μαζί µε τις
µεταβολές
αποθεµάτων

2005
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9. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

9.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και
τριµηνιαία

Πρώτη διαβίβαση σε t + 90 ηµέρες 2003 2003

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και
τριµηνιαία

Πρώτη διαβίβαση σε t + 70 ηµέρες 2010 2010

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 90-94

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 80-94

2005

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα
(συναλλαγές)

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων

Πρώτη διαβίβαση 2005 2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 90-94

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 80-89

2005

10 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια , NUTS II, A17όχι υπολογισµός 2005
11 Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική

διάκριση
Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 90-94

2005

12 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III, A3 ΄Οχι υπολογισµός 2005
13 Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια,

NUTS II
΄Οχι υπολογισµός 2005

9.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/Τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου ανά βιοµηχανία

Υστέρηση : t+36
µήνες

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

S11, S12, S14+45, S211, S212 Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

20 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία
και ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

Πίνακας σε προηγούµενες τιµές κόστους Πρώτη διαβίβαση
2005

2005
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10. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

10.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
τα έτη 86-94 θα διατεθούν τον Ιούλιο 01

2001

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
τα έτη 70-85 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 01

2001

2' Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη του ∆ηµοσίου ∆ιαβίβαση σε t + 3 2003
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :

τα έτη 86-94 θα διατεθούν τον Ιούλιο 01
2001

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
τα έτη 70-85 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο  01

2001

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά
σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
τα έτη 86-94 θα διατεθούν τον Ιούλιο 01

2001

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά
σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων : τα έτη
80-85 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 01

2001

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων

Υστέρηση : t+19 µήνες 2003

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων: τα έτη
86-94 θα διατεθούν το Ιούλ-01 τα έτη 80-85
θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 01

2001

10 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια , NUTS II, A17Υστέρηση : t+30 µήνες 2005
13 Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια,

NUTS II
Υστέρηση : t+36 µήνες 2005

10.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/Τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

10 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου
ανά περιφέρεια

΄Οχι υπολογισµός 2005

10

12

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17
Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS III, A3

Συνολική απασχόληση ανά περιφέρεια ΄Οχι υπολογισµός 2005
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11. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

11.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 77-94,
υποβολή το ∆εκ-00

2005/2000

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 77-94

2005

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά
σκοπό

Υστέρηση : t+12 µήνες 2005

5 ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά
σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων: όχι
νέος υπολογισµός

2005

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα
(συναλλαγές)

Υστέρηση : t+12 µήνες 2005

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων

Υστέρηση : t+12 µήνες 2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων :
τα έτη 90-94 θα διατεθούν το ∆εκ-99

1999

11 Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική
διάκριση

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων: όχι
νέος υπολογισµός

2005

11.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/Τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

1 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και
τριµηνιαία

Στοιχεία περί απασχολήσεως ανάλογα µε
τις µονάδες ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν

Πρώτη διαβίβαση
2007

2007
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12. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

12.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 75-94

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 88-94

2005

12.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/Τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ΄Οχι υπολογισµός 2005
15

16

17

18

19

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές,
περιλαµβανοµένης της µετατροπής σε τιµές
αγοραστή, A60 x P60
Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60
x P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60
x P60, πενταετής
Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

Όλες/Όλοι

Όλες/Όλοι

Όλες/Όλοι

Όλες/Όλοι

Όλες/Όλοι

Ανάλυση A31 και Ρ31
µόνο σε τρέχουσες
τιµές

2005

21 ∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του
λογαριασµού παραγωγής ανά βιοµηχανία
και ανά τοµέα, A60 x 5 τοµείς(S11, S12,
S13, S14, S15), πενταετής

Όλες/Όλοι Κατανοµή Α31 2005
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13. ΣΟΥΗ∆ΙΑ

13.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 80-94

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Υστέρηση : t+12 µήνες 2005
3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:

νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 80-94
2005

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα
(συναλλαγές)

Υστέρηση : t+12 µήνες 2005

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων

Υστέρηση : t+12 µήνες 2005

11 Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική
διάκριση

Υστέρηση : t+16 µήνες 2005

13.2. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/Τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου
τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου
τοµέα

Κατανοµή της δαπάνης για τελική
κατανάλωση του δηµόσιου τοµέα σε
ιδιωτική και συλλογική

Υστέρηση : t+16
µήνες

2005

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου
τοµέα

Πραγµατική τελική κατανάλωση Υστέρηση : t+16
µήνες

2005

2 Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου
τοµέα

Πραγµατική ατοµική κατανάλωση Υστέρηση : t+16
µήνες

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία ανάλυση A31 Υστέρηση : t+12
µήνες

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Πρώτη διαβίβαση
2005

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Κατανοµή της δαπάνης για τελική
κατανάλωση του δηµόσιου τοµέα σε
ιδιωτική και συλλογική

Υστέρηση : t+16
µήνες

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Πραγµατική τελική κατανάλωση Υστέρηση : t+16
µήνες

2005

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Πραγµατική ατοµική κατανάλωση Υστέρηση : t+16
µήνες

2005
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14. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

14.1. Παρεκκλίσεις για επί µέρους µεταβλητές/τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες Μεταβλητή/Τοµέας Παρεκκλίσεις Έως

3 Πίνακες ανά βιοµηχανία Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών Εκτός από τις
συναλλαγές των ΝΧΟ σε
χρυσό ως απόθεµα
πλούτου

2005

4 Εξαγωγές και εισαγωγές από ΕΕ/τρίτες
χώρες

Εξαγωγές και εισαγωγές από ΕΕ/τρίτες
χώρες

Εκτός από τις
συναλλαγές των ΝΧΟ σε
χρυσό ως απόθεµα
πλούτου

2005

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα (συναλλαγές)

Νοµισµατικός χρυσός και ΕΤ∆ Συµπεριλαµβανοµένων
των συναλλαγών των
ΝΧΟ σε χρυσό ως
απόθεµα πλούτου

2005

6 Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα (συναλλαγές)

Επικουρικοί χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί

Συµπερίληψη στις µη
χρηµατοδοτικές
εταιρείες

2002

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Νοµισµατικός χρυσός και ΕΤ∆ Συµπεριλαµβανοµένων
των συναλλαγών των
ΝΧΟ σε χρυσό ως
απόθεµα πλούτου

2005

7 Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Επικουρικοί χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί

Συµπερίληψη στις µη
χρηµατοδοτικές
εταιρείες

2002

8 Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών και
εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών

Εκτός από τις
συναλλαγές των ΝΧΟ σε
χρυσό ως απόθεµα
πλούτου

2005

10 Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17

ΑΕγχΠ Για το NUTS II µόνο
Α17

2001
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2003 (25.02)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0109 (COD)

15091/1/02
REV 1 ADD 1

ECOFIN 408
CODEC 1586

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Φεβρουαρίου 2003

ενόψει της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του
Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις
σχετικά µε τη διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών
λογαριασµών και τη διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες
«ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν»

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. EIΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 15 Μαΐου 2002, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων

µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις σχετκά µε τη

διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και τη

διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες «ωρών εργασίας που

πραγµατοποιήθηκαν».

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

έχει εφαρµογή η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία

προβλέπεται από το άρθρο 251 της Συνθήκης.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες, στις 24

Σεπτεµβρίου 2002.

4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε τη γνώµη της στις 3 Οκτωβρίου 2002.

5. Στις 18 Φεβρουαρίου 2003 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο

251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι στόχοι της πρότασης είναι τρεις:

- να µειωθεί η προθεσµία διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών

λογαριασµών (τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία) (πίνακας 1 του παραρτήµατος Β του ΕΣΛ 95)

από τέσσερις µήνες µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, σε 70 ηµέρες µετά το τέλος της

περιόδου αναφοράς,

- να καταργηθούν οι παρεκκλίσεις για τα κράτη µέλη, οι οποίες εµποδίζουν την επεξεργασία

των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των τριµηνιαίων και ετήσιων εθνικών λογαριασµών

για τη ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση,

- τα δεδοµένα απασχόλησης των εθνικών λογαριασµών που διαβιβάζονται να εκφράζονται σε

µονάδες «ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν».

Οι ανωτέρω στόχοι εντάσσονται στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις

της ΟΝΕ.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόταση της Επιτροπής,

αποµακρύνεται δε από αυτή µόνο για να εισαγάγει αυστηρό ελάχιστο όριο των αναγκαίων

παρεκκλίσεων, ελλείψει των οποίων η εφαρµογή του κανονισµού στα κράτη µέλη θα ήταν

ανέφικτη. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις διατηρούνται στα ελάχιστα δυνατά όρια, ώστε να µη

παρεµποδίζεται ο υπολογισµός των µεγεθών της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ και να εξασφαλίζεται

κατά τον τρόπο αυτό η επίτευξη του στόχου του κανονισµού το ταχύτερο δυνατό.

Με αίτηµα της Γερµανίας, ο κανονισµός καταργεί επίσης ορισµένες παρεκκλίσεις για τη χώρα

αυτή. Πράγµατι, οι γερµανικές αρχές έχουν καταβάλει ιδιαίτερα σηµαντικές προσπάθειες ώστε να

υποβάλλουν τα στοιχεία που αφορούν οι παρεκκλίσεις, οι οποίες ως εκ τούτου καθίσταται περιττές.

Οι µεταβολές που εισήγαγε το Συµβούλιο έχουν ως εξής:

Η αιτιολογική παράγραφος 2 αναφέρει πλέον τη Νοµισµατική Επιτροπή, αφού το όργανο αυτό

είναι ο συντάκτης της εν λόγω έκθεσης.

Οι λοιπές µεταβολές αφορούν όλες το Παράρτηµα ΙΙΙ, που εισάγει παρεκκλίσεις για τις

περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος µέλος δεν θα δυνηθεί να υποβάλει τα στοιχεία [εγκαίρως]

µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού (επίσης καταργούνται ορισµένες παρεκκλίσεις για τη

Γερµανία οι οποίες έχουν καταστεί περιττές):

Στον πίνακα 1.2 εισάγεται παρέκκλιση έως το 2005 υπέρ της Αυστρίας όσον αφορά τα στοιχεία

περί απασχολήσεως ανάλογα µε τις µονάδες ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν.

Στον πίνακα 3.1 καταργούνται οι παρεκκλίσεις που αφορούν τους αναδροµικούς υπολογισµούς

των πινάκων 2, 3, 5, 8 και 11 και τον πίνακα µε τα στοιχεία για τις σταθερές τιµές (πίνακας 21),

καθότι η Γερµανία υποβάλλει ήδη όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

Στον πίνακα 5.2 εισάγονται παρεκκλίσεις έως το 2005 υπέρ της Ισπανίας όσον αφορά τα

τριµηνιαία και τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για τις αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών.

Στον πίνακα 7.1 εισάγονται παρεκκλίσεις υπέρ της Ιρλανδίας όσον αφορά την πρώτη διαβίβαση

των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών σε t+90 ηµέρες το 2004 και σε t+70 ηµέρες το 2008.



15091/1/02 REV 1 ADD 1 AI/γδ/ΟΜ 4
DG G I    EL

Στον πίνακα 7.2 εισάγεται παρέκκλιση έως το 2005 υπέρ της Ιρλανδίας όσον αφορά τη διαβίβαση

των στοιχείων σχετικά µε τη δαπάνη τελικής κατανάλωσης ΜΚΙΕΝ.

Στον πίνακα 8.2 εισάγεται παρέκκλιση έως το 2004 υπέρ της Ιταλίας όσον αφορά τη διαβίβαση

των στοιχείων περί απασχολήσεως ανάλογα µε τις µονάδες ωρών εργασίας που

πραγµατοποιήθηκαν.

Στον πίνακα 9.1 εισάγονται παρεκκλίσεις υπέρ του Λουξεµβούργου όσον αφορά την πρώτη

διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών σε t + 90 ηµέρες το 2003 και σε t +70 ηµέρες

το 2010.

Στον πίνακα 11.2 εισάγεται παρέκκλιση έως το 2007 υπέρ της Πορτογαλίας όσον αφορά τη

διαβίβαση των στοιχείων περί απασχολήσεως ανάλογα µε τις µονάδες ωρών εργασίας που

πραγµατοποιήθηκαν.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί στην κοινή θέση είναι πλήρως

ευθυγραµµισµένες µε τους στόχους του προτεινόµενου κανονισµού. Περιορίζουν στο ελάχιστο

δυνατό τις παρεκκλίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή του κανονισµού σε όλα τα κράτη µέλη,

ενώ εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα των µεγεθών δεν επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από τυχόν

αρνητικές επιπτώσεις και ότι τυχόν επιπτώσεις ήσσονος σηµασίας είναι πρόσκαιρες.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2003 (29.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0109 (COD)

5741/03

ECOFIN 29
CODEC 87
OC 4

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 8963/02 ECOFIN 178 CODEC 607 - COM(2002) 234 final
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον
αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των
εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις σχετικά µε τη διαβίβαση των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και τη διαβίβαση των
δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες «ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν»
- Κοινή θέση
- ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
- Προθεσµία διαβουλεύσεων : 05.02.2003

1. Στις 15 Μαΐου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις σχετικά µε τη
διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και τη
διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες «ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν».

2. Στις 24 Σεπτεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής
σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς τροποποιήσεις.

3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωµοδότησε στις 3 Οκτωβρίου 2002.
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4. Στις 10 Οκτωβρίου 2002, η Οµάδα ECOFIN,  συµφώνησε οµόφωνα για το κείµενο κοινής
θέσης, το οποίο επιβεβαιώθηκε µετέπειτα µε γραπτή διαδικασία.

5. Κατά συνέπεια, η ΕΜΑ θα µπορούσε να καλέσει το Συµβούλιο να εκδώσει, στα σηµεία «Α»
προσεχούς του συνόδου, την κοινή θέση του Συµβουλίου όπως έχει διατυπωθεί οριστικά από
τους γλωσσοµαθείς νοµικούς στο έγγραφο 15091/02 ECOFIN 408 CODEC 1586, καθώς και
το σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου όπως περιλαµβάνεται στην Προσθήκη στο ίδιο
έγγραφο.

______________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 7.3.2003
SEC(2003) 294 τελικό

2002/0109 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου εν όψει της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ.

2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις σχετικά µε τη
διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και τη

διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες "ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν"
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2002/0109 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου εν όψει της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ.

2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις σχετικά µε τη
διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και τη

διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες "ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν"

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρόταση που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο (COM(2002) 234 τελικό - 2002/0109 (COD)) : 15 Μαΐου 2002

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας : 3 Οκτωβρίου 2002

Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτη
ανάγνωση) :

24 Σεπτεµβρίου 2002

Έκδοση κοινής θέσης του Συµβουλίου : 18 Φεβρουαρίου 2003

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις της
ΟΝΕ, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999,
υπογραµµιζόταν, µεταξύ άλλων, η ανάγκη να µειωθούν οι προθεσµίες διαβίβασης
των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών, να
καταργηθούν οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται για κάθε κράτος µέλος οι οποίες
εµποδίζουν την επεξεργασία των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των ετήσιων
και τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών, καθώς και να εναρµονιστούν τα δεδοµένα
περί απασχόλησης των εθνικών λογαριασµών µε τη διαβίβαση των εν λόγω
δεδοµένων σε µονάδες "ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν".

Ο προτεινόµενος κανονισµός µνηµονεύεται στο "σχέδιο δράσης για τις στατιστικές
απαιτήσεις της ΟΝΕ", το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 29
Σεπτεµβρίου 2000. Ο κανονισµός περιλαµβάνεται στον κατάλογο τροποποιήσεων
των υφιστάµενων κανονισµών που πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή στο Συµβούλιο.

Τέλος, ο προτεινόµενος κανονισµός αναφέρεται στην 3η και 4η έκθεση προόδου
σχετικά µε την εφαρµογή της έκθεσης της Νοµισµατικής Επιτροπής "Απαιτήσεις
ενηµέρωσης στην ΟΝΕ", η οποίες εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο Ecofin στις
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19 Ιανουαρίου 2001: ο κανονισµός περιλαµβάνεται στον κατάλογο τροποποιήσεων
της ισχύουσας νοµοθεσίας (παράρτηµα IV της 3ης, 4ης και 5ης έκθεσης προόδου)
που θα υποβάλει η Επιτροπή στο Συµβούλιο.

Ο κανονισµός καταρτίστηκε στο πλαίσιο των διατάξεων που προαναφέρθηκαν.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά

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

3.2. Αποφάσεις σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µετά την
πρώτη ανάγνωση

Άνευ αντικειµένου

3.3. Εισαγωγή νέων διατάξεων από το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής.

Τέσσερις σηµαντικές διατάξεις ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου
και υποστηρίζονται πλήρως από την Επιτροπή:

– Εισαγωγή συγκεκριµένων παρεκκλίσεων όσον αφορά τις προθεσµίες
διαβίβασης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη µέλη δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να παράσχουν επαρκή αξιόπιστα δεδοµένα µετά την έναρξη
ισχύος του κανονισµού

Η Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι προτεινόµενες προθεσµίες διαβίβασης
των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών
ενδέχεται να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα των δεδοµένων που
διαβιβάζονται από µικρά κράτη µέλη όπου δεν έχει καθιερωθεί η κατάρτιση
τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι κίνδυνοι που
σχετίζονται µε τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν σε εθνικό επίπεδο τα εν λόγω
στοιχεία, τα οποία µπορεί µεν να υποβάλλονται εγκαίρως αλλά θα είναι χαµηλής
ποιότητας, δεν θα αντισταθµίζονται από τα πλεονεκτήµατα της διάθεσης των
στοιχείων αυτών για την κατάρτιση των κύριων ευρωπαϊκών µακροοικονοµικών
µεγεθών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η µη έγκαιρη διάθεση στοιχείων αναφορικά µε τις
µικρές χώρες δεν επηρεάζει την κατάρτιση των κύριων ευρωπαϊκών
µακροοικονοµικών µεγεθών, η κοινή θέση επιτρέπει τη σταδιακή επίτευξη της
έγκαιρης κατάρτισης των τριµηνιαίων λογαριασµών της Ιρλανδίας και του
Λουξεµβούργου, διασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη των στόχων
του κανονισµού.

– Εισαγωγή παρεκκλίσεων σχετικά µε τη διαβίβαση συγκεκριµένων κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών στις περιπτώσεις που τα κράτη µέλη δεν θα έχουν
τη δυνατότητα να παράσχουν δεδοµένα µετά την έναρξη ισχύος του
κανονισµού

Η Επιτροπή συµφωνεί ότι η κατάργηση ορισµένων µικρών παρεκκλίσεων που
περιλαµβάνονταν αρχικά στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου και
αφορούσαν ορισµένα κράτη µέλη δεν συνιστά επείγουσα προτεραιότητα στις
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περιπτώσεις που είναι σχετική η σηµασία των αντίστοιχων κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών και είναι δυσανάλογη ως προς τα αναµενόµενα οφέλη η
επιβάρυνση της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας λόγω της κατάργησης αυτής. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για εκείνες τις παρεκκλίσεις που δεν επηρεάζουν την κατάρτιση των
κύριων ευρωπαϊκών µακροοικονοµικών µεγεθών. Με την κοινή θέση
ελαχιστοποιείται ο αριθµός των εν λόγω παρεκκλίσεων, έτσι ώστε να µην υπάρξουν
αρνητικές επιπτώσεις για τους υπολογισµούς που αφορούν την ευρωζώνη και τα
κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη της ΕΕ και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλισθεί
η όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη των στόχων του κανονισµού.

– Εισαγωγή συγκεκριµένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την πρώτη διαβίβαση
των δεδοµένων απασχόλησης σε µονάδες "ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν" στις περιπτώσεις που τα κράτη µέλη δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να παράσχουν επαρκή αξιόπιστα δεδοµένα µετά την έναρξη
ισχύος του κανονισµού

Η Επιτροπή αποδέχεται επίσης την τροπολογία που περιλαµβάνεται στην κοινή θέση
του Συµβουλίου όσον αφορά τις παρεκκλίσεις για συγκεκριµένες χώρες σχετικά µε
την πρώτη διαβίβαση των δεδοµένων απασχόλησης σε µονάδες "ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν". Η τροπολογία αυτή εκφράζει τις πρακτικές δυσκολίες
ορισµένων κρατών µελών λόγω του ότι δεν θα έχει δηµιουργηθεί εγκαίρως ο
µηχανισµός για τη διεξαγωγή αξιόπιστων ερευνών πριν από την έναρξη ισχύος του
κανονισµού. Σύµφωνα µε την εν λόγω τροπολογία, τα στοιχεία σε µονάδες "ωρών
εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν" θεωρείται ότι θα αποτελούν συµπλήρωµα των
ήδη διαθέσιµων στοιχείων απασχόλησης.

– Κατάργηση αρκετών παρεκκλίσεων που ίσχυαν για τη Γερµανία

Η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροπολογία που περιλαµβάνεται στην κοινή θέση του
Συµβουλίου και αφορά την κατάργηση, κατόπιν αιτήµατος της Γερµανίας, αρκετών
παρεκκλίσεων που ίσχυαν για την εν λόγω χώρα, καθώς οι γερµανικές αρχές
κατέβαλαν µεγάλες προσπάθειες ώστε να παράσχουν τα δεδοµένα τα οποία
αφορούσαν οι παρεκκλίσεις οι οποίες, κατά συνέπεια, δεν είναι πλέον απαραίτητες.

– Άλλες αλλαγές

Το Συµβούλιο αναδιατύπωσε, επίσης, ελαφρώς τον τίτλο του κανονισµού και
διόρθωσε την αναφορά στη Νοµισµατική Επιτροπή στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη,
καθώς αυτό είναι το όργανο που συνέταξε την εν λόγω έκθεση. Οι αλλαγές αυτές
δεν επηρεάζουν τη ουσία του προτεινόµενου κανονισµού.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση συνάδει απόλυτα µε τους στόχους του κανονισµού που πρότεινε η
Επιτροπή. Ικανοποιεί τις άµεσες και επείγουσες ανάγκες των χρηστών σεβόµενη,
παράλληλα, τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος µέλος.
Επιπροσθέτως, επιτρέπει µια σταδιακή προσέγγιση ώστε να καταστεί δυνατή η
πλήρωση περισσότερο ολοκληρωµένων απαιτήσεων στο µέλλον. Για τους λόγους
που αναλύθηκαν παραπάνω, η Επιτροπή, µε την παρούσα ανακοίνωση, εκφράζει
θετική γνώµη όσον αφορά την κοινή θέση που το Συµβούλιο υιοθέτησε οµόφωνα.


