
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0130/2003
2001/0197(COD)

EL
27/03/2003

Κοινή θέση

για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήµη και την
τεχνολογία

Έγγρ.  14089/1/02+
                     15315/02

SEC(2003)0144

EL EL





14089/1/02 REV 1 GA/thm
DG C III    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0197 (COD)

14089/1/02
REV 1

ECO 338
RECH 173
ATO 133
FIN 451
CODEC 1409

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την
επιστήµη και την τεχνολογία



14089/1/02 REV 1 GA/thm 1
DG C III    EL

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. .../.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήµη και την

τεχνολογία

(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 Επιτροπής1,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2,

                                                
1 ΕΕ C 332 Ε, 27.2.2001, σ. 238.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

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

(1) Υπάρχει ανάγκη για συγκρίσιµες στατιστικές σχετικά µε την έρευνα και ανάπτυξη, την

τεχνολογική καινοτοµία και την επιστήµη και την τεχνολογία εν γένει µε σκοπό την

υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών.

(2) Η απόφαση 94/78/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1994 για τη θέσπιση

πολυετούς προγράµµατος  για την ανάπτυξη των κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε την

έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία1, τόνιζε τους στόχους της δηµιουργίας ενός

κοινοτικού πλαισίου αναφοράς για στατιστικές και της καθιέρωσης ενός εναρµονισµένου

κοινοτικού συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης στον τοµέα αυτό.

(3) Στην τελική έκθεση για την περίοδο που καλύπτει το πρόγραµµα 1994 έως 1997

υπογραµµίζεται ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες, να τίθενται τα δεδοµένα στη

διάθεση των ενδιαφεροµένων πιο γρήγορα, να επεκταθεί η περιφερειακή κάλυψη και να

αυξηθεί η συγκρισιµότητα των δεδοµένων.

(4) Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/126/ΕΚ της 22ας ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά

µε το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 1998-20022, το σύστηµα στατιστικής πληροφόρησης

πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση των πολιτικών επιστήµης και τεχνολογίας στην

Κοινότητα καθώς και την αξιολόγηση των ικανοτήτων Ε&Α και καινοτοµίας των

περιφερειών για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων.

(5) Σύµφωνα µε τον κανονισµό 322/97 (ΕΚ) του Συµβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 για τις

κοινοτικές στατιστικές3, οι στατιστικές αυτές διέπονται από τις αρχές της αµεροληψίας, της

αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας, του

στατιστικού απορρήτου και της διαφάνειας.

                                                
1 EE L 38, 9.2.1994, σ. 30.
2 EE L 42, 16.6.1999, σ. 1.
3 EE L 52, 22.2.1997, σ. 1.
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(6) Προκειµένου να εξασφαλιστούν η χρησιµότητα και η συγκρισιµότητα των δεδοµένων και να

αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις των εργασιών, η Κοινότητα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη

τις εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε ή από τον ΟΟΣΑ και άλλους

διεθνείς οργανισµούς σχετικά µε τις στατιστικές στον τοµέα της επιστήµης και της

τεχνολογίας και µάλιστα όσον αφορά λεπτοµέρειες των δεδοµένων που θα παρέχονται από τα

κράτη µέλη.

(7) Η κοινοτική πολιτική για την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία προσδίδει

ιδιαίτερη σηµασία στην ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων των

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε σκοπό την αύξηση της ικανότητας καινοτοµίας και της

ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, στην αξιοποίηση των οφελών

από την κοινωνία των πληροφοριών και στην προώθηση της µεταφοράς της τεχνολογίας, στη

βελτίωση των δραστηριοτήτων στο χώρο των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και στην

ανάπτυξη της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και στην προώθηση της

ισότητας µεταξύ αντρών και γυναικών στην επιστήµη.

(8) Οι αρχές της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας και της καταλληλότητας θα πρέπει να

εφαρµόζονται για τις διαδικασίες συλλογής των δεδοµένων σχετικά µε τη βιοµηχανία και τις

διοικήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την απαραίτητη ποιότητα των δεδοµένων και την

επιβάρυνση των ερωτώµενων.

(9) Είναι ουσιώδες να συντονιστούν οι εξελίξεις των επίσηµων στατιστικών για την επιστήµη και

την τεχνολογία, ώστε να καλύπτουν επίσης τις βασικές ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών

και τοπικών διοικήσεων, των διεθνών οργανισµών, των οικονοµικών φορέων, των

επαγγελµατικών ενώσεων και του ευρέος κοινού.
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(10) Προκειµένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις εργασιών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η

απόφαση του Συµβουλίου 1999/173/ΕΚ της 25ης Ιανουαρίου 1999 για τη θέσπιση ειδικού

προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης για τη βελτίωση του

ερευνητικού ανθρώπινου δυναµικού και της κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων (1998

έως 2002)1 και η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων

έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη

συµβολή στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006) 2.

(11) Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2001 µε θέµα «Επιστήµη και Κοινωνία» και

«Γυναίκες και Επιστήµη»3, όπου το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της

Οµάδας του Ελσίνκι και καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις

προσπάθειες που έχουν αναλάβει για να προωθήσουν τη συµµετοχή των γυναικών στην

επιστήµη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή ανά

φύλο  στατιστικών στοιχείων σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό στον τοµέα της επιστήµης

και της τεχνολογίας και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου που

επιτελείται προς την κατεύθυνση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο της

έρευνας στην Ευρώπη.

(12) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται 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.4

                                                
1 EE L    64, 12.3.1999, σ. 105.
2 ΕΕ L  232, 29.8.2002, σ.     1.
3 ΕΕ C 199, 14.7.2001, σ.      1.
4 ΕΕ L  184, 17.7.1999, σ.   23.
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(13) Εχει ζητηθεί η γνώµη της Επιτροπής του Στατιστικού Προγράµµατος που συστάθηκε µε την

απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ1 σύµφωνα µε το άρθρο 3 της προαναφερόµενης απόφασης.

(14) Η Επιτροπή Επιστηµονικής και Τεχνικής Έρευνας (Crest) έχει γνωµοδοτήσει,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός κοινοτικού συστήµατος στατιστικής

πληροφόρησης για την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία µε σκοπό την υποστήριξη και

την παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών.

Άρθρο 2

Ο στόχος που περιγράφεται στο άρθρο 1 υλοποιείται µέσω επί µέρους στατιστικών δράσεων ως

ακολούθως:

- Παροχή στατιστικών από τα κράτη µέλη σε τακτική βάση και εντός καθορισµένων

προθεσµιών, ιδιαίτερα στατιστικών σχετικά µε τις δραστηριότητες Ε&Α σε όλους τους

υπόψη τοµείς, και σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων Ε&Α,

συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων δηµόσιων προϋπολογισµών για την Ε&Α

λαµβάνοντας υπόψη την περιφερειακή διάσταση µέσω της εκπόνησης, όπου είναι δυνατόν,

στατιστικών σχετικά µε την επιστήµη και την τεχνολογία µε βάση την κατάταξη NUTS.

                                                
1 EE L 181, 28.6.1989, σ. 47.
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- Ανάπτυξη νέων στατιστικών µεταβλητών που θα παράγονται σε µόνιµη βάση και οι οποίες

θα µπορούν να παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες για την επιστήµη και την τεχνολογία και

συγκεκριµένα για τη µέτρηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων επιστήµης και τεχνολογίας,

της διάδοσης των γνώσεων και γενικότερα των επιδόσεων της καινοτοµίας. Οι πληροφορίες

αυτές είναι αναγκαίες για τη χάραξη και την αξιολόγηση των πολιτικών επιστήµης και

τεχνολογίας στις οικονοµίες που βασίζονται όλο και περισσότερο στη γνώση. Η Κοινότητα

δίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα στους εξής τοµείς:

- καινοτοµία (τεχνολογική και µη),

- ανθρώπινους πόρους που αφιερώνονται στην επιστήµη και την τεχνολογία,

- διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (στατιστικές για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που θα

προέρχονται από τις βάσεις δεδοµένων των εθνικών και ευρωπαϊκών γραφείων

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας),

- στατιστικές για την υψηλή τεχνολογία (προσδιορισµός και ταξινόµηση των προϊόντων

και υπηρεσιών, µέτρηση των οικονοµικών επιδόσεων και συµβολή στην οικονοµική

ανάπτυξη),

- στατιστικές ανά φύλο για την επιστήµη και την τεχνολογία,
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- βελτίωση και ενηµέρωση µε νέα στοιχεία των υφιστάµενων προτύπων και εγχειριδίων

σχετικά µε τις έννοιες και τις µεθόδους, µε ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες στον τοµέα των

υπηρεσιών και στις συντονισµένες µεθόδους για τη µέτρηση των δραστηριοτήτων Ε&Α.

Εξάλλου η Κοινότητα θα εντείνει τη συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς

οργανισµούς, µε στόχο την εξασφάλιση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων και την

αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών,

- βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων, κυρίως όσον αφορά τη συγκρισιµότητα, την

ακρίβεια και την επικαιρότητά τους,

- βελτίωση της διάδοσης των στατιστικών πληροφοριών, της πρόσβασης σ� αυτές και της

σχετικής τεκµηρίωσης.

Θα λαµβάνονται υπόψη οι διαθέσιµες ικανότητες στα κράτη µέλη για τη συλλογή και την

επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και την ανάπτυξη µεθόδων και µεταβλητών.

Άρθρο 3

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης εκδίδονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 4(2).

Άρθρο 4

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

το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ/Ευρατόµ.
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

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

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 5

Εντός τεσσάρων ετών από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, και στη συνέχεια ανά τριετία, η

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την αξιολόγηση

της εφαρµογής των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2.

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει, µεταξύ άλλων, το κόστος των δράσεων και την επιβάρυνση των

ερωτωµένων σε σχέση µε τα οφέλη από τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και την ικανοποίηση των

χρηστών.

Σε συνέχεια της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή δύναται να προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της

εφαρµογής της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_______________
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Ι. Εισαγωγή

Στις 27 Αυγούστου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο την πρόταση 1 απόφασης σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών
στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία.
Η προτεινόµενη απόφαση βασίζεται στο άρθρο 285 της συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 251.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωσή του και στις 2 Ιουλίου 2002
έδωσε τη γνώµη του 2.

Στις 7 Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση 3, στην οποία
ενσωµατώνονται οι τροπολογίες 1, 2 και 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στις 17 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του όπως εκτίθεται στο έγγρ.
14089/02.

ΙΙ. Στόχος

Ο γενικός στόχος αυτού του σχεδίου απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου είναι η διατήρηση και η βελτίωση του κοινοτικού συστήµατος στατιστικής
πληροφόρησης για την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία µε σκοπό την
υποστήριξη και την παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών.

ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης όπως περιέχεται στο έγγρ. 14089/02

1. Γενικά

Στην κοινή θέση, το Συµβούλιο :
− ενσωµάτωσε όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλην της

τροπολογίας 3 σχετικά µε τη συνεργασία και τις διαβουλεύσεις µε την οµάδα του
Ελσίνκι,

− τροποποίησε ορισµένες αιτιολογικές παραγράφους, η µία εκ των οποίων
τροποποιήθηκε για να καλυφθεί η τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την
οποία η Επιτροπή δεν µπορούσε να αποδεχθεί στο διατακτικό της απόφασης για
νοµικούς λόγους,

                                                
1 Έγγρ. 11750/02 RECH 106 ATO 71 FIN 291 CODEC 865, COM(2001) 490 final.
2 Έγγρ. A5-0236/2002 της 18ης Ιουνίου 2002.
3 COM(2002) 554 final.
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− µετέτρεψε τη διαδικασία επιτροπής σε διαδικασία κανονιστικής επιτροπής.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο δέχθηκε όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλην της

τροπολογίας 3. Η  τροπολογία 2 σχετικά µε την συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και άλλους

διεθνείς οργανισµούς έγινε δεκτή κατ� ουσίαν, αν και δεν χρησιµοποιήθηκε η ίδια ακριβώς

διατύπωση.

2.1. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο κείµενο

του Συµβουλίου (έγγρ. 14089/02) :

Τροπολογία αριθ. 1 � άρθρο 2, πρώτη παύλα

Αυτή η τροπολογία ορίζει ότι στη συγκέντρωση και την παροχή στοιχείων λαµβάνεται

υπόψη η περιφερειακή διάσταση και τηρείται η κατάταξη NUTS.

Τροπολογία αριθ. 4 � άρθρο 5 παράγραφος 1

Με αυτή την τροπολογία, η προθεσµία εντός της οποίας η Επιτροπή υποβάλλει στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της

παρούσας απόφασης περιορίζεται, τόσο για την αρχική έκθεση (η οποία τώρα

υποβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης) όσο και για

τις περιοδικές εκθέσεις (οι οποίες τώρα υποβάλλονται ανά τριετία).

2.2. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ ενσωµατώθηκαν µε κάποιες τροποποιήσεις της

προτεινόµενης διατύπωσης :

Τροπολογία αριθ. 2 � άρθρο 2, δεύτερη παύλα

Στη διατύπωση αυτής της τροπολογίας έγιναν ορισµένες µικρές αλλαγές προκειµένου

να εστιαστεί καλύτερα ο σκοπός της εντατικότερης συνεργασίας µε τον ΟΟΣΑ και

άλλους διεθνείς οργανισµούς. Η τωρινή διατύπωση έχει ως εξής : «µε στόχο την

εξασφάλιση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων και την αποφυγή της

αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών». Εξάλλου, επεκτάθηκε το πεδίο εφαρµογής

προκειµένου να καλύπτει τις στατιστικές των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και της

υψηλής τεχνολογίας, όπως ζητείται στην τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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3. Νέα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση σε σύγκριση µε την πρόταση της

Επιτροπής

Αιτιολογική παράγραφος 5 � γενικές αρχές

Αυτή η νέα αιτιολογική παράγραφος επαναλαµβάνει ποιες γενικές αρχές πρέπει να διέπουν

τις κοινοτικές στατιστικές.

Αιτιολογική παράγραφος 6 (πρώην αιτιολογική παράγραφος 5)  � πλαίσιο συνεργασίας

µε διεθνείς οργανισµούς

Αυτή η τροποποιηµένη αιτιολογική παράγραφος συµπληρώνει το άρθρο 2, δεύτερη παύλα

όσον αφορά τη συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς.

Αιτιολογική παράγραφος 10 (πρώην αιτιολογική παράγραφος 9)

Προστέθηκε σ� αυτή την αιτιολογική παράγραφο η απαίτηση να λαµβάνεται υπόψη και το

6ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις.

Αιτιολογική παράγραφος 11 (πρώην αιτιολογική παράγραφος 10)

Αυτή η αιτιολογική παράγραφος κάνει δεκτό µε ικανοποίηση το έργο της οµάδας του Ελσίνκι

και προσθέτει ότι πρέπει να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία ανά φύλο, προκειµένου να

παρακολουθείται η πρόοδος που επιτελείται στην εφαρµογή της πολιτικής της ισότητας

µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι απολύτως σύµφωνο µε την πρόθεση της

τροπολογίας αριθ. 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία δεν µπόρεσε να δεχτεί η

Επιτροπή για νοµικούς κυρίως λόγους. Στην αιτιολογική παράγραφο επαναλαµβάνεται η

σηµασία της οµάδας του Ελσίνκι και υπογραµµίζονται οι προθέσεις διαρκούς συνεργασίας µε

την οµάδα, την οποία και η Επιτροπή θεωρεί σηµαντική.

Αιτιολογική παράγραφος 12 (πρώην αιτιολογική παράγραφος 11)

Αυτή η αιτιολογική παράγραφος αναδιατυπώθηκε σύµφωνα µε την τροποποίηση του

άρθρου 4 (η διαδικασία επιτροπής µετατρέπεται από διαχειριστική σε κανονιστική).
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Άρθρο 2

Το άρθρο αναδιατυπώθηκε για να διευκρινιστεί η φύση και ο σκοπός των συγκεντρωνόµενων

στατιστικών στοιχείων και να αναφερθεί ότι θα γίνεται χρήση των πόρων των κρατών µελών

για συλλογή, επεξεργασία και ανάπτυξη στοιχείων, εφόσον υπάρχουν.

Άρθρο 4

Αυτό το άρθρο τροποποιήθηκε προκειµένου η διαδικασία επιτροπής να µετατραπεί από

διαχειριστική σε κανονιστική.

4. Συµπέρασµα

Η κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο, τροποποιεί το σχέδιο απόφασης όπως

ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποσαφηνίζει περαιτέρω το κείµενο της πρότασης της

Επιτροπής. Κατ� αυτό τον τρόπο θα αποτελέσει µια γερή βάση για τη συγκέντρωση

στατιστικών στοιχείων, η οποία θα αποβεί εξαιρετικά χρήσιµη για την παρακολούθηση των

κοινοτικών πολιτικών στον τοµέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας.

================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2002 (10.12)
(ΟR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2001/0251 (COD)

15315/02

ECO 379
RECH 190
ATO 145
FIN 515
CODEC 1612

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 10310/02 ENT 97 CODEC 812
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5692/02 ENT 19 CODEC 100 - COM(2002) 6 final
Θέµα : Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την
επιστήµη και την τεχνολογία
- Υιοθέτηση της κοινής θέσης

Στις 27 Αυγούστου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση 1 σχεδίου απόφασης για το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών

στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία, µε βάση το άρθρο 285 της ΣΕΚ.

Στις 2 Ιουλίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του 2.

Στις 7 Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση 3, στην οποία εντάσσονται

όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλην της τροπολογίας υπ� αριθ. 3, σε

συνεργασία µε την Οµάδα του Ελσίνκι.

                                                
1 Έγγρ. 11750/02 RECH 106 ATO 71 FIN 291 CODEC 865, COM (2001) 490 final.
2 Έγγρ. A5-0236/2002 της 18ης Ιουνίου 2002.
3 Έγγρ. COM (2002) 584 final.
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Στο σχέδιο κοινής θέσης εντάσσονται όλες οι τροπολογίες που επέφερε το Eυρωπαϊκό

Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση, πλην της υπ� αριθ. 3, καθώς και ορισµένες πρόσθετες

αλλαγές.

Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συµβούλιο :

Να εγκρίνει στα πλαίσια των σηµείων «Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου :

- την κοινή θέση 1, κατ� εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 251 της ΣΕΚ·

- το σκεπτικό του Συµβουλίου, ως έχει στο έγγρ. 14089/02 ECO 338 RECH 173

ATO 133 FIN 451 CODEC 1409 ADD 1.

________________

                                                
1 Το ενοποιηµένο κείµενο, το οποίο διατυπώθηκε οριστικά από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς,

περιέχεται στο έγγρ. 14089/02 ECO 338 RECH 173 ATO 133 FIN 451 CODEC 1409.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2002 (18.12)
(ΟR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2001/0197 (COD)

15315/02
COR 1

ECO        379
RECH     190
ATO        145
FIN          515
CODEC 1612

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 10310/02 ENT 97 CODEC 812
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5692/02 ENT 19 CODEC 100 - COM(2002) 6 final
Θέµα : Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την
επιστήµη και την τεχνολογία
− Υιοθέτηση της κοινής θέσης

Σελ. 1, «∆ιοργανικός Φάκελος» :

να γραφεί : «2001/0197 (COD)»,

αντί : «2001/0251 (COD)».

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 24.03.2003
SEC(2003) 144 τελικό

2001/0197 (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 για την έκδοση απόφασης σχετικά µε την παραγωγή
και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία
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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 για την έκδοση απόφασης σχετικά µε την παραγωγή και
την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
[έγγραφο COM(2001)490 τελικό – 2001/0197(COD)]:

27 Αυγούστου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση:

2 Ιουλίου 2002

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 7 Οκτωβρίου 2002

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 18 Mαρτίου 2003

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γενικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η συντήρηση και η βελτίωση του
κοινοτικού συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης για την επιστήµη, την τεχνολογία και την
καινοτοµία προκειµένου να υποστηριχθούν και να παρακολουθούνται οι κοινοτικές
πολιτικές. Για την επίτευξη του γενικού αυτού στόχου θα αναληφθούν ειδικές επιµέρους
στατιστικές δράσεις:

Πρώτον, θα συνεχιστεί η παραγωγή των υφιστάµενων κοινοτικών στατιστικών που
βασίζονται στην παροχή στοιχείων από τα κράτη µέλη και από άλλες πηγές.

∆εύτερον, θα αναπτυχθούν νέες στατιστικές µεταβλητές που θα παράγονται σε µόνιµη βάση.
Θα δοθεί προτεραιότητα στις στατιστικές σχετικά µε την καινοτοµία, τους ανθρώπινους
πόρους που αφιερώνονται στην επιστήµη και την τεχνολογία, στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
και στις στατιστικές για την υψηλή τεχνολογία. Επιπλέον, υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για τη
γενική ανάπτυξη στατιστικών κατά φύλο στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας.

Τρίτον, θα βελτιωθούν και θα ενηµερωθούν τα υφιστάµενα πρότυπα και εγχειρίδια για τις
έννοιες και µεθόδους και θα βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων και ιδίως όσον αφορά τη
συγκρισιµότητα και την επικαιρότητα.
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3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την κοινή θέση

Οι µεταβολές που εισήχθησαν στην τροποποιηµένη πρόταση από την κοινή θέση η οποία
εγκρίθηκε οµόφωνα έχουν κυρίως χαρακτήρα τεχνικών αποσαφηνίσεων και, ως εκ τούτου,
δεν συνεπάγονται ιδιαίτερα προβλήµατα για την Επιτροπή.

3.2 Αποτέλεσµα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι τροπολογίες αριθ. 1 και 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες έγιναν δεκτές από την
Επιτροπή, ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση.

Οι τροπολογία αριθ. 2, η οποία έγινε δεκτή από την Επιτροπή, τροποποιήθηκε ελαφρώς και
εισήχθη από το Συµβούλιο, αλλά σε άλλη θέση µέσα στο κείµενο: η συνεργασία µε τον
ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς επικεντρώνεται τώρα γενικά στις µεθοδολογίες.
Αυτό αποτελεί τεχνική αλλαγή αποδεκτή για την Επιτροπή.

3.3 Νέες διατάξεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο και τη θέση της Επιτροπής

Οι διατάξεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο είχαν επίσης, σε γενικές γραµµές, χαρακτήρα
τεχνικών αποσαφηνίσεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ειδικότερα, το Συµβούλιο έδωσε
έµφαση στην ποιοτική διάσταση των παραγόµενων στατιστικών, διεύρυνε τα πεδία για την
ανάπτυξη νέων µεταβλητών, υπογράµµισε θέµατα εφικτότητας, ενηµέρωσε τη νοµική βάση
και καλωσόρισε τις εργασίες σχετικά µε τις αναλυτικές ως προς την κατανοµή κατά φύλο
στατιστικές που ανέλαβε η οµάδα του Ελσίνκι.

3.4 Θέµατα επιτροπολογίας

Η αρχική πρόταση προέβλεπε την εφαρµογή της απόφασης µε τη χρήση της διαδικασίας
διαχείρισης. Η κοινή θέση προβλέπει, ωστόσο, µια κανονιστική διαδικασία. Στο πλαίσιο µιας
συµβιβαστικής διάθεσης, προκειµένου να µην καθυστερήσει περισσότερο η έγκριση της
σηµαντικής αυτής απόφασης σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για την επιστήµη και την
τεχνολογία και δεδοµένου ότι τα σχετικά µέτρα εφαρµογής θα είναι γενικού χαρακτήρα, η
Επιτροπή µπορεί να δεχθεί τη διαδικασία την οποία αποφάσισε το Συµβούλιο στην κοινή του
θέση.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί την κοινή θέση.


