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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Απαραίτητη προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικ
ών στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση της ΕΕ καθώς κ
αι για τις σχετικές συνιστώσες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι στατιστικές αυτές παρ
έχουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στα κράτη μέλη, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες
μέσα για την αξιολόγηση επί πραγματικής βάσης τόσο της ανάγκης για πρωτοβουλίες ευρωπ
αϊκής πολιτικής όσο και της προόδου που σημειώνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι εναρμονισμ
ένες και συγκρίσιμες στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητες για να γίνει η Ευρώπη κατανοη
τή στο ευρύ κοινό, για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των πολιτών στο διάλογο και τη δημοκ
ρατική διαδικασία για το μέλλον της Ευρώπης καθώς και η συμμετοχή των οικονομικών παρ
αγόντων στην ενιαία αγορά. 

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της πρότασης είναι η θέσπιση ενός γενικού στρατηγικού προγράμμ
ατος για τις επίσημες κοινοτικές στατιστικές. Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει την παρ
αγωγή και την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών στους χρήστες, τη βελτίωση της ποιότητ
ας των στατιστικών και την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (
ΕΣΣ – την εταιρική σχέση μεταξύ της Eurostat, των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και άλλ
ων εθνικών στατιστικών φορέων που είναι αρμόδιοι σε κάθε κράτος μέλος για την παραγωγή
και τη διάθεση ευρωπαϊκών στατιστικών). 

Γενικό πλαίσιο

Η απαίτηση για ένα πολυετές κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα (ΚΣΠ) απορρέει από το άρθρ
ο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού 322/97 του Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το ΚΣΠ κα
θορίζει τους προσανατολισμούς, τους κύριους τομείς και τους στόχους των δράσεων που πρ
οβλέπονται για περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών και αποτελεί το πλαίσιο για την παρα
γωγή όλων των κοινοτικών στατιστικών. Το ΚΣΠ υλοποιείται μέσω ετήσιων προγραμμάτων
εργασίας, στα οποία προβλέπονται πιο λεπτομερείς στόχοι εργασίας για κάθε έτος καθώς και
μέσω ειδικών νομοθετικών πράξεων για τις μείζονος σημασίας ενέργειες. Το ΚΣΠ αποτελεί
αντικείμενο ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και επίσημης αξιολόγησης μετά τη λήξη της περιό
δου του προγράμματος.

Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα που αφορά η πρόταση

Το τρέχον ΚΣΠ, βάσει της απόφασης 2367/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, καλύπτει την περίοδο 2003-2007 και είναι το έκτο στο είδος του.

Συνοχή με τις άλλες πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης

Κύριος σκοπός των επίσημων κοινοτικών στατιστικών είναι να υποστηρίζουν, σε τακτική βά
ση, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών με αξι
όπιστα, αντικειμενικά, συγκρίσιμα και συνεπή πραγματικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσει
ς, τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται επίσης άμεσα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα
για τη διαχείριση βασικών πολιτικών. Το παράρτημα 2 της πρότασης επεξηγεί με ποιο τρόπο
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οι διάφορες πολιτικές, διαρθρωμένες με βάση τους τίτλους της Συνθήκης, υποστηρίζονται απ
ό τις επίσημες κοινοτικές στατιστικές.

Ωστόσο, αν και οι επίσημες στατιστικές χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη σχεδόν όλων
των κοινοτικών πολιτικών, το πρόγραμμα βασίζεται στις ακόλουθες γενικές προτεραιότητες
πολιτικής:

ευημερία, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη,–

αλληλεγγύη, οικονομική και κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη,–

ασφάλεια και–

περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.–

2. διαβουλευσεισ με τα ενδιαφερομενα μερη και αναλυση των επιπτωσεων και των
συνεπειων

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τομείς-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των ανταποκρινόμενω
ν

Τα κράτη μέλη, οι χώρες της ΕΖΕΣ και οι υποψήφιες χώρες συμμετείχαν άμεσα στην εκπόνη
ση της πρότασης. Οι διαβουλεύσεις απευθύνονταν στις εθνικές στατιστικές αρχές, των οποίω
ν οι επικεφαλής είναι μέλη ή παρατηρητές της επιτροπής στατιστικού προγράμματος (ΕΣΠ), 
η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, διάφο
ρα μέρη του προγράμματος συζητήθηκαν λεπτομερέστερα στις τεχνικές ομάδες εργασίας του
ΕΣΣ, στο οποίο ανήκουν επίσης θεσμικοί χρήστες και διεθνείς οργανισμοί που συμμετέχουν
στην ευρύτερη διεθνή συνεργασία επί στατιστικών θεμάτων.

Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή στατιστικής πληροφόρησης στον οικονομικό και κοιν
ωνικό τομέα (CEIES), η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση 91/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 97/255/ΕΚ του Συμβουλίου) γνωμοδότησε σχετικά με
το σχέδιο του προγράμματος.

Η επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμώ
ν (CMFB), η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση 91/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου (όπως τροπ
οποιήθηκε με την απόφαση 96/176/ΕΚ του Συμβουλίου), γνωμοδότησε επίσης σχετικά με το
σχέδιο του προγράμματος.

Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη

Ουσιαστική και εποικοδομητική ανάδραση προήλθε από τις διαβουλεύσεις με τις εθνικές στα
τιστικές αρχές. Οι βασικές πτυχές που εξετάστηκαν από τα κράτη μέλη ήταν οι εξής: η σχέση
μεταξύ του ΚΣΠ και των άλλων μερών του βασικού νομικού πλαισίου για τις κοινοτικές στα
τιστικές και του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές· η σειρά προτεραιότ
ητας των ενεργειών και των απαιτήσεων που αφορούν τις στατιστικές· ο φόρτος ανταπόκρισ
ης για τις επιχειρήσεις· η ευελιξία του ΕΣΣ και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγ
κες των χρηστών και στην προστασία του στατιστικού απορρήτου. Με βάση την ανάδραση α
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υτή, δόθηκαν στα κράτη μέλη διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα ζητήματα και έγιναν ορισμέ
νες βελτιώσεις στο νομικό κείμενο και στο παράρτημα 1 της πρότασης. Ωστόσο, ορισμένες υ
ποδείξεις των κρατών μελών δεν ήταν δυνατό να ληφθούν πλήρως υπόψη, ιδιαίτερα όσον αφ
ορά τη σειρά προτεραιότητας. Δεύτερον, η ανάδραση αφορούσε ορισμένες προσεγγίσεις και
στόχους σχετικά με τους διάφορους τίτλους της Συνθήκης, γεγονός που είχε οδήγησε σε πολ
λές διευκρινίσεις και βελτιώσεις στο παράρτημα 2 της πρότασης.

Κατά τη γνώμη της CEIES, η πρόταση ήταν ευπρόσδεκτη· όμως και η CEIES έκρινε ότι υπή
ρχε περιθώριο για βελτιώσεις, κυρίως όσον αφορά τη συνοχή και τη συνέπεια του ΕΣΣ, τον π
ροσανατολισμό προς ευρύτερες ομάδες χρηστών, την παροχή μεταδεδομένων, την ταξινόμη
ση των στατιστικών στοιχείων ανά φύλο και την επάρκεια του ισχύοντος καταλόγου διαρθρω
τικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για να υπολογίζεται η πρόοδος που σημειώνεται σε σχέ
ση με τους στόχους της Λισαβόνας. Επιπλέον, η CEIES εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τη
διαφοροποίηση των στατιστικών απαιτήσεων μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών μελών. Με
βάση την ανάδραση αυτή, επήλθαν ορισμένες βελτιώσεις στην πρόταση, π.χ. όσον αφορά την
ταξινόμηση των κοινωνικών στατιστικών ανά φύλο και το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενό
ς αρχείου αποθήκευσης μεταδεδομένων.

Η CMFB εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόταση, την οποία θεωρεί καλά διαρθρωμέ
νη και ισορροπημένη. Η CMFB υποστήριξε, σε γενικές γραμμές, τις βασικές προτεραιότητες
και τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις στατιστικές γι
α την οικονομική και τη νομισματική πολιτική, με την προϋπόθεση ότι δεν καθυστερούν τις ε
ξελίξεις που έχουν ήδη προβλεφθεί στους τομείς αυτούς για το 2007. Η CMFB συμφωνεί με
την έμφαση που δίνεται στη διακυβέρνηση και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στον τομέα τη
ς στατιστικής, συμμεριζόμενη τις απόψεις του Συμβουλίου ECOFIN σχετικά με την ανάγκη ν
α εξασφαλιστούν επαρκείς πρακτικές, πόροι και ικανότητες για την παραγωγή στατιστικών υ
ψηλού επιπέδου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τα εργαλεία, η CMFB εξέφρ
ασε την ικανοποίησή της για τους στόχους που αφορούν την αύξηση της ικανότητας ανταπόκ
ρισης στις ανάγκες των χρηστών, τη βελτίωση της συνοχής των στατιστικών και των στατιστι
κών συστημάτων και την ανάγκη για ενίσχυση της ανταλλαγής απόρρητων στοιχείων μεταξύ
στατιστικών αρχών.

Συγκέντρωση και αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης

Δεν υπήρξε ανάγκη εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης.

Ανάλυση των επιπτώσεων και των συνεπειών

Λόγω των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού 322/97, δε
ν τίθεται το θέμα εάν πρέπει να θεσπιστεί ή όχι σχετική νομοθεσία. Το θέμα είναι πώς μπορο
ύν να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του κανονισμού 322/97 με τον πλέον επωφελή για την Έν
ωση τρόπο.

Η αξιολόγηση του «αντίκτυπου των στατιστικών» είναι περίπλοκη, τόσο σε θεωρητικό όσο κ
αι σε πρακτικό επίπεδο. Πρώτον, ο αντίκτυπος των στατιστικών είναι κατά κύριο λόγο έμμεσ
ος. Απορρέει από τις αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται - σε διάφορα επίπεδα, πλήρω
ς ή εν μέρει, και για πολιτικούς ή οικονομικούς λόγους, - βάσει των στατιστικών στοιχείων κ
αι στις περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις και τα μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν έμμεσα την ύπαρ
ξη και την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Συχνά δεν είναι ούτε πρακτικά εφικτό ούτε
αναλογικό, από οικονομική άποψη, να αξιολογούνται λεπτομερώς τα αποτελέσματα αυτά. Συ
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νεπώς, είναι δύσκολο να μιλούμε για κοινωνικό, οικονομικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο τω
ν στατιστικών στοιχείων. Η αξία των στατιστικών έγκειται, μάλλον, στην καταλληλότητά του
ς για την αξιολόγηση του αντίκτυπου άλλων πολιτικών.

Δεύτερον, το ΚΣΠ αποτελεί ένα πλαίσιο το οποίο καθορίζει την κατεύθυνση που πρέπει να α
κολουθήσει η μελλοντική ανάπτυξη και τους γενικούς στοχους οι οποίοι, στη συνέχεια, καθο
ρίζονται πιο συγκεκριμένα στα ετήσια προγράμματα και στις ειδικές νομοθετικές πράξεις. Συ
νεπώς, στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να γίνει πιο ακριβής ανάλυση των αποτελεσμάτων και τω
ν επιπτώσεων, αλλά πρόκειται να διενεργηθεί κατά την εκπόνηση των ειδικών προτάσεων.

Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι μια συγκεκριμένη προσέγγιση του ΚΣΠ έχει ορισμένα άμεσα
αποτελέσματα που μπορούν να αξιολογηθούν γενικά και να συγκριθούν με δύο εναλλακτικο
ύς τρόπους - «περιορισμένα» ή «σφαιρικά». Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν τα εξής:

Α. την ικανότητα του ΕΣΣ να παράγει στατιστικές επαρκούς ποιότητας (δηλ. έγκυρες, σωστέ
ς, έγκαιρες, προσιτές και σαφείς· συγκρίσιμες, συνεκτικές) – για την αποτελεσματική στήριξη
των κοινοτικών πολιτικών.

Β. το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα για την υλοποίησ
η των στατιστικών δράσεων.

Γ. την επιβάρυνση που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά η ανταπόκριση στι
ς έρευνες.

Όσον αφορά το A: Η περιορισμένη προσέγγιση θα εξασφάλιζε τη συνεχή παροχή των υφιστά
μενων στατιστικών, αλλά δεν είναι πιθανό να βελτιώσει την ικανότητα ταχύτερης ανταπόκρι
σης σε νέες ανάγκες των χρηστών. Επιπλέον, δεν είναι πιθανό να εξασφαλίσει σημαντικές βε
λτιώσεις όσον αφορά την επικαιρότητα των ευρωπαϊκών μεγεθών, διότι αυτά θα στηρίζονται
ακόμα στα παραδοσιακά εργαλεία και τις παραδοσιακές διαδικασίες του ΕΣΣ, σύμφωνα με τ
α οποία η συγκέντρωση κοινοτικών στατιστικών εξαρτάται πάντα από την ύπαρξη όλων των
εθνικών μεγεθών.

Αντιθέτως, η σφαιρική προσέγγιση – σύμφωνα με την οποία το ΚΣΠ, αφενός, ορίζει τις κατε
υθύνσεις για την ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων για το ΕΣΣ, όπως, π.χ., τη δειγματοληψί
α σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την εκτεταμένη χρήση ενοτήτων ad-hoc και, αφετέρου, καθορίζει τι
ς αρχές για την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων και τη μείωση των απαιτήσεων που δεν είν
αι πλέον αποδοτικές από άποψη κόστους - θα αυξήσει την ικανότητα του ΕΣΣ να ανταποκρίν
εται στις νέες ανάγκες που αφορούν τις κοινοτικές πολιτικές ενώ, παράλληλα, θα εξακολουθ
ήσει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σημερινές βασικές ανάγκες.

Όσον αφορά το Β: Εάν όλες οι άλλες παράμετροι είναι ίδιες, η περιορισμένη προσέγγιση είν
αι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα είτε να αυξηθούν σταδιακά οι δαπάνες για τα κράτη μέλη δι
ότι οι νέες (επιπρόσθετες) ανάγκες για ενημέρωση πρέπει να ικανοποιούνται με τα παραδοσι
ακά εργαλεία είτε να καλύπτονται ορισμένες από τις στατιστικές ανάγκες από πηγές εκτός το
υ επίσημου στατιστικού συστήματος. Αυτό, από την άλλη, θα ήταν επιζήμιο για την συνάφει
α, τη συνεκτικότητα και τον έλεγχο του στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.

Αντιθέτως, η σφαιρική προσέγγιση – σύμφωνα με την οποία το ΚΣΠ περιλαμβάνει κοινές πο
λιτικές και στόχους για τέτοια εργαλεία – θα αυξήσει την ικανότητα του ΕΣΣ να ανταποκρίνε
ται στις ανάγκες των χρηστών κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό από άποψη κόστους και, συνε
πώς, θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων και



EL 7 EL

πόρων.

Όσον αφορά το Γ: Η περιορισμένη προσέγγιση θα συνεπάγεται πιθανότατα σοβαρό κίνδυνο
σταδιακής αύξησης του φόρτου ανταπόκρισης. Αυτό θα ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι δεν
θα είχαν δημιουργηθεί πιο ευέλικτα εργαλεία στο πλαίσιο του ΕΣΣ για την αντιστάθμιση της
επιβάρυνσης που απορρέει από τις νέες ανάγκες που συνδέονται με την πολιτική. Αντιθέτως, 
η σφαιρική προσέγγιση θα επιτρέψει στο ΕΣΣ να διαχειρίζεται ενεργά το φόρτο ανταπόκριση
ς και, παράλληλα, να διατηρεί υψηλό επίπεδο συνάφειας.

Επομένως, έχει επιλεγεί για το ΚΣΠ η σφαιρική προσέγγιση.

3. νομικα στοιχεια της προτασης

Περίληψη της προτεινόμενης δράσης

Η πρόταση θεσπίζει το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2008 έως 2012. Το
πρόγραμμα καθορίζει τους προσανατολισμούς, τους κύριους τομείς και τους στόχους των δρ
άσεων που προβλέπονται για την περίοδο αυτή και παρουσιάζει επίσης συνοπτικά τις στατιστ
ικές ανάγκες και απαιτήσεις υπό το πρίσμα των αναγκών πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομική βάση

Το πρόγραμμα βασίζεται στο άρθρο 285 της Συνθήκης.

Η αρχή της επικουρικότητας

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή του κοινοτικού στατιστικού προ
γράμματος για την περίοδο 2008 – 2012, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη
μέλη και επομένως μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο βάσει κοινοτική
ς νομοθετικής πράξης, επειδή μόνο η Κοινότητα μπορεί να συντονίσει την αναγκαία εναρμόν
ιση των στατιστικών στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο σε όλους τους στατιστικούς τομείς που
καλύπτονται από την παρούσα πράξη, ενώ η ίδια η συλλογή δεδομένων μπορεί να διενεργείτ
αι από τα κράτη μέλη, η Κοινότητα μπορεί να προβεί στην έγκριση μέτρων, σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης.

Η αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας για τον(-ους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ου
ς).

Η πρόταση θέτει στόχους για την πενταετή περίοδο. Οι στόχοι αυτοί ορίζονται και σχεδιάζον
ται με περισσότερες λεπτομέρειες στα ετήσια στατιστικά προγράμματα εργασίας της Επιτροπ
ής, τα οποία εκπονούνται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και εγκρίνονται λαμβάνοντ
ας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος. Επιπλέον, τυχόν νέες στατιστι
κές απαιτήσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής νομοθεσίας που θα εκπονηθεί με έγκαιρη
και άμεση συμμετοχή των κρατών μελών.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της πρότασης, για την εκπόνηση των ετήσιων
στατιστικών προγραμμάτων εργασίας της Επιτροπής λαμβάνεται υπόψη η σχέση αποδοτικότ
ητας - κόστους των παραγόμενων στατιστικών και εξασφαλίζεται η συνεχής επανεξέταση τω
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ν προτεραιοτήτων, με σκοπό την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων των κρατών μελών και
της Επιτροπής για την ελαχιστοποίηση του φόρου ανταπόκρισης. Επιπλέον, η πρόταση καθο
ρίζει έναν ειδικό στόχο σχετικά με την υλοποίηση των μεθόδων και των διαδικασιών για την
αξιολόγηση της επιβάρυνσης– με βάση τις ίδιες αρχές και την ίδια μεθοδολογία που χρησιμο
ποιούνται σε άλλα παρόμοια συστήματα: μοντέλο καθαρού κόστους της ΕΕ, τυποποιημένο μ
οντέλο κόστους (SCM)– και της ωφέλειας των στατιστικών που πρέπει χρησιμοποιούνται για
την αναθεώρηση των υφιστάμενων στατιστικών απαιτήσεων και την αξιολόγηση των αιτημάτ
ων των νέων χρηστών, καθώς και έναν ειδικό στόχο όσον αφορά την παρακολούθηση του φό
ρτου ανταπόκρισης για τις επιχειρήσεις και την αναζήτηση τρόπων για τη μείωσή του.

Επιλογή νομικών μέσων

Προτεινόμενα νομικά μέσα: λοιπά

Ενδεχόμενα άλλα μέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον(-ους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους).

Δεδομένων του στόχου και του περιεχομένου της πρότασης, η απόφαση είναι το πλέον κατά
λληλο μέσο.

4. Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τις λειτουργικές απαιτήσεις πόρων για την υλοποίηση του προγρ
άμματος από την Eurostat ανέρχονται, συνολικά, στα 274,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο του π
ρογράμματος. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στους απαραίτητους δημοσιονομικούς πόρους της
Eurostat για την ανάληψη όλων των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο πρόγραμμα, με
εξαίρεση τα εξής στοιχεία:

δαπάνες προσωπικού και διοίκησης,–

λειτουργικοί πόροι άλλων κονδυλίων του προϋπολογισμού στον τομέα των στατιστικών π–
ου θα μπορούσαν να ανοιχθούν επιπροσθέτως για να καλύψουν νέες ρυθμιστικές ανάγκες
για την περίοδο 2008-2012 (δράσεις τύπου Edicom), 

λειτουργικοί πόροι που καθίστανται διαθέσιμοι από άλλες Γενικές Διευθύνσεις στα δικά τ–
ους κονδύλια προϋπολογισμού,

πόροι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.–

Η Eurostat θα επαναδιαθέσει τους ιδίους λειτουργικούς και ανθρώπινους πόρους της, προκει
μένου να τηρηθούν οι γενικές προτεραιότητες του προγράμματος. Ωστόσο, δεδομένης της εξ
έλιξης των στατιστικών εργασιών – και παρά το στόχο να επαναδιατεθούν πόροι σύμφωνα με
την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων – πρέπει να αναμένεται το επίπεδο των προβλεπόμενω
ν πόρων να μην επαρκέσει για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτω
ση, οποιαδήποτε ανάγκη αναβολής εργασιών που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα θα αν
αφέρεται στα ετήσια προγράμματα εργασίας με βάση:

τους πόρους που εκχωρούνται στην Επιτροπή από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρ–
χή και

τους πόρους που διατίθενται στο ΕΣΣ για την εκτέλεση της εργασίας.–
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5. Πρόσθετες πληροφορίες

Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος

Η πρόταση περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης.

Η πρόταση περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Η προτεινόμενη πράξη αφορά θέμα του ΕΟΧ και πρέπει κατά συνέπεια να καλύπτει και τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.



EL 10 EL

1 ΕΕ C […] της […], σ. […].
2 ΕΕ C […] της […], σ. […].
3 ΕΕ C […] της […], σ. […].
4 ΕΕ C […] της […], σ. […].
5 ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1882/2003 (ΕΕ L 284 της 15.10.2005, σ. 1).

2006/0229 (COD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ
Σ,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα :

(1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρί
ου 19975, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές, πρέπει να θεσπιστεί κοινοτικό στατισ
τικό πρόγραμμα.

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97, η Κοινότητα για τη διαμόρφωση, την
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών της, πρέπει να έχει
έγκαιρη πρόσβαση σε στατιστικές πληροφορίες που να είναι ενημερωμένες, αξιόπιστε
ς, κατάλληλες και συγκρίσιμες μεταξύ των κρατών μελών και να συλλέγονται με τον
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

(3) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η συγκρισιμότητα των στατιστικών πληρ
οφοριών στην Κοινότητα, είναι ανάγκη να καταρτιστεί πενταετές κοινοτικό στατιστικ
ό πρόγραμμα το οποίο θα καθορίζει τους προσανατολισμούς, τους κύριους τομείς και
τους στόχους των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτ
ων.
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6 ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
7 COM (2005) 217 τελικό
8 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(4) Η ειδική μέθοδος για την κατάρτιση των κοινοτικών στατιστικών απαιτεί ιδιαίτερα στ
ενή συνεργασία στο πλαίσιο ενός αναπτυσσόμενου κοινοτικού στατιστικού συστήματ
ος, μέσω της επιτροπής στατιστικού προγράμματος, που έχει συσταθεί με την απόφασ
η 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου6, όσον αφορά την προσαρμογή του συστήμ
ατος, κυρίως με τη θέσπιση των νομικών μέσων που είναι αναγκαία για την κατάρτισ
η των εν λόγω κοινοτικών στατιστικών. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιβάρυνση τ
ων ανταποκρινόμενων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για νοικοκυριά ή για άτομ
α.

(5) Η παραγωγή κοινοτικών στατιστικών εντός του νομοθετικού πλαισίου του πενταετού
ς προγράμματος επιτυγχάνεται μέσω της στενής, συντονισμένης και συνεπούς συνεργ
ασίας μεταξύ της Eurostat και των εθνικών αρχών. Για το λόγο αυτό, η Eurostat θα π
ρέπει να διασφαλίσει το συντονισμό, με διάφορες μορφές, των εθνικών αρχών σε ένα
δίκτυο που θα αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), ώστε να δι
ασφαλίζεται η έγκαιρη παροχή στατιστικών για την υποστήριξη των αναγκών της πολι
τικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(6) Για την παραγωγή και τη διάδοση κοινοτικών στατιστικών δυνάμει της παρούσας από
φασης, οι εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές πρέπει να τηρούν τις αρχές που κα
θορίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος πρ
οσαρτήθηκε στη σύσταση της 25ης Μαΐου 2005 της Επιτροπής σχετικά με την ανεξαρ
τησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικ
ών αρχών7.

(7) Η εκπόνηση των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων εργασίας της Επιτροπής λαμβά
νουν υπόψη την ανάγκη για συνεχή αναθεώρηση των στατιστικών προτεραιοτήτων, σ
υμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των διαδικασιών και της μείωσης των απαιτή
σεων φθίνουσας σημασίας, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

(8) Δεδομένου ότι ο στόχος της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η εναρμόνιση των περιφερε
ιακών στατιστικών, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύν
αται συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λ
άβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ε
ν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
των στόχων αυτών.

(9) Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του πρ
ογράμματος, το οποίο θα αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την αρμόδια για τ
ον προϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας
της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τη
ς Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση8.

(10) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση του παρόντος προγράμματος υποβλήθηκα
ν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97, στην επ
ιτροπή στατιστικού προγράμματος, στην ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή στατιστ
ικής πληροφόρησης στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, η οποία συστάθηκε με την
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9 ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 21. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 97/255/ΕΚ (ΕΕ L 102 τη
ς 19.4.1997, σ. 32).

10 ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 97/174/ΕΚ (ΕΕ L 51 της
1.3.1996, σ. 48).

απόφαση 91/116/ΕΟΚ9 του Συμβουλίου, και στην επιτροπή στατιστικών για θέματα ν
ομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, η οποία συστάθηκε με την
απόφαση 91/115/ΕΚ10 του Συμβουλίου.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θέσπιση του στατιστικού προγράμματος

Θεσπίζεται κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2008-2007 (στο εξής αποκαλού
μενο «το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα παρατίθεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Το παράρτημα Ι καθορίζει τους προσανατολισμούς, τους κύριους τομείς και τους στόχους τω
ν δράσεων που προβλέπονται για την περίοδο αυτή. Το παράρτημα ΙΙ παρουσιάζει συνοπτικά
τις στατιστικές απαιτήσεις υπό το πρίσμα των αναγκών πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Προτεραιότητες πολιτικής

1. Λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που διαθέτουν οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή, τ
ο παρόν πρόγραμμα θα καθοδηγείται από τις κυριότερες προτεραιότητες της πολιτικ
ής της Κοινότητας, όσον αφορά τα εξής:

ευημερία, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη,–

αλληλεγγύη, οικονομική και κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη,–

ασφάλεια και–

περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.–

2. Οι πρωταρχικές προτεραιότητες και οι γενικοί στόχοι του προγράμματος θα αποτελο
ύν αντικείμενο λεπτομερούς ετήσιου προγραμματισμού σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 322/97.

Άρθρο 3

Στατιστική διακυβέρνηση

3. Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τ
ις ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την παραγωγή και τη διάδοση υψηλής ποιότητα
ς εναρμονισμένων κοινοτικών στατιστικών και την διασφάλιση της σωστής λειτουργ
ίας του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος στο σύνολό του. Οι εθνικές αρχές και
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η κοινοτική στατιστική αρχή:

διαμορφώνουν ένα θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον για την προαγωγή της(a)
αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των εθνικών και των ευρωπαϊκών στ
ατιστικών αρχών που παράγουν και διαδίδουν τις επίσημες στατιστικές·

τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις ορθές πρακ(b)
τικές στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές στατισ
τικές αρχές για την οργάνωση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση επ
ίσημων στατιστικών και επιδιώκουν να αποκτήσουν μια φήμη καλής διαχείρισ
ης και αποτελεσματικότητας για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των εν λόγω στ
ατιστικών·

διασφαλίζουν ότι οι κοινοτικές στατιστικές συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά(c)
πρότυπα ποιότητας και ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των θεσμικών χρηστών τη
ς Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των ο
ργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και του κοινού γενι
κότερα.

Άρθρο 4

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, αποτελεσματικότητα και ευελιξία

1. Το πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνεχή στατιστική υποστήριξη των αποφάσεων και τ
ων αξιολογήσεων που αφορούν τομείς της τρέχουσας κοινοτικής πολιτικής και παρέ
χει στατιστική υποστήριξη για οποιαδήποτε επιπρόσθετη απαίτηση που απορρέει απ
ό νέες πρωτοβουλίες κοινοτικής πολιτικής.

2. Η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων εργασίας, 
λαμβάνει υπόψη τη σχέση αποδοτικότητας - κόστους των παραγόμενων στατιστικών
και διασφαλίζει τη συνεχή επανεξέταση των στατιστικών προτεραιοτήτων, με σκοπό
την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη
ν ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης που υφίστανται οι ανταποκρινόμενοι.

3. Το πρόγραμμα διασφαλίζει την ανάπτυξη εργαλείων για την αύξηση της ευελιξίας τ
ου ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και τη βελτίωση της ικανότητάς του να αντ
αποκρίνεται έγκαιρα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών. 

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, για το δι
άστημα 2008-2007, καθορίζεται σε 274.200.000 ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντ
ός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 6
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Εκθέσεις

1. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους εφαρμογής του προγράμματος, η Επιτροπή εκπο
νεί ενδιάμεση έκθεση προόδου και την υποβάλλει στην επιτροπή του στατιστικού πρ
ογράμματος.

2. Στο τέλος της περιόδου που καλύπτεται από το πρόγραμμα, η Επιτροπή, έπειτα από
διαβουλεύσεις με την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, υποβάλλει έκθεση α
ξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Η έκθεση αυτή ολοκληρ
ώνεται μέχρι το τέλος του 2013 και κατόπιν υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και στο Συμβούλιο.

3. Η υποβολή αναφοράς σχετικά με το αποτέλεσμα του επαναπροσδιορισμού των προτ
εραιοτήτων αποτελεί μέρος τόσο της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου όσο και της τελι
κής έκθεσης αξιολόγησης.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Ε
φημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
[…] […]



EL 15 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το παράρτημα αυτό εξετάζει τα οριζόντια θέματα που έχουν στρατηγική σημασία για τη μεσ
οπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των κοινοτικών στατιστικών. Περιγράφει, αρχι
κά, με ποιόν τρόπο η στατιστική πολιτική, αυτή καθαυτή, συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλ
ήρωση· δεύτερον, τα γενικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και τη
συνεργασία με τους χρήστες και τους παραγωγούς· τρίτον, τα βασικά εργαλεία που χρησιμοπ
οιεί η κοινοτική αρχή σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Για κάθε μία από τις πτυχές αυτές
στο παρόν παράρτημα εκτίθενται συνοπτικά οι βασικοί στόχοι και οι βασικές πρωτοβουλίες γ
ια την υπό εξέταση πενταετία.

1. ο ρολοσ των στατιστικων στην ευρωπαϊκη ολοκληρωση

Απαραίτητη προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικ
ών στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση της ΕΕ καθώς κ
αι για τις σχετικές συνιστώσες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι στατιστικές αυτές παρ
έχουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στα κράτη μέλη και στους πολίτες μέσα για την εκτίμ
ηση επί πραγματικής βάσης, αφενός, της ανάγκης για πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής πολιτικής κ
αι, αφετέρου, της προόδου την οποία σημειώνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι εναρμονισμένες
και συγκρίσιμες στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητες για να γίνει η Ευρώπη κατανοητή σ
το ευρύ κοινό, για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των πολιτών στο διάλογο και τη δημοκρατι
κή διαδικασία για το μέλλον της Ευρώπης καθώς και η συμμετοχή των οικονομικών παραγόν
των στην ενιαία αγορά. 

Η εμβάθυνση και η διεύρυνση της Ένωσης αντικατοπτρίζονται στο ίδιο το ΕΣΣ (Ευρωπαϊκό
Στατιστικό Σύστημα): Οι στρατηγικές και τα μέτρα του ΕΣΣ περιλαμβάνουν τη συνεχή εναρμ
όνιση των εννοιών, των ορισμών και των μεθόδων και, εάν απαιτείται, την ολοκλήρωση των
διαδικασιών παραγωγής και την εφαρμογή κοινών διαλειτουργικών συστημάτων. Το ΕΣΣ, ω
στόσο, πρέπει να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τις δομές και τις στρατηγικές του για να δια
σφαλίσει ότι το σύστημα διατηρεί και αναπτύσσει το απαραίτητο επίπεδο ποιότητας και αποτ
ελεσματικότητας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των χρηστών. Μεταξύ άλλων, η έρευνα
των επίσημων στατιστικών μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής, της
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των κοινοτικών στατιστικών.
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Οι στόχοι κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να εναρμονιστεί περαιτέρω, να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί η «κοινή στατιστική γ•
λώσσα» όσον αφορά τις έννοιες, τις ταξινομήσεις και τις μεθοδολογίες. Μεταξύ των
σημαντικότερων ενεργειών στον τομέα αυτό συγκαταλέγεται η αναθεώρηση του ευρ
ωπαϊκού συστήματος λογαριασμών και η εφαρμογή της ταξινόμησης των οικονομικ
ών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το NACE αναθ. 2. 

να καταρτιστεί και να ενσωματωθεί στις διαδικασίες παραγωγής στατιστικών ένα ε•
υρωπαϊκό στατιστικό μητρώο πολυεθνικών ομάδων επιχειρήσεων.

να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν πρότυπα και κοινά εργαλεία για απ•
οτελεσματική και ασφαλή ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων και μεταδεδομένων σ
το πλαίσιο του ΕΣΣ σε συνεργασία με άλλες σχετικές υπηρεσίες της ΕΚ, το Ευρωπα
ϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και διεθνείς οργανώσεις. Να ενισχυθούν τα εν λό
γω πρότυπα σε όλους τους σχετικούς τομείς.

να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα αρχείο αποθήκευσης μεταδεδομένων – διαθέσιμ•
ο στους χρήστες και στους παραγωγούς -, το οποίο θα συνδέει τα στοιχεία και τα μετ
αδεδομένα για το σύνολο του κύκλου παραγωγής στοιχείων. 

να προαχθεί η εντατικότερη χρήση του Διαδικτύου – όχι μόνο για τη διάδοση στους•
τελικούς χρήστες αλλά και για άλλα τμήματα της διαδικασίας παραγωγής στατιστικ
ών.

να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν εργαλεία για εναρμονισμένη διαχείριση του απο•
ρρήτου στο πλαίσιο του ΕΣΣ. Επίσης, να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν εναρμονισμ
ένα μέσα για τη βέλτιστη πρόσβαση εξουσιοδοτημένων χρηστών σε ανώνυμα μικροδ
εδομένα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί επαρκώς ο κίνδυνος αποκάλυψης και να αναπτυχθού
ν τεχνικά μέσα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία καθώς και τη
ν από κοινού χρήση τους.

να αναπτυχθούν μέσα για την ανταλλαγή εργαλείων στο πλαίσιο του ΕΣΣ. Να προαχ•
θεί η χρήση, για το σκοπό αυτό, του λογισμικού ανοιχτής πηγής.

να εφαρμοστούν μέσα για τη βελτίωση της λειτουργικής χρήσης των αποτελεσμάτων•
που προκύπτουν από την έρευνα των επίσημων στατιστικών.

2. σχεσεισ με τα ενδιαφερομενα μερη

2.1. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα

Η Eurostat είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της παραγωγής κοινοτικών στατιστικών για το
υς σκοπούς των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτελεσματική παραγωγή των κοινο
τικών στατιστικών που καλύπτεται από το παρόν πρόγραμμα, κατά την οποία οι αρχές των κ
ρατών μελών είναι αρμόδιες για την παραγωγή εναρμονισμένων εθνικών στατιστικών και η
Eurostat είναι υπεύθυνη για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών με βάση τα στοιχεία που
παρέχουν κατά κύριο λόγο οι εθνικές στατιστικές αρχές, απαιτεί στενή και συντονισμένη συν
εργασία. Η συνεργασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.
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Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) αποτελεί εταιρική σχέση μεταξύ της Eurostat, των
εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και άλλων εθνικών στατιστικών φορέων υπεύθυνων σε κάθε
κράτος μέλος για την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τι
ς αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Η Eurostat θα εξασφαλί
ζει την αναγκαία διαχείριση και το συντονισμό της δομής αυτής ώστε να διασφαλίζεται η έγκ
αιρη παροχή στατιστικών για την υποστήριξη των αναγκών των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης.

Η ανταλλαγή εμπειριών, ορθών πρακτικών, εμπειρογνωμοσύνης και βασικών μεθοδολογικών
τεχνικών μεταξύ των μελών του ΕΣΣ αποτελεί επίσης θεμελιώδες στοιχείο της ομαλής λειτου
ργίας του συστήματος. Αυτό προωθείται με την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος στ
ατιστικής κατάρτισης.

Οι στόχοι κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να•
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές
στατιστικές.

να δημιουργηθούν δομές και διαδικασίες για την εποπτεία και την παροχή συμβουλ•
ών όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον κώδικα ορθής πρακτικής στο πλαίσιο της
Eurostat και των εθνικών στατιστικών αρχών. Η δομή διακυβέρνησης να συμπληρω
θεί από ένα συμβουλευτικό όργανο υψηλού επιπέδου·

να τεθεί σε εφαρμογή μία διαδικασία για την σήμανση ποιότητας των ευρωπαϊκών ε•
πίσημων στατιστικών.

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στατιστικής κατάρτισης να αποσκοπεί να βελτιώσει τη γε•
νικότερη ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών αυξάνοντας τα προσόντα των στατ
ιστικολόγων, προάγοντας την ανεξαρτησία τους, ενθαρρύνοντας τόσο τη θεωρητική
όσο και την πρακτική κατάρτιση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριώ
ν.

2.2. Συνεργασία με χρήστες

Επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί στενός, συνεχής διάλογος με τους χρήστες των κοινοτικών
στατιστικών σχετικά με τις ανάγκες τους, την πραγματική χρήση και τις προτεραιότητές τους. 
Η σημερινή συνεργασία με τους χρήστες είναι επωφελής και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τι
ς δραστηριότητες της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής πληροφόρησης στον οικονομικ
ό και κοινωνικό τομέα (CEIES), τη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες επιχειρήσεω
ν και τις επίσημες συζητήσεις με τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα στατ
ιστικών εργασιών. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των χρηστών των κοινοτικών στατιστικών αυξ
άνεται και οι ανάγκες τους διαφοροποιούνται, η Eurostat θα ενισχύει περαιτέρω το διάλογο μ
εταξύ του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και των χρηστών του.
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Οι στόχοι κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να μειωθεί η απόσταση μεταξύ των χρηστών και των παραγωγών με τη βελτίωση της ε
πικοινωνίας με διάφορες ομάδες και δίκτυα χρηστών.

να διερευνηθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες των χρηστών. Αυτό θα επιτρέψει στο ευρω
παϊκό στατιστικό σύστημα να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις νεοεμφανιζόμενες ανά
γκες.

Να ενισχυθεί η CEIES. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών που θα εί
ναι πιο προσανατολισμένες στις ανάγκες των χρηστών.

2.3. Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

Για τις επαφές της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες και άλλες περιφέρειες και χώρες σε όλο τον κό
σμο απαιτούνται αξιόπιστες επίσημες στατιστικές σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες που επικρατούν στις χώρες αυτές. Αναπτύσσεται μια γενική συνεργασία σε τεχνικό
επίπεδο για να οικοδομηθεί η στατιστική ικανότητα των χωρών αυτών και να παραχθούν οι σ
τατιστικές που απαιτούνται για τη διαχείριση των πολιτικών της ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα γι
α τις υποψήφιες χώρες. Η συνεργασία περιλαμβάνει την εμπειρογνωμοσύνη πολλών εταίρων
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.

Ο στόχος κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και να διασ
φαλιστεί η στενή σχέση μεταξύ των δράσεων στο στατιστικό τομέα και των ευρύτερων
στόχων των προγραμμάτων της ΕΕ.

2.4. Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Οι στατιστικές πρέπει να είναι συγκρίσιμες όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά
και σε ευρύτερο διεθνές επίπεδο, και πολλοί τομείς του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος
(ΕΣΣ) βασίζονται σε διεθνώς συμφωνημένη μεθοδολογία. Σε πολλές περιπτώσεις, το ΕΣΣ πρ
ωτοστατεί και αναπτύσσει πρότυπα που προηγούνται των παγκόσμιων προτύπων. Στις περιπτ
ώσεις αυτές, είναι ουσιαστικό οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο να
λαμβάνουν υπόψη τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η διεθνής συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την
από κοινού διαχείριση των σημαντικότερων σχεδίων και το συντονισμό των προγραμμάτων
εργασίας και των δραστηριοτήτων συλλογής στοιχείων ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη τω
ν προσπαθειών.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι μια συντονισμένη, κοινή θέση είναι σημαντική για να έχουν οι προ
τεραιότητες της ΕΕ αντίκτυπο στα προγράμματα, στην ανάπτυξη και την εναρμόνιση των διε
θνών στατιστικών συστημάτων. Για το λόγο αυτό, έχει δρομολογηθεί εντατική προετοιμασία
και συντονισμός των θέσεων της ΕΕ πριν από τις διεθνείς συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου.
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Οι στόχοι κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να εξασφαλιστεί η συνεπής εκπροσώπηση της ΕΕ με συνέπεια και ο συντονισμός, όπ•
ου απαιτείται, των θέσεών της στα πιο σημαντικά διεθνή στατιστικά φόρα και σε θέ
ματα προτεραιότητας για τις πολιτικές της ΕΕ.

να προαχθούν η διεθνής συνεργασία και ο συντονισμός των προγραμμάτων εργασίας•
ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη έργου και να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των διε
θνών στατιστικών.

3. Μέσα

3.1. Καλύτερη ρύθμιση

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού 322/97 παρουσιάζει τρία είδη «μεμονωμένων στα
τιστικών δράσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του κοινοτικού στατ
ιστικού προγράμματος: πρώτον, η νομοθεσία που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της
συναπόφασης, η οποία μπορεί να αναθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή· δεύτε
ρον, δράσεις που αναλαμβάνει άμεσα η Επιτροπή, σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις: η δρά
ση πρέπει να διαρκεί το ανώτερο ένα έτος, τα στοιχεία προς συλλογή πρέπει να είναι ιδιαίτερ
α διαθέσιμα ή προσβάσιμα εντός των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες και τυχόν επιπλέον
κόστος που προκύπτει σε εθνικό επίπεδο ως αποτέλεσμα της δράσης πρέπει να επιβαρύνει τη
ν Επιτροπή· τρίτον, συμφωνίες μεταξύ της Eurostat και των αρχών των κρατών μελών.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης πρέπει να είναι η προτι
μότερη επιλογή στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται συλλογή στατιστικών στοιχείων. Θα
βασίζεται σε μια ρεαλιστική νομοθετική πολιτική σύμφωνα με την πολιτική της Επιτροπής για
απλούστερη και καλύτερα στοχοθετημένη νομοθεσία. Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα
εκπονούνται διεξοδικά σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη και θα ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των χρηστών, θα αποφεύγεται η υπερβολική επιβάρυνση των ανταποκρινόμενων, θα
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι προτεραιότητες, οι δαπάνες και οι δυνατότητες ικανοποίηση
ς των αναγκών.

Οι στόχοι κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

σε ορισμένους τομείς τακτικής παραγωγής κοινοτικών στατιστικών που έχουν αποκ•
τήσει επαρκή ωριμότητα, πρέπει να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για να αντικατα
σταθούν οι συμφωνίες από την κοινοτική νομοθεσία. 

σε στατιστικούς τομείς με πολύπλοκη κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να αναλαμβάνοντ•
αι πρωτοβουλίες για την αναδιατύπωση και την απλούστευση της νομοθεσίας.

σε στατιστικούς τομείς τους οποίους η κοινοτική νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται επα•
ρκώς στις ανάγκες των χρηστών, στις προτεραιότητες και στο κοινωνικο-οικονομικ
ό και τεχνολογικό πλαίσιο, πρέπει να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την κατάργ
ηση ή την αναθεώρηση της νομοθεσίας. 
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3.2. Παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Η ποιότητα των κοινοτικών στατιστικών καλύπτει – εκτός από τις επιστημονικές απαιτήσεις
– τη θεμελιώδη απαίτηση για συμμόρφωση με τις αρχές της Συνθήκης και το παράγωγο δίκαι
ο. Επομένως, η αυστηρή και συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας α
ποτελεί προτεραιότητα. Θα εφαρμοστεί μια γενική και συνεπής στρατηγική συμμόρφωσης, β
ασιζόμενη στις αρχές μιας ρεαλιστικής νομοθετικής πολιτικής, θα επιβληθεί η υποχρέωση τω
ν κρατών μελών να εφαρμόζουν τη στατιστική νομοθεσία και θα διενεργείται συνεπής και συ
στηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Οι στενές επαφές με τις αρμόδιες εθνικές αρχ
ές σε όλα τα στάδια αποτελούν μέρος της διαδικασίας συμμόρφωσης.

Ο στόχος κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να εξασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την κοινοτι•
κή νομοθεσία.

3.3. Αυξανόμενη ικανότητα για ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών

Για να βελτιωθούν οι στατιστικές υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες, καθώς και η απο
τελεσματικότητα του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος στο σύνολό του, απαιτείται να δο
θεί μεγαλύτερη έμφαση στις βασικές ανάγκες των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τούτο θα βασίζετ
αι στην προσέγγιση «πρώτα για την Ευρώπη», μια ρεαλιστική στρατηγική για τη διευκόλυνσ
η της συγκέντρωσης των ευρωπαϊκών μεγεθών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τομείς κοινο
τικής αρμοδιότητας. Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί η ευελιξία του ευρωπαϊκού στατιστικού σ
υστήματος και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τ
ων χρηστών.

Οι στόχοι κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να βελτιωθεί η συνεκτικότητα των στατιστικών συστημάτων. Αυτό θα ενισχύσει την•
ικανότητα να ικανοποιούνται οι ανάγκες των χρηστών με συνδυασμό διάφορων στατιστι
κών πηγών.

να επεκταθεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η χρήση των ενοτήτων ad-hoc στις κοι•
νοτικές έρευνες. Αυτό θα ενισχύει την δυνατότητα ανταπόκρισης σε νέες ανάγκες.

να γίνεται, σε μεγαλύτερο βαθμό, διαφοροποίηση των απαιτήσεων ανάλογα με τη βα•
ρύτητα των χωρών στα ευρωπαϊκά μεγέθη. Αυτό θα μειώσει σημαντικά το κόστος για
ορισμένες εθνικές αρχές και την επιβάρυνση των ανταποκρινόμενων. Επίσης, θα βελτιώσ
ει την έγκαιρη παραγωγή των ευρωπαϊκών μεγεθών.

είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ευρωπαϊκά δείγμ•
ατα για την παροχή στοιχείων καλής ποιότητας σε επίπεδο ευρωπαϊκών μεγεθών. Αυτ
ό θα βελτιώσει τη συνεκτικότητα και τη συγκρισιμότητα και θα απλουστεύσει τις διαδικα
σίες παραγωγής.
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3.4. Οικονομική στήριξη για δράσεις που συμβάλλουν στους κοινοτικούς στόχους

Για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, η Επιτροπή μπορεί
να υποστηρίξει την ανάπτυξη στατιστικών και την οικοδόμηση της ικανότητας του ευρωπαϊκ
ού στατιστικού συστήματος με τη ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή τη σύναψη συ
μφωνιών επιδότησης.

Ο στόχος κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να αναθέτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συμφωνίες επιδότησης με σκοπό να δ•
ιασφαλιστεί η βέλτιστη ανάπτυξη των στατιστικών και η οικοδόμηση της ικανότητας του
ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, με την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων π
όρων.

3.5. Χρήση της εμπειρογνωμοσύνης των εταίρων για κοινοτικούς σκοπούς

Η επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και η εξασφάλιση της αναγ
καίας βελτίωσης των προγραμμάτων, των διαδικασιών και των προϊόντων για την ικανοποίη
ση των αναγκών των χρηστών απαιτούν όχι μόνο επαρκείς πόρους αλλά και δημιουργικότητ
α και ικανότητα όλου του ΕΣΣ. Συνεπώς, πρέπει να σχεδιαστούν νέοι τρόποι για τη διάρθρω
ση της πρακτικής οργάνωσης ορισμένων δραστηριοτήτων – με χρήση της εμπειρογνωμοσύνη
ς και των ορθών πρακτικών, όπου υπάρχουν – ώστε να δημιουργηθούν συνέργιες και να βελτ
ιωθεί η συνολική αποτελεσματικότητα και ποιότητα. 

Ο στόχος κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να δημιουργηθούν κοινές δομές, εργαλεία και διαδικασίες, με τη συμμετοχή των εθνι•
κών αρχών και των σχετικών υπηρεσιών της ΕΚ και με τη διευκόλυνση της ειδίκευ
σης ορισμένων κρατών μελών σε συγκεκριμένες στατιστικές δραστηριότητες προς ό
φελος του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.

3.6. Διάδοση

Οι στόχοι και τα εργαλεία της διάδοσης θα υποστούν σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια τ
ης περιόδου του προγράμματος οι οποίες δεν θα μεταβάλλουν σημαντικά μόνο τη φύση της ί
διας της διαδικασίας της διάδοσης, αλλά θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο και σε άλλα στάδια τ
ης διαδικασίας παραγωγής στατιστικών.

Η ταχεία εξέλιξη της ικανότητας και της διαθεσιμότητας του Διαδικτύου θα το καταστήσει π
ρωταρχικό μέσο για τη διάδοση των στατιστικών στοιχείων στο μέλλον. Αυτό θα αυξήσει ση
μαντικά την κοινότητα των πιθανών χρηστών και, κατά συνέπεια, θα δημιουργήσει νέες ευκα
ιρίες για διάδοση. Επιπλέον, θα καταστεί δυνατή η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της
Eurostat και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, το Διαδίκτυο θα δημιουργήσει επ
ίσης νέες σημαντικές προκλήσεις για μια φιλική προς το χρήστη παρουσίαση των δεδομένων
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που θα βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν, να εμφανίζουν και να κατανοούν τις στατιστικέ
ς. Οι μέθοδοι διάδοσης που σήμερα χρησιμοποιούνται, δηλ. δημοσιεύσεις σε χαρτί και μη επι
γραμμικά ηλεκτρονικά μέσα, θα πρέπει να εξελιχθούν ως συμπληρωματικό εργαλείο διάδοση
ς. Οι επαρκείς δομές υποστήριξης των χρηστών και επικοινωνίας με ομάδες χρηστών είναι σ
ημαντικά στοιχεία για αποτελεσματική διάδοση. 

Οι στόχοι κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να βελτιωθεί ο δικτυακός τόπος της Eurostat όσον αφορά το περιεχόμενο, την ευκολ•
ία χρήσης και τη λειτουργικότητα και να ανταποκρίνεται στη βέλτιστη πρακτική.

να αυξηθεί η συνεργασία με άλλες πλατφόρμες διάδοσης του ευρωπαϊκού στατιστικ•
ού συστήματος και άλλων υπηρεσιών της ΕΚ για να διευκολυνθεί η χρήση των δικτ
υακών τόπων και να ενισχυθεί η αξία της στατιστικής πληροφορίας για τους χρήστε
ς.

3.7. Ισορροπία κόστους και οφέλους

Το ΕΣΣ πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την ισορροπία μεταξύ των αναγκών για πληροφόρ
ηση για τους σκοπούς των κοινοτικών πολιτικών, αφενός, και των πόρων που απαιτούνται, α
φετέρου, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε επίπεδο εθνικών και περιφερειακών αρχώ
ν, για την παροχή της πληροφόρησης. Η διάθεση επαρκών πόρων σε εθνικό πλαίσιο έχει ιδιαί
τερη σημασία για την ικανοποίηση των αναγκών στατιστικής πληροφόρησης προς υποστήριξ
η των αποφάσεων που λαμβάνονται στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστ
όσο, είναι επίσης σημαντικό να διατηρείται επαρκής ευελιξία η οποία θα επιτρέπει στις εθνικ
ές αρχές να ικανοποιούν τις κοινοτικές ανάγκες για στατιστική πληροφόρηση με τον πλέον α
ποδοτικό από οικονομική άποψη τρόπο.

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων θα βασίζεται σε τρεις πρωταρχικές κατευθυντήριες αρχές:

αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας για τ–
ην χάραξη πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο·

αξιολόγηση της οικονομικής επιβάρυνσης για τους ανταποκρινόμενους, τα κράτη μέλη κα–
ι την Επιτροπή·

αξιολόγηση ειδικών στατιστικών θεμάτων που έχουν σημασία για την αποδοτικότητα από–
οικονομική άποψη μιας συγκεκριμένης στατιστικής, όπως η αντιστάθμιση μεταξύ των δια
φόρων συνιστωσών της στατιστικής ποιότητας π.χ. «ακρίβεια» και «επικαιρότητα», και δυ
νατότητες για ευέλικτες υποχρεώσεις αναφοράς που θα επικεντρώνονται στις βασικές ευρ
ωπαϊκές ανάγκες. 

Για να μεγιστοποιηθεί η γενική σχέση κόστους – αποδοτικότητας και να επιδιωχθεί η ισόρρο
πη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των ετήσιων
στατιστικών προγραμμάτων εργασίας, οι αρχές αυτές θα εφαρμόζονται με διαφανή τρόπο και
σύμφωνα με τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που θα αναπτύσσονται και θα τηρούνται
από τη Eurostat σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές αρχές.
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Οι στόχοι κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

να τεθούν σε εφαρμογή μέθοδοι για ενδελεχείς αναθεωρήσεις των σημερινών τομέων•
κοινοτικών στατιστικών και για την αξιολόγηση των νέων ή των σημαντικά μεταβα
λλόμενων αιτημάτων των χρηστών. Αυτό είναι σημαντικό για τη συνεχή βελτίωση των
κοινοτικών στατιστικών, επειδή αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις που μπορούν να περιοριστ
ούν ή να καταργηθούν, καθώς και για την ανάληψη ανανεωμένων ή νέων στατιστικών πρ
ωτοβουλιών.

σε στατιστικούς τομείς στους οποίους υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση ανταπόκρισης για•
τις επιχειρήσεις, να ληφθούν μέτρα για την παρακολούθησή της και να αναζητηθούν
τρόποι για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης αυτής. Η αυξανόμενη χρήση των διοι
κητικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για το
σκοπό αυτό. Οι στόχοι για μείωση θα τεθούν στους τομείς με την μεγαλύτερη επιβάρυνσ
η ανταπόκρισης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το παράρτημα αυτό παρουσιάζει συνοπτικά τις στατιστικές απαιτήσεις υπό το πρίσμα των αν
αγκών πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ύστερα από ένα πρώτο μέρος που αφορά τις διατ
ομεακές στατιστικές δραστηριότητες για την υποστήριξη των γενικών προτεραιοτήτων πολιτι
κής, οι ανάγκες αυτές ταξινομούνται σε τίτλους όπως ορίζονται στη Συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επαναλήψεις διότι ορισμένες στατ
ιστικές δραστηριότητες συμβάλλουν σε περισσότερους από έναν τίτλους. Το παρόν παράρτη
μα παρουσιάζει, για κάθε τομέα πολιτικής, το νομικό πλαίσιο, την τρέχουσα κατάσταση και τ
ις κύριες πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν κατά την υπό εξέταση πενταετία.

Οι προτεραιότητες, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, θα εξετάζονται κάθε χρόνο από κο
ινού με τα κράτη μέλη με σκοπό να υποβάλλονται προτάσεις για την απλούστευση των στατι
στικών απαιτήσεων που θα ενσωματώνονται στη διαδικασία έγκρισης νέων νομικών βάσεων
και των μέτρων εφαρμογής τους. Οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων
θα αποτελούν αντικείμενο τακτικών συζητήσεων και ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών
ώστε να προωθείται η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων συλλογής στοιχείων
που θα μπορούσαν να μειώσουν την επιβάρυνση που υφίστανται οι ανταποκρινόμενοι.

Διατομεακεσ στατιστικεσ δραστηριοτητεσ για την υποστηριξη των γενικων
προτεραιοτητων της Κοινοτικησ πολιτικησ

Διαρθρωτικοί δείκτες και δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης

Νομικό πλαίσιο

Οι διαρθρωτικοί δείκτες που απορρέουν από τη στρατηγική της Λισαβόνας, που εγκρίθηκε α
πό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2000, προσανατολίζονται κυρίως στην ανάπτυξ
η και την απασχόληση, όπως ορίζονται στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση του 2005 (άρθρο 99 της συνθήκης ΕΚ). Η στρατηγική για την
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αειφόρο ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2006, παρέχ
ει νέα βάση για τους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης.

Τρέχουσα κατάσταση

Οι στατιστικές και οι δείκτες είναι αναγκαίοι για την παρακολούθηση της υλοποίησης και το
υ αντικτύπου τόσο της στρατηγικής της Λισαβόνας όσο και της στρατηγικής για την αειφόρο
ανάπτυξη, δύο θεμάτων διατομεακού χαρακτήρα. Ενσωματώνονται συνεχώς οι εξελίξεις ώστ
ε να προσαρμόζονται τα σύνολα των δεικτών στις πραγματικές ανάγκες και να βελτιώνεται η
ποιότητα της ενημέρωσης που παρέχεται στο ευρύ κοινό.

Ορισμένοι τομείς – όπως η ασφάλεια των τροφίμων και η ποιότητα, οι χημικές ουσίες και τα
φυτοφάρμακα, η υγεία και το περιβάλλον, η εταιρική ευθύνη, η βιοποικιλότητα, οι φυσικοί π
όροι, οι μεταφορές, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, η σωστή διακυβέρνηση και οι χρηματοπιστ
ωτικές υπηρεσίες – δεν καλύπτονται ακόμα επαρκώς από τους δείκτες. 

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Οι διαρθρωτικοί δείκτες και οι δείκτες αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να προσαρμοστούν στι•
ς νέες ανάγκες των χρηστών και στα ειδικά εθνικά προγράμματα.

Πρέπει να αναπτυχθούν νέοι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης σε συνεργασία με άλλες υπηρεσί•
ες της Επιτροπής και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την καλύτερη κάλ
υψη των υπαρχουσών και των μελλοντικών αναγκών, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας τ
ων τροφίμων και της ποιότητας, των χημικών και των φυτοφαρμάκων, της υγείας και του
περιβάλλοντος, της εταιρικής ευθύνης, της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων, των μετ
αφορών, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, της χρήσης γης και της ορθής διακυβέρνησης. 
Οι περιφερειακές ταξινομήσεις θα αναπτυχθούν περαιτέρω ανάλογα με την περίπτωση.

Θα βελτιωθεί η ποιότητα των υφιστάμενων δεικτών και θα ολοκληρωθεί η περιγραφή της•
ποιότητας των δημοσιευόμενων δεικτών.

Θα ενισχυθεί η ανακοίνωση για τους διαρθρωτικούς δείκτες και για τους δείκτες αειφόρου•
ανάπτυξης, σύμφωνα με τη σημασία των αντίστοιχων στρατηγικών.

Διεύρυνση

Νομικό πλαίσιο

Για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση
να αντλήσει πληροφορίες από ένα πλήρες σύνολο αξιόπιστων στατιστικών, μεθοδολογικά συ
γκρίσιμων με αυτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στατιστική υποστήριξη σ
τα νέα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες ρυθμίζεται από έν
α αυστηρό νομικό πλαίσιο που περιλαμβάνει την πράξη προσχώρησης και τον κανονισμό (Ε
Κ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μέσου προεντα
ξιακής βοήθειας.

Τρέχουσα κατάσταση

Η Ένωση, αν και πέτυχε τους στόχους στον τομέα της στατιστικής υποστήριξης, αντιμετωπίζ
ει τρεις κάπως διαφορετικές προκλήσεις:



EL 25 EL

την ένταξη των πιθανών νέων μελών σε όλους τους κοινοτικούς μηχανισμούς, συμπεριλα–
μβανομένων π.χ. των προϋπολογισμών ιδίων πόρων και των διαρθρωτικών ταμείων, καθώ
ς και σε όλα τα άλλα θέματα και προγράμματα,

τη σωστή προετοιμασία των υποψηφίων πριν από την προσχώρησή τους με τη συμμετοχή–
στη διαδικασία διαπραγματεύσεων και την παρακολούθηση των δεσμεύσεών τους κατά τι
ς διαπραγματεύσεις έως την προσχώρησή τους,

τη συνέχιση της προετοιμασίας των λοιπών υποψηφίων χωρών και την ενίσχυσή τους ώστ–
ε να επιτύχουν την πλήρη τήρηση της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας.

Εξαιτίας των παραπάνω δημιουργούνται υψηλές απαιτήσεις ως προς τη στατιστική παραγωγή
των υποψηφίων. Οι βασικές οικονομικές στατιστικές είναι απαραίτητες, συμπεριλαμβανομέν
ης της τομεακής και της περιφερειακής κατανομής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το
υ πληθυσμού, της απασχόλησης κτλ. Άλλες βασικές στατιστικές είναι αυτές που υπολογίζουν
την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, όπως το εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και η ελευθερία εγκ
ατάστασης, το ισοζύγιο πληρωμών, οι ροές κεφαλαίου, η κινητικότητα προσώπων, η βιομηχ
ανική παραγωγή και δομή κτλ. Επιπλέον, υπάρχουν απαιτήσεις για στατιστικές σε τομείς που
είναι ευαίσθητοι για τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης και στηρίζουν πρωταρχικές πολιτικέ
ς της ΕΕ όπως η γεωργία, οι μεταφορές, οι περιφέρειες και το περιβάλλον.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Η συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων για τις βασικές πολιτικές πρέπει να παγιοποιηθεί για τι•
ς διαπραγματεύσεις και για εσωτερικούς σκοπούς της ΕΕ.

Η παροχή βοήθειας στα νέα κράτη μέλη, τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες•
πρέπει να συνεχιστεί για να βελτιώσουν τα στατιστικά τους συστήματα ώστε να ανταποκρι
θούν στις κοινοτικές απαιτήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών

Νομικό πλαίσιο

Διατάξεις της Συνθήκης: Άρθρο 133 (κοινή εμπορική πολιτική). Οι νομικές πράξεις που καλύ
πτουν σχετικούς στατιστικούς τομείς: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγα
θών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συ
μβουλίου· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ
ίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπη
ρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τρέχουσα κατάσταση

Οι προσαρμογές της νομοθεσίας για τις εμπορικές στατιστικές, κυρίως όσον αφορά τη ρύθμι
ση των εσωτερικών συναλλαγών (Intrastat), η υλοποίηση του συστήματος αναφοράς
Intrastat στα νέα κράτη μέλη και η μείωση των στοιχείων εντός της συνδυασμένης ονοματολ
ογίας αποτελούν μείζονα επιτεύγματα του προηγούμενου προγράμματος. Οι εξελίξεις αυτές
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επιτεύχθηκαν για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των στατιστικών στ
οιχείων σε κοινοτικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και κατέστησαν δυνατή τη σωστή ερμηνεία
των μακροοικονομικών εξελίξεων και την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και τ
ων κρατών μελών. Παράλληλα, βελτιώθηκε η συλλογή και η επεξεργασία στατιστικών δεδομ
ένων και, ως αποτέλεσμα, μειώθηκε η διοικητική επιβάρυνση για τους παρόχους στατιστικών
πληροφοριών. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν ευρύτερα με τους στόχους της ατζέντας της
Λισαβόνας.

Ο στόχος της περιόδου 2008-2012 είναι να συνεχιστούν περαιτέρω οι προσπάθειες απλούστε
υσης, η εναρμόνιση των διαφόρων τύπων στατιστικών που αφορούν τις διεθνείς κινήσεις αγα
θών και στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, ενώ, παράλληλα, να εξεταστούν οι δυνατότη
τες σύνδεσης των στοιχείων και των ονοματολογιών εμπορικών στατιστικών με άλλα είδη στ
ατιστικής, κυρίως τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις ή τις ονοματολογίες της βιομηχανικής δ
ραστηριότητας. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα ακόμα βήμα προς ένα απλούστερο, πιο διαφανές
και κατανοητό πλαίσιο για τη συγκέντρωση και τη χρήση εμπορικών στατιστικών, το οποίο θ
α περιορίσει περαιτέρω τη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και, συνεπώς, θα προα
γάγει την ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, η διασύνδεση των δι
αφόρων τύπων στατιστικών θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόποι για την ανάλυση τ
ων οικονομικών και διαρθρωτικών εξελίξεων και της βιώσιμης χρήσης των πόρων στην ΕΕ.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Η Επιτροπή θα προτείνει ένα σύστημα μονής ροής για την Intrastat το οποίο θα τεθεί σε ι•
σχύ το 2010.

Θα αναπτυχθούν μέθοδοι και εργαλεία για την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων ειδώ•
ν στατιστικών πληροφοριών που απαιτούν οι επιχειρήσεις.

Θα βελτιωθεί περαιτέρω η συνεκτικότητα μεταξύ των στατιστικών για το εμπόριο αγαθών•
και των στατιστικών για το ισοζύγιο πληρωμών με το συνδυασμό των δύο αυτών στατιστι
κών όσον αφορά τα αγαθά.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Γεωργία

Νομικό πλαίσιο

Οι γεωργικές στατιστικές αντανακλούν τον υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης της γεωργίας στην Ε
Ε, τη σημασία της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τον ο
υσιώδη ρόλο που διαδραματίζουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ΚΓΠ.

Τρέχουσα κατάσταση

Οι παραδοσιακές γεωργικές στατιστικές θα εξακολουθήσουν να έχουν ζωτική σημασία για τη
ν ΚΓΠ (διαχείριση της αγοράς) και θα πρέπει να ενοποιηθούν και να εξορθολογιστούν. Αντιθ
έτως, τα νέα θέματα ενδιαφέροντος των πολιτικών (ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβαλλοντική
συμμόρφωση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ασφάλεια των τροφίμων) θα απαιτήσουν διαρ
θρωτικές στατιστικές, ίσως λιγότερο συχνές, αλλά που πρέπει να ικανοποιούν την ανάγκη για
λεπτομερείς και, συχνά, ειδικές γεωγραφικές ταξινομήσεις που θα αντιστοιχούν, π.χ., στα χω
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ρικά δεδομένα για το έδαφος, τις λεκάνες απορροής και τη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτ
ό, η γεωγραφική απογραφή του 2010 θα αποτελέσει πολυτιμότατη πηγή. 

Μία από τις βασικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής για τη βιολογική γεωργία εστιάζεται στην ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών τροφίμων
με βάση την πληροφόρηση. Για το σκοπό αυτό, θα εξεταστεί η δυνατότητα συλλογής στατισ
τικών στοιχείων τόσο για την παραγωγή όσο και για την εμπορία των βιολογικών προϊόντων. 
Η νομική διάρθρωση του συστήματος γεωργικών στατιστικών της ΕΕ πρέπει να απλουστευθ
εί στο προσεχές μέλλον και θα πρέπει να εφαρμοστεί στην ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη ειδικών δεικτών για το περιβάλλον και τη βιώσιμ
η διαχείριση των δασών και των βιομηχανιών ξυλείας και παραγώγων ξύλου. Το σχέδιο δράσ
ης της ΕΕ για τα δάση θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης μετά την εναρ
κτήρια φάση που έχει προγραμματιστεί για το 2006/2007.

Το πρόγραμμα των στατιστικών αλιείας θα περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της υφι
στάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών για τις υδατοκαλλιέργειες, τη
ν ανάπτυξη κοινωνικο-οικονομικών δεικτών και δεικτών για την αειφορία και την ανάπτυξη
των ισοζυγίων προσφοράς για τα προϊόντα αλιείας. Η Eurostat θα παρακολουθήσει τις εξελίξ
εις της προτεινόμενης ναυτιλιακής πολιτικής και θα προσαρμόσει ανάλογα το πρόγραμμα εργ
ασίας της.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το 2010 πρόκειται να διενεργηθεί, κατ’ αρχήν, μια γεωργική απ•
ογραφή (της οποίας τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το αργότερο το 2011), καθώς και
μια δεκαετής έρευνα για τους αμπελώνες. Το 2008 θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα τη
ς έρευνας για τη δομή των εκμεταλλεύσεων (καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας του
2007 για τα οπωροφόρα δέντρα).

Θα διενεργηθούν έρευνες, σύμφωνα με νομοθετικές πράξεις, για τις μεθόδους γεωργικής•
παραγωγής, τη χρήση της γης, τη χρήση των εισροών και τη βιολογική γεωργία.

Οι τρέχουσες έρευνες για τις καλλιέργειες και τη ζωική παραγωγή πρέπει να διενεργούνται•
σύμφωνα με τις αναθεωρημένες νομικές πράξεις. Οι προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις α
ποσκοπούν στην ολοκλήρωση και την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την μελέτη σκοπιμότητας που βρίσκε•
ται σε εξέλιξη, ενδέχεται να πρέπει να συλλέγονται στοιχεία σχετικά με το εισόδημα του τ
ομέα των γεωργικών νοικοκυριών.

Θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα διατεθούν οι δείκτες ανάπτυξης της υπαίθρου και οι γε•
ωργοπεριβαλλοντικοί δείκτες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος για τη•
συλλογή και την επικύρωση των γεωργικών στατιστικών.

Θα πρέπει να συνταχθούν νέες πληροφορίες για τις στατιστικές και να δοθούν ως οδηγός•
για την προτεινόμενη ναυτιλιακή πολιτική που αυτή τη στιγμή εκπονείται από την Επιτρο
πή.



EL 28 EL

11 Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εξετάζεται στον Τίτλο IV.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων11

Νομικό πλαίσιο

Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και των υπηρεσιών έχει καθοριστική σημασία για τη
ν εσωτερική αγορά της ΕΕ. Πρόκειται για δύο από τις λεγόμενες «θεμελιώδεις ελευθερίες» π
ου βρίσκονται στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αρμόδια για τη
ν παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης που διέπ
ουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και υπηρεσιών, χρειάζεται αξιόπιστα και συγκρίσι
μα στατιστικά στοιχεία.

Οι σχετικές διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν την ελευθερία της κυκλοφορίας κεφαλαίων
περιέχονται στα άρθρα 58 ΕΚ - 60 ΕΚ της συνθήκης ΕΚ. Η ελευθερία παροχής διασυνοριακ
ών υπηρεσιών κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της ίδιας Συνθήκης. Οι νομικές πράξεις που καλ
ύπτουν σχετικούς στατιστικούς τομείς: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κ
οινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρ
ωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Απόφαση 1608/2003/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την αν
άπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πρόταση της Επιτροπή
ς για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατισ
τικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών (COM(2005) 88 
τελικό).

Τρέχουσα κατάσταση

Η αυξανόμενη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων οδηγ
εί σε αύξηση της ζήτησης για καλής ποιότητας στατιστικές. Η πρόκληση είναι να δημοσιεύον
ται έγκαιρα τα σχετικά στοιχεία και να προσαρμοστεί το σύστημα στις μεταβαλλόμενες απαιτ
ήσεις των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής και, παράλληλα, να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπ
εδα η επιβάρυνση που υφίστανται οι ανταποκρινόμενοι.

Από το 2006 η εφαρμογή του κανονισμού για το ισοζύγιο πληρωμών θα ενισχύσει την ποιό
τητα των στοιχείων σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες επενδύσεις. Επιπλέον, ο
ι στατιστικές σχετικά με τις αλλοδαπές θυγατρικές θα επιτρέψουν να υπολογιστεί ο βαθμός
της παγκοσμιοποίησης των συστημάτων παραγωγής. Οι παραγόμενες στατιστικές θα εξακολ
ουθήσουν να καλύπτουν τόσο το εξωκοινοτικό όσο και το ενδοκοινοτικό εμπόριο και, συνεπ
ώς, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ενιαίας αγοράς.

Η αυξανόμενη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων θα καταστήσει απαραίτητες νέες μο
ρφές συλλογής στοιχείων. Ο νέος κανονισμός για τα επιχειρηματικά μητρώα προβλέπει τη δι
αβίβαση στην Eurostat επιμέρους στοιχείων σχετικά με τις πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων
και την αποστολή, ως ανάδραση, εναρμονισμένων πληροφοριών στα κράτη μέλη που θα οδη
γήσει στην κατάρτιση ενός κοινοτικού μητρώου των πολυεθνικών ομάδων επιχειρήσεων
(EuroGroups), το οποίο θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2008 και εξής.

Η κανονική παραγωγή στατιστικών υψηλής ποιότητας σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσί
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12 Η έγκριση μέτρων στον τομέα της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσει
ς δεν προβλέπεται στον Τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ αλλά αποτελεί μέρος του Τίτλου VI της συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνονται στον Τίτλο IV του παρόντος εγγράφου διότι τόσο η μεταν
αστευτική πολιτική όσο και η αστυνομική/δικαστική συνεργασία καλύπτονται από το χώρο ελευθερία
ς, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

ες είναι ουσιαστικής σημασίας για τους υπεύθυνους χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής, τους
εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς και τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, προκειμέν
ου να υποστηριχθεί η πρόοδος που συντελείται προς το άνοιγμα και τη μετέπειτα λειτουργία
της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι λεπτομέρειες του τρόπου συλλογής στοιχείων θα β
ασίζονται στην αξιολόγηση του πειραματικού σχεδίου του 2006 για τη διασφάλιση στοιχείων
υψηλής ποιότητας.

Η διεθνοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των ανθρώπινων πόρων που συνδέο
νται με αυτή, θα παρακολουθείται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι συνεπώ
ς σημαντικό να συλλέγονται στοιχεία για την έρευνα και την ανάπτυξη στο πλαίσιο του ισοζυ
γίου των πληρωμών, των στατιστικών για τις ξένες θυγατρικές και των μέτρων για τις πολυεθ
νικές επιχειρήσεις.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Θα εφαρμοστεί σε όλους τους σχετικούς τομείς η ταξινόμηση των οικονομικών δραστηρι•
οτήτων σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 με λεπτομερέστερη ανάλυση των υπηρεσιών.

Θα εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η επικαιροποίηση της βασικής νομοθεσίας (ισοζύγιο πλ•
ηρωμών, διεθνείς συναλλαγές υπηρεσιών, ξένες άμεσες επενδύσεις και ξένες θυγατρικές).

Θα επιδιωχθεί η βελτίωση της καταμέτρησης της παγκοσμιοποίησης της έρευνας και της α•
νάπτυξης.

Οι εργασίες σχετικά με τις στατιστικές για τις άδειες παραμονής - τόσο των υπηκόων κρατ•
ών μελών της ΕΕ όσο και υπηκόων τρίτων χωρών - θα συνεχιστούν για όσο καιρό τέτοιου
είδους στοιχεία είναι αναγκαία για τις κοινοτικές πολιτικές.

ΤΙΤΛΟΣ IV
Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικά με την ελεύθ

ερη κυκλοφορία των προσώπων12

Νομικό πλαίσιο

Θα αναπτυχθούν οι στατιστικές για τη μετανάστευση και το άσυλο καθώς και για την εγκλη
ματικότητα και την ποινική δικαιοσύνη, για να αντιμετωπιστούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκ
ες για στατιστικές ώστε να υποστηριχθεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την υλοποίηση
του προγράμματος της Χάγης για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Το σχέδιο
δράσης περιλαμβάνει προτάσεις για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, της κοινωνική
ς και οικονομικής ένταξης των μεταναστών, τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και την ε
νίσχυση της ασφάλειας μέσω κοινής δράσης κατά του εγκλήματος, ιδιαίτερα του οργανωμέν
ου εγκλήματος. Για να υποστηριχθούν τα εν λόγω μέτρα θα χρειαστεί να αυξηθούν ουσιαστι
κά τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και να βελτιωθεί η ποιότητά τους. Αυτό ισχύει κυρίως γι
α την εφαρμογή των τεσσάρων νέων ταμείων που προτείνονται στο πρόγραμμα πλαίσιο για τ
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13 COM(2005) 123.

ην αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο 2007-201313. 
Οι εξελίξεις αυτές θα αρχίσουν πριν από το 2008 αλλά θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια τ
ου στατιστικού προγράμματος και πέρα από αυτή.

Τρέχουσα κατάσταση

Οι κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και το άσυλο αντιμετωπίζουν στο παρόν στά
διο σοβαρά προβλήματα λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων και ελλιπούς εναρμόνισης. Η αν
αζήτηση μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα
συνεχιστεί και καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι βελτιώσεις αυτές θα προωθηθούν
με την υλοποίηση της νέας νομοθεσίας για τις κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση κ
αι το άσυλο κατά τα πρώτα έτη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος. Οι στατιστικές για
την εγκληματικότητα θα καταρτίζονται σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την περίοδ
ο 2006-2010 για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού και γενικού πλαισίου για την μέτρηση της εγ
κληματικότητας και της ποινικής δικαιοσύνης. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα και η σκοπιμότ
ητα εισαγωγής μιας νομικής βάσης για τις εν λόγω στατιστικές.

Δεδομένων των μεγάλων διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικητικών και στατιστικών συστη
μάτων για τη μετανάστευση και το άσυλο, όπως και για την εγκληματικότητα και τη δικαιοσ
ύνη, τα μέτρα για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των στατιστικών θα επικεντρώνονται στ
ην εναρμόνιση των στατιστικών αποτελεσμάτων και όχι στην καθιέρωση κοινών πηγών για τ
ην άντληση στοιχείων και διαδικασιών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως για τις στα
τιστικές σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα) ενδέχεται να χρειαστεί να αναπτυχθούν νέες πη
γές στοιχείων.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις κοινοτικές στατιστικές μετ•
ανάστευσης και ασύλου. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τα τρέχοντα
μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας, της συγκρισιμότητας, της επικ
αιρότητας των στατιστικών και της συνάφειας τους με την πολιτική.

Πρέπει να καταρτιστούν στατιστικές για την παροχή κοινωνικο-οικονομικών πληροφοριώ•
ν σχετικά με τους πληθυσμούς των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής εν
οτήτων ad hoc στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού και της συλλογής πληροφοριών για το
υς μετανάστες στο πλαίσιο του προγράμματος κοινοτικής απογραφής του 2011.

Πρέπει να καταρτιστούν κοινοτικές στατιστικές για την εγκληματικότητα (συμπεριλαμβαν•
ομένου του οργανωμένου εγκλήματος), τη θυματοποίηση και την ποινική δικαιοσύνη και
πρέπει να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των πληροφοριών αυτών, μέσω, π.χ., της κατάρτισ
ης και της ενδεχόμενης εφαρμογής μιας κοινής ενότητας της ΕΕ για θέματα θυματοποίησ
ης.

ΤΙΤΛΟΣ V
Μεταφορές

Νομικό πλαίσιο
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Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ αναπτύχθηκε ταχύτατα κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Ο
στόχος της καθορίστηκε στα λευκά έγγραφα του 1992 και του 2001 για τις μεταφορές καθώς
και στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον
Ιούνιο του 2006, με τίτλο «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση – βιώσιμη κινητικότητα για την ήπει
ρό μας. Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
μεταφορές» (COM (2006) 314 τελικό). Στόχος της πολιτικής μεταφορών είναι η βελτιστοποί
ηση του συστήματος μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική, ανταγωνιστική, σί
γουρη, ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία των επιμέρους τρόπων μεταφορά
ς και των συνδυασμένων μεταφορών. Απαιτούνται πιο καθαρές και αποτελεσματικές μεταφο
ρές για να απεξαρτηθεί η αυξανόμενη κινητικότητα από τις αρνητικές παρενέργειές της. Η πο
λιτική μεταφορών της Ένωσης βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφ
όρο ανάπτυξη και της ατζέντας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τρέχουσα κατάσταση

Στόχος των κοινοτικών στατιστικών για τις μεταφορές είναι η κατάρτιση ενός περιεκτικού συ
στήματος πληροφοριών για τις μεταφορές, που να περιλαμβάνει στοιχεία για την επιβατική κ
αι εμπορευματική κίνηση, την κυκλοφορία, τις υποδομές, τους τρόπους μεταφοράς, τον εξοπ
λισμό, την ατομική κινητικότητα, την ασφάλεια, την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλ
οντικές επιπτώσεις, το κόστος μεταφοράς, τις επενδύσεις υποδομών, τις εταιρείες μεταφορώ
ν, καθώς και διαθρωτικούς δείκτες και δείκτες αειφόρου ανάπτυξης. 

Όλοι οι τρόποι μεταφορών καλύπτονται ικανοποιητικά από τις στατιστικές σχετικά με την επ
ιβατική και εμπορευματική κίνηση και τις ροές κυκλοφορίας εκτός από τις οδικές μεταφορές
επιβατών και τους μη μηχανοκίνητους τρόπους μεταφοράς. Επιπλέον, οι τρέχουσες στατιστικ
ές για τις ροές κυκλοφορίας για όλους τους τρόπους μεταφοράς δεν διαθέτουν ορισμένα σημ
αντικά στοιχεία, αναγκαία για την παρακολούθηση της συμφόρεσης, των εκπομπών στον αέρ
α και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι στατιστικές για τις εμπορευματικές μεταφορές
εξακολουθούν να επικεντρώνονται στα μεμονωμένα μέσα μεταφοράς και δεν παρέχουν επαρ
κείς πληροφορίες για τις αλυσίδες συνδυασμένων μεταφορών.

Προς το παρόν το σύστημα πληροφόρησης για τον τομέα των μεταφορών δεν διαθέτει στοιχ
εία σχετικά με τις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και το κόστος τους ούτε αναλυτικότερ
α σε τοπικό επίπεδο στοιχεία σχετικά με τα δίκτυα και τις ροές μεταφορών, με σύνδεση μετα
ξύ της γεωγραφικής αντιπροσώπευσης του δικτύου μεταφοράς και των στοιχείων που συλλέγ
ονται σχετικά με το δίκτυο· τα εν λόγω στοιχεία είναι αναγκαία για να υποστηριχθούν οι επεν
δύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών και οι κοινοτικές περιφερειακές πολιτικές.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Πρέπει να παγιοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η κάλυψη όλων των τρόπων μεταφοράς από•
νομικές βάσεις για τις κοινοτικές στατιστικές μεταφορών. Πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέ
ρω οι υπό εξέλιξη εργασίες σχετικά με την παραγωγή χωριστών ειδών για κάθε τρόπο μετ
αφοράς τόσο για τις επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Θα δοθεί ιδιαίτ
ερη έμφαση στις οδικές μεταφορές επιβατών.

Θα προωθηθεί η συλλογή συμπληρωματικών στατιστικών για τις αλυσίδες συνδυασμένων•
μεταφορών και τις αστικές μεταφορές καθώς και η παραγωγή των δεικτών που απαιτούντ
αι για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης στις πολιτικές μεταφοράς των θεμάτων που
αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια. Πρέπει να αναθεωρηθεί η συλλογή στοιχείων σ
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χετικά με τις δαπάνες και το κόστος των επενδύσεων σε υποδομές. Πρέπει επίσης να ληφθ
εί υπόψη η ανάγκη για δείκτες σχετικά με τις επιδόσεις στον τομέα της εφοδιαστικής. Θα
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή στοιχείων για τις ροές κυκλοφορίας, εκφραζόμενων
σε οχηματοχιλιόμετρα.

ΤΙΤΛΟΣ VI
Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των

νομοθεσιών

Δεν απαιτείται κανένα άμεσο στατιστικό πρόγραμμα. Οι στατιστικές πληροφορίες για τον εν
λόγω τίτλο προέρχονται, ανάλογα με τις ανάγκες, από τα δεδομένα και τους δείκτες που παρ
άγονται για άλλους τίτλους του προγράμματος.

ΤΙΤΛΟΣ VII
Οικονομική και νομισματική πολιτική

Νομικό πλαίσιο

Διατάξεις της Συνθήκης: άρθρο 99 (συντονισμός και εποπτεία των οικονομικών πολιτικώ
ν)· 104 (παρακολούθηση των φορολογικών εξελίξεων)· 105 (νομισματική πολιτική και σταθε
ρότητα τιμών)· 133 (κοινή εμπορική πολιτική)· 269 (ίδιοι πόροι)· Βασικοί κανονισμοί: κανο
νισμός 2223/96 του Συμβουλίου περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακ
ών λογαριασμών της Κοινότητας (ESA95)· Κανονισμός 12877/2003 του Συμβουλίου για την
εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς (Κανονισμ
ός ΑΕΕ). Απόφαση 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων. Κανονισμός 3605/93 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του πρωτοκόλλ
ου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθή
κη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κανονισμός 2494/95 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή. Κανονισμός 1165/98 του Συμβουλίου
για τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοιν
οβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμ
ών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Κανονισμός προσωπικού
της ΕΕ.

Τρέχουσα κατάσταση

Η εποπτεία και ο συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση καθώς και
οι κοινοτικές διαρθρωτικές πολιτικές, απαιτούν σταθερές στατιστικές βάσεις. Επιπλέον, πρωτ
αρχική σημασία έχει η παροχή στατιστικών για διοικητικούς σκοπούς της ΕΕ. 

Η Eurostat και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την επιτυχή εφαρμογή του προγράμμ
ατος για τη διαβίβαση στοιχείων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών. Τα στοιχε
ία αυτά είναι σημαντικά για την ανάλυση της επιχειρηματικής συγκυρίας και τις διαρθρωτικέ
ς αναλύσεις. Θα καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της μέτρησης της πα
ραγωγικότητας, όπως προωθείται από το σχέδιο Euklems.

Η παροχή στατιστικών στοιχείων για διοικητικούς σκοπούς της ΕΕ εξακολουθεί να έχει π
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ρωταρχική σημασία. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για στοιχεία σχετικά με το ΑΕΕ και το φόρο
προστιθέμενης αξίας για υπολογισμούς των ιδίων πόρων, μακροοικονομικά στοιχεία που απα
ιτούνται για την υποστήριξη των διαρθρωτικών πολιτικών (ιδιαίτερα τις ισοτιμίες αγοραστι
κής δύναμης) και στοιχεία που απαιτούνται για τις απολαβές και τις συντάξεις των υπαλλήλ
ων της ΕΕ.

Θα συνεχιστεί η εξέταση της εναρμόνισης και της συγκρισιμότητας των στοιχείων που χρησι
μοποιούνται για τη δημοσιονομική και φορολογική εποπτεία, ούτως ώστε να παρέχονται σ
τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής συγκρίσιμα στατιστικά εργαλεία υψηλής ποιότητας
τα οποία αποτελούν τη βάση για τη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά με την κατάσταση που
επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος.

Τα τελευταία χρόνια επιβραδύνθηκε η ταχύτητα εξέλιξης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών
καταναλωτή (ΕΔΤΚ) και η βελτίωση της ποιότητας του δείκτη πρέπει να συνεχιστεί πιο εντ
ατικά (ιδιαίτερα όσο αφορά τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, τη διόρθωση της ποιότητας και
τη δειγματοληψία).

Απαιτείται συνεχής βελτίωση όσον αφορά την επικαιρότητα, την κάλυψη και τη διάδοση των
κύριων ευρωπαϊκών οικονομικών δεικτών (ΚΕΟΔ). Ως προς τις βραχυπρόθεσμες στατισ
τικές, απαιτούνται βελτιώσεις στην κάλυψη των υπηρεσιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τιμές τ
ων υπηρεσιών, το μήκος των χρονολογικών σειρών και την επικαιρότητα των στοιχείων.

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών, οι τρέχουσες προκλήσεις
περιλαμβάνουν την εισαγωγή κατάλληλων εισροών στους εθνικούς λογαριασμούς και την εξ
ασφάλιση της συνεχούς ποιότητας των βασικών στοιχείων στα κράτη μέλη όπου αυξάνονται
τα κατώτατα όρια υποβολής αναφοράς από τις τράπεζες.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Η ενεργός συμμετοχή στην αναθεώρηση των διεθνών προτύπων για τους εθνικούς λογαρι•
ασμούς (SNA93) και των στατιστικών για το ισοζύγιο πληρωμών (BPM5).

Αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών (ESA95).•

Εφαρμογή της ταξινόμησης σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στους εθνικούς λογαριασμούς, •
το ισοζύγιο πληρωμών και τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές. Υλοποίηση λοιπής βασικής ν
ομοθεσίας.

Θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος στατιστικών για τις τιμές καταναλωτή επικεντρωμ•
ένου στον ΕΔΤΚ (εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή), απλούστευση και ενοποίη
ση του νομικού πλαισίου για τον ΕΔΤΚ και διασφάλιση της αξιοπιστίας του ΕΔΤΚ μέσω
πιο αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής και στρατηγικής συμμόρφωσης.

τιτλοσ VIII
απασχόληση

Νομικό πλαίσιο

Οι εξελίξεις των στατιστικών της ΕΕ για την εργασία θα καθοδηγηθούν από την αναθεωρημέ
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νη στρατηγική της Λισαβόνας η οποία τώρα επικεντρώνεται εκ νέου στην ανάπτυξη και την
απασχόληση στην Ευρώπη, τους στόχους και τα σημεία αναφοράς που καθορίζονται στο πλα
ίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και την οικονομική και νομισματική έ
νωση, οι οποίοι απαιτούν ένα περιεκτικό σύνολο στατιστικών σε συχνότερη από ετήσια βάση
για να περιγράφονται οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Τρέχουσα κατάσταση

Οι στατιστικές για την αγορά εργασίας ρυθμίζονται από ένα στερεό νομικό πλαίσιο για την τ
ακτική διαβίβαση στοιχείων με σκοπό τον υπολογισμό της απασχόλησης, της ανεργίας, των
αποδοχών και του κόστους εργασίας. Ωστόσο, οι νέοι τομείς πολιτικής απαιτούν να επεκταθ
εί η στατιστική νομοθεσία σε άλλους τομείς όπως (ι) οι στατιστικές σχετικά με τις κενές θέσε
ις εργασίας, για την αξιολόγηση της πλευράς της ζήτησης στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας κ
αι την ολοκλήρωση των στατιστικών για την απασχόληση και την ανεργία, (ιι) η κατάσταση
των μεταναστών στην αγορά εργασίας, για την προώθηση της καλύτερης ένταξης αυτού του
τμήματος του πληθυσμού και (ιιι) η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, για τη
ν υποστήριξη κατάλληλων πολιτικών που να διασφαλίζουν την ομαλή ενσωμάτωση των νέω
ν στην αγορά εργασίας. Άλλοι τομείς όπως η ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης
στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, η προσαρμοστικότητα των εργαζομένω
ν και των επιχειρήσεων καθώς και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας όσον αφορά την κοινωνία
της πληροφορίας, θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σημείο εστίασης για την ανάπτυξη στατ
ιστικών.

Λόγω της βελτίωσης που σημειώσε τα τελευταία χρόνια, η κοινοτική έρευνα για το εργατικ
ό δυναμικό (ΕΕΔ) και τις ετήσιες ενότητές της αποτελούν την κύρια πηγή για την παραγωγή
συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την αγορά εργασίας. Η ΕΕΔ είναι έρευνα βασισμένη στα
νοικοκυριά, τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να συμπληρώνονται από στοιχεία βασισμένα
στις επιχειρήσεις, όπως οι διαρθρωτικές και οι βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις αποδοχές
και το κόστος εργασίας. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν περαιτέρω οι στατιστικές τ
ης αγοράς εργασίας όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας, όπως, μεταξύ άλλων, η μεγαλύτ
ερη συνοχή με τα στοιχεία για την απασχόληση που προέρχονται από τους εθνικούς λογαρια
σμούς και από άλλες έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις και στη γεωργία, και να κα
θιερωθούν ευρωπαϊκά συστήματα δειγματοληψίας και ταχείες εκτιμήσεις για να βελτιωθεί η ε
πικαιρότητα της διάδοσης των δεικτών. Πρέπει ωστόσο να καταβληθούν προσπάθειες για να
εξεταστούν ενδελεχώς οι υπάρχουσες πηγές στοιχείων, να εξασφαλιστούν πιο ευέλικτες διαδι
κασίες για τη διάδοση των ανώνυμων ατομικών στοιχείων στην επιστημονική κοινότητα και
να εισαχθεί μια αναθεωρημένη ταξινόμηση των επαγγελμάτων (ISCO) το 2011 ώστε να εκφρ
άζεται καλύτερα η δομή των επαγγελμάτων και να είναι δυνατή η βελτίωση των συγκρίσεων
σε διεθνές επίπεδο.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Πρέπει να καθοριστούν και να υλοποιηθούν η ad-hoc ενότητα του ΕΕΔ του 2008 για την•
κατάσταση των μεταναστών και των απογόνων τους στην αγορά εργασίας, η ad-hoc ενότη
τα του ΕΕΔ το 2009 για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση και το πρόγρ
αμμα των ad-hoc ενοτήτων του ΕΕΔ για την περίοδο 2010-2012.

Οι στατιστικές έρευνες για τις αποδοχές και το κόστος εργασίας πρέπει να επεκταθούν ώσ•
τε να καλύπτουν όλη την οικονομία και πρέπει να διενεργηθούν οι έρευνες του 2008 για τ
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ο κόστος εργασίας και του 2010 για τη διάρθρωση των εισοδημάτων.

Πρέπει να εισαχθούν στις βραχυπρόθεσμες στατιστικές για την αγορά εργασίας τα ευρωπα•
ϊκά συστήματα δειγματοληψίας που βασίζονται σε ευρύτερη χρήση των υφιστάμενων στοι
χείων, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή έγκαιρων τριμηνιαίων και μηνιαίων μεγεθών για
την απασχόληση και την ανεργία στη ζώνη του ευρώ.

Οι στατιστικές για την απασχόληση πρέπει να επιτρέπουν την παρακολούθηση της απασχό•
λησης και της ανάγκης για δεξιότητες στην κοινωνία της πληροφορίας.

Πλήρης εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τις κεν•
ές θέσεις εργασίας.

ΤΙΤΛΟΣ IX
Κοινή εμπορική πολιτική

Νομικό πλαίσιο

Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις εμπορικές σ
υμφωνίες με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των γενικών συμφωνιών για το εμπόριο υ
πηρεσιών, κατοχυρώνεται στο άρθρο 133 της Συνθήκης. Οι νομικές πράξεις που καλύπτουν
σχετικούς στατιστικούς τομείς είναι οι εξής: Κανονισμός 1172/95 του Συμβουλίου σχετικά μ
ε το εμπόριο αγαθών μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της και τρίτων χωρών. Κ
ανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τ
ις άμεσες ξένες επενδύσεις. Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβ
ουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριό
τητα των αλλοδαπών θυγατρικών (COM(2005) 88 τελικό).

Τρέχουσα κατάσταση

Οι απαιτήσεις για στοιχεία αυξάνονται καθώς νέοι εμπορικοί ανταγωνιστές και εταίροι (π.χ. 
Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και Λατινική Αμερική) εμφανίζονται στην παγκόσμια σκηνή αλλά και
λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών στον τομέα του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέ
ον, εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα η συλλογή υψηλής ποιότητας, η ανάλυση κα
ι η εναρμόνιση στοιχείων από υποψήφιες χώρες και τις κύριες χώρες εταίρους της ΕΕ.

Παράλληλα, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να διατηρηθούν τα πρότυπα ποιότητας
όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών, τις ξένες άμεσες επενδύσεις και τις εμ
πορικές δραστηριότητες των ξένων θυγατρικών. Για το σκοπό αυτό, πρωταρχική σημασία
θα έχουν η εφαρμογή του κανονισμού για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών και η έγκ
ριση του κανονισμού για τις ξένες θυγατρικές (FATS).

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Η νέα νομοθεσία της Extrastat πρέπει να εφαρμοστεί με κύριο στόχο να διατεθούν επιπλέ•
ον πληροφορίες για τα τελωνεία και συμπληρωματικά στατιστικά στοιχεία μέσω της χρήσ
ης μητρώων για τους επιχειρηματίες.
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Πρέπει να εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η επικαιροποίηση της βασικής νομοθεσίας (ισοζύ•
γιο πληρωμών, διεθνείς συναλλαγές υπηρεσιών, ξένες άμεσες επενδύσεις και ξένες θυγατρ
ικές).

Πρέπει να εφαρμοστούν τα νέα διεθνή μεθοδολογικά πρότυπα κατά τη συγκέντρωση στατ•
ιστικών της ΕΕ για το ισοζύγιο πληρωμών.

Εφαρμογή στην ΕΕ του εγχειριδίου για τις στατιστικές του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών•
και της αναθεωρημένης έκδοσής του.

ΤΙΤΛΟΣ Χ
Τελωνειακή συνεργασία

Δεν απαιτείται κανένα άμεσο στατιστικό πρόγραμμα. Οι στατιστικές πληροφορίες για τον εν
λόγω τίτλο προέρχονται, ανάλογα με τις ανάγκες, από τα δεδομένα και τους δείκτες που παρ
άγονται για άλλους τίτλους του προγράμματος.

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ
Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία

Νομικό πλαίσιο

Οι στατιστικές στον τομέα αυτό θα βασίζονται στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στους τομ
είς του κοινωνικού αποκλεισμού, των συντάξεων, της υγειονομικής και της μακροχρόνιας πε
ρίθαλψης· στη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη· στο άρθρο 143 (έκθεση για την κοινων
ική κατάσταση) και στο άρθρο 13 (καταπολέμηση των διακρίσεων) της συνθήκης ΕΚ· στη στ
ρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· στο ψήφισμα του Συμβουλίου του
2003 σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατό
μων με αναπηρίες και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με
αναπηρίες. Η στρατηγική της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
όσον αφορά την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη απαιτεί επίσης την ανάπτυξη στοιχεί
ων.

Τρέχουσα κατάσταση

Το σύστημα των στατιστικών για τις συνθήκες διαβίωσης και την κοινωνική προστασία
βασίζεται σε δύο κύριους πυλώνες: Το ESSPROS (ΕΣΣΚΟΠ-σύστημα στατιστικής της κοιν
ωνικής προστασίας) και οι EU-SILC (στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωση
ς). Αυτοί οι δύο πυλώνες στηρίζουν τους δείκτες του Λάακεν και τους δείκτες για τις συντάξ
εις της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Πρέπει ακόμα να γίνουν βήματα για την ανάπτυξη δε
ικτών σχετικά με την περιφερειακή και την παιδική φτώχεια. 

Τα στοιχεία για τη διά βίου μάθηση καλύπτουν την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση πο
υ παρέχεται εντός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ή είναι αυτοκατευθυνόμενη. 
Με βάση τις παγιωμένες εκπαιδευτικές στατιστικές συγκεντρώθηκαν νέα στοιχεία για την επ
αγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις (οι οποίες μετρούν τη δέσμευση και τη συνεισφορά
στην επαγγελματική κατάρτιση των απασχολούμενων) ή για την εκπαίδευση των ενηλίκων. 
Από τις υφιστάμενες έρευνες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη νεολαία, τα οποία θα αξιο
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ποιηθούν πλήρως προτού καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την καλύτερη ενσωμάτω
ση της διάστασης της νεολαίας στις υπάρχουσες έρευνες.

Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η συλλογή και η ανάλυση στοιχείω
ν θα επικεντρωθεί στις αιτίες, τις συνθήκες και το κόστος των εργατικών ατυχημάτων, στις ε
παγγελματικές ασθένειες και στα σχετικά με την υγεία προβλήματα, καθώς και στους παράγο
ντες που έχουν δυσμενείς συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων. Θα αναπτυχθεί και θα υ
λοποιηθεί η τακτική συλλογή στατιστικών στοιχείων, ιδιαίτερα εναρμονισμένων ενοτήτων έρ
ευνας σχετικά με την αναπηρία. Οι στατιστικές θα βελτιωθούν περαιτέρω για να υποστηρίζο
υν τις εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και βιώσιμης υγειονομικής
περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης.

Έχουν αρχίσει προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για στα
τιστικές σχετικά με την έκταση και τον αντίκτυπο των διακρίσεων.

Ο βασικός στόχος των δημογραφικών στατιστικών είναι να παράσχει ένα περιεκτικό σύνολ
ο στοιχείων και αναλύσεων αναγκαίων για την αξιολόγηση των συνεπειών της δημογραφικής
αλλαγής στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτίωση των μεθόδων και των περιεχομέν
ων της συλλογής δημογραφικών στοιχείων, με την υλοποίηση της νομοθεσίας για τις απογρα
φές του πληθυσμού και των κατοικιών του 2011 και με την τακτική παραγωγή μακροπρόθεσ
μων προβολων πληθυσμού.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Ανάπτυξη περιορισμένου αριθμού βασικών μεταβλητών και του νέου ευρωπαϊκού συστήμ•
ατος ενοτήτων έρευνας κοινωνικών στατιστικών (E4SM).

Παγίωση του σχεδίου EU-SILC, ανάπτυξη της διαχρονικής διάδοσης και πλήρης λειτουργ•
ικότητα της έννοιας του ακαθάριστου εισοδήματος.

Ανάπτυξη δεικτών για την περιφερειακή (με τη χρήση τεχνικών εκτίμησης για μικρές περι•
οχές ) και την παιδική φτώχεια.

Προώθηση της υλοποίησης των κανονισμών για το ESSPROS για να βελτιωθεί η κάλυψη, •
η συγκρισιμότητα και η επικαιρότητα των στοιχείων.

Βελτίωση της υφιστάμενου πλαισίου στατιστικών για τη διά βίου μάθηση όσον αφορά την•
ποιότητα (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης, της επικαιρότητας, της συγκρισιμότητας κ
αι της συνάφειας) και την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των κενών σε στ
οιχεία (π.χ. για την απόδοση των επενδύσεων, την κινητικότητα, την ποιότητα των εκπαιδ
ευτικών και των εκπαιδευτών, την ποιότητα της εκπαίδευσης, την επαγγελματική εκπαίδευ
ση και κατάρτιση, την κοινωνική προέλευση των σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης) και την πρόσβαση στην ενημέρωση σε επίπεδο εκπαιδευτικών οργανισμών.

Οι στατιστικές για τη νεολαία πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω με τη χρήση των υπαρχο•
υσών πηγών και, εφόσον απαιτείται, την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στις υπάρχουσες έρε
υνες.

Όλα τα κοινωνικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί για τα άτομα σε επίπεδο ΕΕ θα ταξινομηθ•
ούν ανά φύλο και θα καταρτιστεί ένα βασικό σύνολο δεικτών για την ισότητα μεταξύ ανδ
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ρών και γυναικών.

Θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί κοινή μεθοδολογία για να ληφθούν ή να βελτιωθούν τα•
υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία για την έκταση και τον αντίκτυπο των διακρίσεων.

ΤΙΤΛΟΣ XII
Πολιτισμός

Η παραγωγή στατιστικών στον πολιτιστικό τομέα είναι προς το παρόν περιορισμένη. Επομέν
ως δεν υπάρχει ένα περιεκτικό και συνεκτικό πλαίσιο ούτε χωριστή νομοθεσία για τις στατισ
τικές που αφορούν τον πολιτιστικό τομέα.

Εάν προκύψουν ανάγκες πολιτικής, οι στατιστικές για τον πολιτιστικό τομέα θα χρειαστεί να
παγιωθούν ώστε να υπάρξει συνεχής παραγωγή στοιχείων σε τακτική βάση (βασισμένων σε δ
ιάφορες πηγές). Επιπλέον, απαιτούνται αρκετά σφαιρικές μεθοδολογικές εργασίες για, π.χ., τ
ην καλύτερη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου του πολιτισμού και του ρόλου του πολιτισ
τικού τομέα σε μία οικονομία που βασίζεται στη γνώση.

ΤΙΤΛΟΣ XIII
Δημόσια υγεία

Νομικό πλαίσιο

Η οδηγία 89/391 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βε
λτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Απόφαση
1786/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματο
ς κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2006). Πρόταση της Επιτροπής γ
ια κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικές στα
τιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Τρέχουσα κατάσταση

Το σύστημα πληροφόρησης για την υγεία, που θεσπίστηκε στο πλαίσιο προηγούμενων προγρ
αμμάτων κοινοτικής δράσης για τη δημόσια υγεία, θα αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω ενεργειών
για τη «γνώση και την πληροφόρηση στον τομέα της υγείας» στο πλαίσιο του επικείμενου πρ
ογράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας 2007-2013. Σε στενή εταιρι
κή σχέση με τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες ΕΟΧ/ΕΦΤΑ μέσω του ευρωπ
αϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ), η Eurostat θα αναπτύξει περαιτέρω τη στατιστική συνι
στώσα του συστήματος αυτού, ιδιαίτερα όσον αφορά τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητ
ας για την υγεία.

Τα στατιστικά στοιχεία για τη δημόσια υγεία είναι επίσης αναγκαία για την κατάρτιση των δε
ικτών που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, των διαρθρωτικών δεικτών, των δεικτών για την
αναπηρία και των δεικτών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμ
ού για την υποστήριξη των εθνικών στρατηγικών για την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και β
ιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης.

Σε συνεργασία με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο κοινοτικό πρόγραμμα για τη δη
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μόσιοα υγέια, με τους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς που είν
αι αρμόδιοι για τις στατιστικές της δημόσιας υγείας (ΠΟΥ, ΟΟΣΑ και την Οικονομική Επιτρ
οπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη - ΟΕΗΕΕ), θα δοθεί έμφαση στην περαιτέρω ανά
πτυξη και υλοποίηση της μεθοδολογίας, ιδιαίτερα στους τομείς της κατάστασης της υγείας (σ
υμπεριλαμβανομένης της αναπτηρίας και της νοσηρότητας), των παραγόντων που επηρεάζου
ν την υγεία (όπως ο τρόπος ζωής και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες), της υγειονομικής περί
θαλψης (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την υγεία) και των αιτιών θανάτου.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Θα εκδοθούν, όπου είναι δυνατόν, κανονισμοί της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανο•
νισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικές στατιστ
ικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Θα ενισχυθούν οι υποδομές για το βασικό σύστημα στατιστικών για τη δημόσια υγεία, με•
ιδιαίτερη προσοχή στην εξέταση, το συντονισμό και την εφαρμογή των σχετικών μεθοδολ
ογιών, όπως την ευρωπαϊκή έρευνα ερωτηματολογίου για την υγεία (EHIS) και το σύστημ
α λογαριασμών για την υγεία (SHA).

Πρέπει να βελτιωθούν η διαθεσιμότητα, η συγκρισιμότητα, η επικαιρότητα των στατιστικ•
ών για τη δημόσια υγεία και η συνάφειά τους με την πολιτική – συμπεριλαμβανομένων τω
ν στατιστικών για την αναπηρία και την υγειονομική περίθαλψη – με ιδιαίτερη προσοχή σ
την περαιτέρω ανάπτυξη μεθοδολογίας και την συνεκτίμηση του διαφορετικού πλαισίου κ
άθε χώρας.

ΤΙΤΛΟΣ XIV
Προστασία των καταναλωτών

Νομικό πλαίσιο

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική για την προστασία του καταναλωτή έχει αποκτήσει πολύ μεγ
αλύτερη προβολή (άρθρο 153 της Συνθήκης). Οι εργασίες της Eurostat θα βασιστούν στη στ
ρατηγική για την προστασία της υγεία και των καταναλωτών και στην πρόταση απόφασης το
υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος
για την προστασία της υγείας και των καταναλωτών 2007-2010, το οποίο εγκρίθηκε από την
Επιτροπή τον Απρίλιο του 2005.

Το ευρύ πεδίο της «προστασίας των καταναλωτών» χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς: «θέμα
τα καταναλωτών» και «ασφάλεια των τροφίμων».

Τρέχουσα κατάσταση

Όσον αφορά τα θέματα καταναλωτών, η Eurostat δημοσιεύει σε ετήσια βάση την έκδοση
panorama, με θέμα «καταναλωτές στην Ευρώπη: γεγονότα και αριθμοί», και έχει συγκροτησε
ι διυπηρεσιακή ειδική ομάδα για λεπτομερείς στατιστικές τιμών.

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί σημαντικό θέμα στο πλαίσιο της πολιτικής για την προ
στασία των καταναλωτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα νομοθετικών
και άλλων δράσεων για τη διασφάλιση αποτελεματικών συστημάτων ελέγχουν σε όλο το μήκ
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ος της αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικά θεσμοθετημένων προτύπων για το
περιβάλλον για την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Σκοπός της προσπάθειας που καταβάλλει η Eurostat για τις στατιστικές όσον αφορά την ασφ
άλεια των τροφίμων είναι να παρέχει μεθοδολογικές συμβουλές και στατιστικά στοιχεία που
ενδιαφέρουν όχι μόνον τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής αλλά και τα ενδιαφερόμενα
μέρη από τον ιδιωτικό τομέα και το κοινό γενικότερα.

Κύριες πρωτοβουλίες 2008-2012 (θέματα καταναλωτών9

Η κατάρτιση επίσημων «γνήσιων» στατιστικών (hard statistics) (π.χ. λεπτομερείς τιμές, δι•
ασυνοριακές καταναλωτικές δαπάνες, επιχειρήσεις προς καταναλωτές, κτλ.) και η παροχή
μεθοδολογικής υποστήριξης για τις «άυλες» στατιστικές (soft statistics) που καταρτίζονται
από άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς.

Η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα της διυπηρεσιακής ειδικής ο•
μάδας για τις στατιστικές λεπτομερών τιμών.

Η δρομολόγηση λεπτομερούς μελέτης σχετικά με την ενδεχόμενη ενσωμάτωση ενότητας, •
για θέματα προστασίας των καταναλωτών στο νέο εργαλείο (E4SM) που επί του παροντος
επεξεργάζεται η Eurostat.

Κύριες πρωτοβουλίες 2008-2012 (ασφάλεια των τροφίμων)

Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη κατάλληλων στατιστικών για την παρακολούθηση της ασφάλει•
ας των τροφίμων.

Θα βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η ποιότητα στατιστικών στοιχείων για τα προϊόντα που•
φέρουν σήμανση (βιολογικά προϊόντα, προϊόντα που βασίζονται σε γενετικά τροποποιημέ
νους οργανισμούς, κτλ.).

ΤΙΤΛΟΣ XV
Διευρωπαϊκά δίκτυα

Δεν απαιτείται κανένα άμεσο στατιστικό πρόγραμμα. Οι στατιστικές πληροφορίες για τον εν
λόγω τίτλο προέρχονται, ανάλογα με τις ανάγκες, από τα δεδομένα και τους δείκτες που παρ
άγονται για άλλους τίτλους του προγράμματος.

ΤΙΤΛΟΣ XVI
Βιομηχανία

Στατιστικές επιχειρήσεων

Νομικό πλαίσιο

Οι στατιστικές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απαιτούνται για τη στήριξη της ανάλυσης της
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης και αποτελούν βασική πληροφ
ορία για την παρακολούθηση της προόδου των αναθεωρημένων στόχων της Λισαβόνας. 
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Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/97 του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές διάρθρωσης τω
ν επιχειρήσεων (και τροποποιήσεις). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικ
ών στατιστικών για τη βιομηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009. Ο κανονισμός (
ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγ
ή.. Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (ΕΚ) για τα μητρώα επιχειρήσεων. Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκ
ού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλ
οδαπών θυγατρικών (FATS). Κανονισμός 1450/2004 της Επιτροπής σχετικά με την παραγωγ
ή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την καινοτομία.

Τρέχουσα κατάσταση

Οι στατιστικές για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται για λεπτομερή ανά
λυση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κλάδου. Οι βασικές ανησυχίες των χρηστών αφορούν
την ελλιπή επικαιρότητα των στοιχείων και την αργή προσαρμογή στις νέες και αναδυόμενες
ανάγκες πολιτικής, π.χ. ανεπαρκείς πληροφορίες για τον τομέα των υπηρεσιών, την επιχειρημ
ατικότητα, την παγκοσμιοποίηση και τη μετάβαση προς βιώσιμα μοντέλα παραγωγής. Για συ
γκεκριμένους μεταποιητικούς κλάδους, οι στατιστικές παραγωγής αποτελούν ουσιαστικό σ
υμπλήρωμα για την κατανόηση της απόδοσης του τομέα.

Οι κοινοτικές στατιστικές για την καινοτομία (ΚΣΚ) είναι το βασικό εργαλείο για την μέτ
ρηση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι στατιστικές αυτές παράγονται κάθε δύο χρόνια από τ
ο 2004 και εξής. Παρέχεται όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση μικροδεδομένων στα στοιχεία της
κοινοτικής έρευνας για την καινοτομία.

Οι στατιστικές για τις ξένες θυγατρικές (FATS) βρίσκονται στο στάδιο της κατάρτισης και
ο νέος κανονισμός θα παράσχει ένα βασικό σύνολο μεταβλητών για τη μέτρηση της παγκοσμ
ιοποίησης. Το ευρωπαϊκό μητρώο πολυεθνικών επιχειρήσεων (EuroGroups), που προβλέπετ
αι στον νέο κανονισμό για τα επιχειρηματικά μητρώα, βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας (αναδιατύπωση του•
κανονισμού ΣΔΕ, κανονισμός FATS, μητρώο EuroGroups). Πρέπει να διεξαχθούν και να
αξιολογηθούν πλήρως οι πειραματικές μελέτες που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Όσον αφορά τις κοινοτικές στατιστικές για την καινοτομία, προβλέπεται η πλήρης εφαρμο•
γή του εγχειριδίου του Όσλο 2005 για τις CIS του 2008. Στην κοινοτική έρευνα για την κα
ινοτομία του 2010 και τις μετέπειτα έρευνες πρέπει επίσης να βελτιωθούν περαιτέρω η ποι
ότητα των στοιχείων και η πρόσβαση σε αυτά.

Πρέπει να αναπτυχθούν νέες στατιστικές για καλύτερη κατανόηση της παγκοσμιοποίησης•
της οικονομίας.

Οι ανησυχίες των χρηστών όσον αφορά την επικαιρότητα των στοιχείων και την αργή αντ•
απόκριση στις νέες ανάγκες πρέπει να αντιμετωπιστεί με την αναζήτηση νέων και ευέλικτ
ων τρόπων συλλογής στοιχείων με έρευνες ad-hoc και προσεγγίσεις που να βασιζονται σε
ευρωπαϊκά δείγματα.
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Θα αναπτυχθούν τρόποι για την παραγωγή ευρωπαϊκών μεγεθών στο πλέον λεπτομερές επ•
ίπεδο δραστηριότήτων ενώ, παράλληλα, θα διασφαλίζεται το δικαίωμα των επιχειρήσεων
στο απόρρητο των στοιχείων τους.

Από το έτος αναφοράς 2008 και εξής θα εφαρμόζεται σε όλες τις στατιστικές για τις επιχει•
ρήσεις μια αναθεωρημένη ταξινόμηση των οικονομικών δρατηριοτήτων (NACE Αναθ.2).

Θα αναπτυχθούν τρόποι για τη μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, όπως αυξανόμ•
ενη χρήση διοικητικών στοιχείων, μέθοδοι για μικρές στοχοθετημένες έρευνες, χρήσεις δη
μόσια διαθέσιμων στοιχείων για τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language).

Στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας

Νομικό πλαίσιο

Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι ένας από τους
βασικούς μοχλούς ώθησης προς μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, καλύτερες θέσεις εργασί
ας και ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι στατιστικές της
Eurostat για την κοινωνία της πληροφορίας αποτελούν καθοριστικό μέσο βάσει του οποίου ο
ι υπεύθυνοι για τη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής αξιολογούν τις διαρθρωτικές αλλαγές π
ρος μία οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και συμβάλλουν στη παρακολούθηση της προόδου
που σημειώνεται προς την επίτευξη των αναθεωρημένων στόχων της Λισαβόνας.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετ
ικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας.

Τρέχουσα κατάσταση

Επί σειρά ετών η Eurostat συνέβαλε στην συγκριτική αξιολόγηση της κοινωνίας της πληροφ
ορίας παρέχοντας δείκτες για τη χρήση των ΤΠΕ τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τα ν
οικοκυριά/τους ιδιώτες. Η δραστηριότητα αυτή θα συνεχιστεί και θα βελτιωθεί για να προσα
ρμοστεί στις απαιτήσεις της πολιτικής, όπως η πρωτοβουλία i2010 που βασίζεται στην αναθε
ωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας και άλλες πρωτοβουλίες πολιτικής. Αυτό ενδέχεται να δ
ημιουργήσει την ανάγκη να επεκταθεί η ισχύουσα νομική βάση πέρα από τα όρια που σήμερ
α ισχύουν.

Για να προχωρήσουμε πέρα από τη διάσταση της ετοιμότητας και της χρήσης των ΤΠΕ, οι υ
πάρχουσες κοινοτικές έρευνες θα συμπληρωθούν με τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις επε
νδύσεις στις ΤΠΕ και με τον αντίκτυπο των ΤΠΕ στην επίδοση και τη συμπεριφορά των επιχ
ειρήσεων και στην κοινωνία. Θα αξιολογηθοεί η ανάγκη να προσαρμοστεί η νομική βάση για
τις στατιστικές στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας ώστε να εξασφαλιστεί ένα περιεκ
τικό, έγκαιρο και συμβατό με τους εθνικούς λογαρισμούς σύνολο στοιχειών για τους τομείς τ
ων ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και θα αναληφθεί η ανάλογη δράση.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Οι δείκτες για την κοινωνία της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών για τον•
τομέα των ΤΠΕ και την ανταγωνιστικότητά του, πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της πολιτικής, λαμβανομένης υπόψη της ευρύτερης διεθνούς συ
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νεργασίας κατά τη μέτρηση των ΤΠΕ.

Οι στατιστικές σχετικά με τις επενδύσεις σε ΤΠΕ και την υιοθέτηση των ΤΠΕ πρέπει να α•
ναπτυχθούν για να ανταποκρίνονται καλύτερα στο στόχο να υπολογίζεται η αειφόρος ανά
πτυξη και ο αντίκτυπος της κοινωνίας της πληροφορίας.

Στατιστικές στον τομέα του τουρισμού

Νομικό πλαίσιο

Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μ
πορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυξηση της απασχολησης και της οικονομικής ανάπτυξης κ
αθώς και στην ανάπτυξη και την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση ακόμα και στις περιοχές
της υπαίθρου και στις περιφερειακές ή υπανάπτυκτες ζώνες.

Η οδηγία 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομ
έα του τουρισμού.

Τρέχουσα κατάσταση

Επί του παρόντος συλλέγονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και ζήτηση του
ριστικών καταλυμμμάτων, καθώς και σχετικά με τις οικονομικές πτυχές που συνδέονται με τ
ην τουριστική συμπεριφορά. Ωστόσο, οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι η επίτευξη μεγα
λύτερου βαθμού συγκρισιμότητας των υφιστάμενων στατιστικών και η κατάρτιση εναρμονισ
μένων συμπληρωματικών λογαριασμών για τον τουρισμό, στο πλαίσιο του γενικότερου ενδι
αφέροντος για τον βιώσιμο τουρισμό, για τον οποίο θα πρέπει να καταριστούν και να μετρηθ
ούν κατάλληλοι δείκτες. Λόγω του άμεσου αντίκτυπου που έχουν στην τουριστική βιομηχανί
α γεγονότα όπως τρομοκρατικές επιθέσεις ή η ταχύτητα των μεταδοτικών ασθενειών, βασικό
μέλημα θα είναι η βελτίωση της επικαιρότητας των στοιχείων.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Πρέπει να εκσυγχρονιστούν το υπάρχον σύνολο στατιστικών για τον τουρισμό και η νομι•
κή του βάση.

Πρέπει να εφαρμοστούν εναρμονισμένοι συμπληρωματικοί λογαριασμοί για τον τουρισμό•
και να καταρτιστούν και να μετρηθούν δεικτες για το βιώσιμο τουρισμό.

Στατιστικές στον τομέα της ενέργειας

Νομικό πλαίσιο

Ο ασφαλής εφοδιασμός σε προσιτά ενεργειακά αγαθά με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο α
ποτελεί την ουσία της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Το σύστημα στατιστικών για την ενέργ
εια αναπτύχθηκε για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που απορρέουν από την πολιτική αυτή.

Το σύτημα στατιστικών για την ενέργεια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μία συμφωνία. Υπάρ
χουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές του συστήματος, 
πέρα από την οδηγία 90/377/ΕΟΚ, της 29ης Ιουνίου 1990, σχετικά με μια κοινοτική διαδικασ
ία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό κ
αταναλωτή.



EL 44 EL

Τρέχουσα κατάσταση

Τα τελευταία χρόνια οι αγορές πετρελαίου παρουσιάζουν μεταπτώσεις και είναι απρόβλεπτες
ενώ οι τιμές έχουν αγγίξει υψηλά επίπεδα. Η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ αυξάνεται συνεχώ
ς· η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται δημιουργώντας αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι δυνατόν
να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ενώ οι αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού α
ερίου της ΕΕ δεν έχουν ακόμα εξελιχθεί σε μία πραγματικά ενιαία ανταγωνιστική αγορά. Στο
αυτό το πολιτικό πλαίσιο, η Επιτροπή - ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των αρχηγών κρατών
και κυβερνήσεων το 2005 - ανέδρασε με μια σειρά προτάσεων (πράσινη βίβλος: Ευρωπαϊκή
στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια), όπως η συγκρότηση ενός Ευρ
ωπαϊκού Παρατηρητηρίου Προσφοράς Ενέργειας για την παρακολούθηση των προτύπων ζήτ
ησης και προσφοράς στις αγορές ενέργειας της ΕΕ, μια νέα κοινοτική οδηγία για τη θέρμανσ
η και την ψύξη, η παρακολούθηση/καθορισμός στόχων πέρα από το 2010 για τις ανανεώσιμε
ς πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρισμού και των υγρών βιοκαυσίμων) και
η παρακολούθηση των βελτιώσεων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρ
ήση. 

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Ένας κανονισμός για τις στατιστικές ενέργειας που να καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις, •
και συνεπώς να βελτιώνει την ποιότητα.

Μια νομική υποχρέωση για συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις τιμές που κατα•
βάλλουν τα νοικοκυριά για το ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο.

Μια μεθοδολογία/προσέγγιση που να επιτρέπει να γίνονται γνωστές οι πραγματικές χώρες•
καταγωγής (προορισμού) των εισαγωγών (εξαγωγών) αερίου.

Βελτίωση της μεθοδολογίας/ονοματολογίας για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα•
υγρά βιοκαύσιμα. 

Καθορισμός δεικτών/συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση τις ενεργειακής απόδοσης όπ•
ως προβλέπεται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ.

Επέκταση, εάν απατείται, των δεικτών ανταγωνισμού που αξιολογούν την αποτελεσματικ•
ότητα του ανταγωνισμού και την ολοκλήρωση των αγορών φυσικού αερίου/ηλεκτρισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΧVII
Οικονομική και κοινωνική συνοχή

Νομικό πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετι
κά με τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS). 
Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τ
η δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE).

Τρέχουσα κατάσταση
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Συλλέγονται περιφερειακά στατιστικά δεδομένα για περίπου δώδεκα γενικούς στατιστικούς τ
ομείς, ορισμένοι από τους οποίους καλύπτονται από μία νομικήπράξη ενώ άλλοι ρυθμίζονται
από μία συμφωνία. Κανονικά αποστέλλονται συνεχώς στοιχεία στην Eurostat. Τα στοιχεία σ
χετικά με τις αστικές περιφέρειες για τον Αστικό Έλεγχο συλλέγονται κάθε τρία χρόνια από τ
ο 2003 και εξής.

Γεωγραφικά στοιχεία συγκεντρώνονται και διατηρούνται στη βάση δεδομένων GISCO για τη
χρήση της Eurostat και όλων των γενικών διευθυνσεων της Επιτροπής. Η έλλειψη προτύπων
και ενός εναρμονισμένου προτύπου για τη συλλογή πληροφοριών απαιτεί σημαντικούς πόρο
υς για τη σωστή συντήρηση και ενημέρωση. Από την άλλη, η αυξανόμενη συνειδητοποίηση
των δυνατοτήτων που προκύπτουν από το συνδυασμό των γεωγραφικών με τις στατιστικές κ
αι τις θεματικές πληροφορίες αυξάνει τη ζήτηση για χαρτογράφηση, αναλύσεις και εφαρμογέ
ς.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Οι εργασίες που θα αρχίσουν στο πλαίσιο του στατιστικού προγράμματος 2008-2012 θα καθ
ορίζονται από τη μορφή της νέας κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής κατά τη νέα περίοδ
ο προγραμματισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα συνεχιστούν οι εργασίες για την παγί
ωση των υφιστάμενων στοιχείων, κυρίως στους τομείς του αστικού ελέγχου, των μεταφορώ
ν, του περιβάλλοντος και της έρευνας και ανάπτυξης. Εξαιρετική σημασία για τις εργασίες πο
υ αφορούν τους διαρθρωτικούς δείκτες θα έχει η εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου για σ
τοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό σε περιφερειακό επίπεδο και η προβλεπόμενη αναθεώρηση
του κανονισμού ESA 95 που συμπεριλαμβάνει στοιχεία των περιφερειακών λογαριασμών. Η
μεθοδολογική συνέπεια των περιφερειακών στατιστικών πρέπει να βελτιωθεί με την εισαγωγ
ή πιο αυστηρής μεθοδολογίας στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, όταν αναθεωρηθεί, και η εφα
ρμογή ποιοτικών προτύπων που ήδη έχουν αρχίσει να εφαρφόζονται για τα στοιχεία των περι
φερειακών λογαριασμών πρέπει να επεκταθεί σε άλλες περιφερειακές στατιστικές για να διασ
φαλιστεί συγκρισιμότητα και επικαιρότητα.

Η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των γεωγραφικών πληροφοριών σε όλη την ΕΕ θα α
νανεωθεί ριζικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την υποδομή χωρικών πληροφοριών στην
Ευρώπη (INSPIRE), με την οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής υποδομής χωρικών στ
οιχείων για τη στήριξη των περιβαλλοντικών και άλλων πολιτικών. Αυτό θα έχει σημαντικό α
ντίκτυπο στην οργάνωση και τη χρήση των πληροφοριών αυτών από τις υπηρεσίες της Επιτρ
οπής. Κατά την περίοδο του προγράμματος, η ομάδα της Eurostat για τις γεωγραφικές πληρο
φορίες δεν θα πρέπει μόνο να συμβάλει στην ανάπτυξη της τεχνικής εφαρμογής και στην ε
ξασφάλιση της οργανωτικής υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης και έναρξης λ
ειτουργίας της επιτροπής INSPIRE) αλλά και στην υποστήριξη της εφαρμογής του ΙNSPIRE 
σε όλη την ΕΕ. Θα συνεχιστεί για τους χρήστες της Επιτροπής η προώθηση τεχνικών χωρική
ς ανάλυσης που συνδυάζουν στατιστικά και γεωγραφικά στοιχεία. Η αυξανόμενη διαθεσιμότ
ητα χωρικών στοιχείων μετά την ανάπτυξη της υποδομής θα βελτιώσει σημαντικά τις δυνατό
τητες για καθορισμό δεικτών ακριβείας.

ΤΙΤΛΟΣ XVIIΙ
ερευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Νομικό πλαίσιο
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Στατιστικές για την επιστήμη και τεχνολογία και την καινοτομία: απόφαση 1608/2003/Ε
Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την αν
άπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Κανονισμός (ΕΚ) αρι
θ. 753/2004 της Επιτροπής για εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκο
ύ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών
στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Κανονισμός 1450/2004 της Επιτροπής για
τις κοινοτικές στατιστικές για την καινοτομία. Στατιστική έρευνα, μεθοδολογία και ονοματ
ολογίες: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 7ο πρόγραμμα
πλαίσιο [COM(2005) 119-1 και COM/2006/364/τελικό, κοινή θέση Συμβουλίου]. Διαχείρισ
η μικροδεδομένων και εμπιστευτικότητα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2006 της Επιτροπή
ς για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002 για την εφαρμογή του κανονισμ
ού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές, όσον αφορά τη
ν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς. 

Τρέχουσα κατάσταση

Στατιστικές για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία: οι πολιτικές της ΕΕ γι
α την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της στρ
ατηγικής της Λισαβόνας, όπως τονίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη
ς Βαρκελώνης και στην ενδιάμεση αναθεώρηση του 2005. Η παραγωγή και η διάδοση στατισ
τικών για την Ε&Α, το ανθρώπινο δυναμικό στην επιστήμη και την τεχνολογία, τα διπλώματ
α ευρεσιτεχνίας, τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γ
νώση έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η παραγωγή βασίζεται σε συλλογές ιδ
ίων στοιχείων, στη χρήση διοικητικών πηγών και στη χρήση άλλων επίσημων ή ανεπίσημων
πηγών στοιχείων. Έχει θεσπιστεί το νομοθετικό πλαίσιο.

Στατιστική έρευνα, μεθοδολογία και ονοματολογίες: λόγω της αλλαγής του εργασιακού πε
ριβάλλοντος, κυρίως λόγω της διεύρυνσης, της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας της π
ληροφορίας, καθώς και λόγω του κόστους της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων, είναι α
ναγκαίο να βελτιωθούν όλες οι συνιστώσεις της ποιότητας των στοιχείων (αναφ. κανονισμός
αριθ. °322/97), ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες απαιτήσεις των υπεύθυνων για τη χάραξη τ
ης πολιτικής της ΕΕ και άλλων και να προσαρμοστούν οι στατιστικές στην αλλαγή της κοινω
νίας.

Διαχείριση μικροδεδομένων και εμπιστευτικότητα: η εύκολη πρόσβαση σε μικροδεδομέν
α αποτελεί αντικείμενο μεγάλη ζήτησης απο τους ερευνητές για να παράγουν έγκαιρες και ακ
ριβείς αναλύσεις που παρέχουν ισχυρή στήριξη στις πολιτικές· από την άλλη, η συμμόρφωση
με τη νομοθεσία περί εμπιστευτικότητας συνεπάγεται επιβάρυνση. Πρέπει να βρεθούν νέες α
σφαλείς λύσεις. Επιπλέον, τα μικροδεδομένα αποτελούν πηγή στατιστικών πληροφοριών που
σήμερα δεν αξιοποιείται επαρκώς.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Στατιστικές για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία: τα επόμενα έτη οι εργ
ασίες σχετικά με τις στατιστικές ΕΤΚ θα επικεντρωθούν στην επίτευξη στοιχείων καλύτερης
ποιότητας, στη βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, των ονοματολογιών, των εννοιών και τ
ων όρων (για, π.χ. καλύτερη μέτρηση των ροών γνώσης· χρήση της διεθνώς εναρμονισμένης
πηγής στοιχείων μη επεξεργασμένων δεδομένων Patstat), στο άνοιγμα επιπλέον πηγών δεδομ
ένων και στην πλήρη εφαρμογή των στατιστικών για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των κατ
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14 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοε
μβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων.

15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1996, για τις στατιστικές διάρθρ
ωσης των επιχειρήσεων 0

16 Τεχνική ρύθμιση της 14 Νοεμβρίου 2005 για τη θέσπιση κέντρων περιβαλλοντικών στοιχείων, που συ

όχων διδακτορικού τίτλου, καθώς και στην ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τους δι
άφορους στατιστικούς τομείς που καλύπτονται καθώς και στην παροχή καλύτερων εισροών
στους εθνικούς λογαριασμούς. 

Στατιστική έρευνα, μεθοδολογία και ονοματολογίες: στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα δοθεί
προτεραιότητα στη βελτίωση των θεματικών τομέων αλλά και στην έρευνα για τη βελτίωση τ
ης ποιότητας των στοιχείων με καινοτόμες μεθοδολογίες που θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξ
η υποδειγμάτων, την εκτίμηση ή τον καταλογισμό. Η λειτουργική ερευνητική κοινότητα των
επίσημων στατιστικών πρέπει να επαναδραστηριοποιηθεί με την ενθάρρυνση της δημιουργία
ς δικτύων. Η διάδοση και η χρήση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα των
επίσημων στατιστκών στο 6ο και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και η εφαρμογή των αποτελεσμά
των σε λειτουργικό επίπεδο πρέπει να συνεχιστούν και να διευκολυνθούν. Χρειάζεται επίσης
να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων ονομοτ
ολογιών (π.χ. ευρωπαϊκές έρευνες των ομίλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην έ
ρευνα και την ανάπτυξη), και για τη χρήση και διεύρυνση της ευρωπαϊκής υποδομής των μητ
ρώων ομάδων επιχειρήσεων.

Διαχείριση μικροδεδομένων και εμπιστευτικότητα: πρέπει να προωθηθεί μια ολοκληρωμέ
νη προσέγγιση και μεθοδολογία για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών υποδομών για να διευκολύνετ
αι η πρόσβαση των ερευνητών σε ανώνυμα στοιχεία στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας
και για τον καθορισμό, την παραγωγή και τη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων.

ΤΙΤΛΟΣ XIX
Περιβάλλον

Νομικό πλαίσιο

Οι στατιστικές της ΕΕ για το περιβάλλον κατευθύνονται από αιτήματα για στατιστικές, λογα
ριασμούς και δείκτες υψηλής ποιότητας, περιεκτικούς, αξιόπιστους και συναφείς, για την περ
αιτέρω προώθηση, εφαρμογή και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότ
ητας, ιδιαίτερα του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (6ο ΠΔΠ) και των «θεμα
τικών στρατηγικών του», των περιβαλλοντικών στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για αειφόρο
ανάπτυξη και της στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς και της διαδικασίας του Κάρντιφ για τη
ν ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προβληματισμών σε όλους τους τομείς πολιτικής. Επί τ
ου παρόντος μόνο τα στατιστικά στοιχεία για τα απόβλητα14 και τις περιβαλλοντικές δαπάνε
ς15 συγκεντρώνονται με νομική κάλυψη.

Τρέχουσα κατάσταση

Προς το παρόν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕ
ρ), η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV) και η Eurostat διαθέτουν περιβαλλοντικά
στοιχεία. Μια τεχνική ρύθμιση για την κατανομή των αρμοδιοτήτων και της εργασίας, που ο
δηγούν στη θέσπιση των κέντρων περιβαλλοντικών δεδομένων (ΚΠΔ) εγκρίθηκε από την «ο
μάδα των τεσσάρων» (Go4)16 Θα εξασφαλιστεί αυξημένη διαλειτουργικότητα της υποδομής
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μφωνήθηκε μεταύ των τεσσάρων κοινοτικών οργάνων που συμμετέχουν στην υποβολή και τη διάδοσ
η στοιχείων για το περιβάλλον.

ΤΟ των εταίρων της Go4. Η στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ) σχετι
κά με τις μεθόδους (π.χ. εγχειρίδια) και τη συλλογή στοιχείων (κοινό ερωτηματολόγιο
Eurostat/ΟΟΣΑ) συμπληρώνει το πλαίσιο των στατιστικών και των λογιαριασμών για το περι
βάλλον.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων για στοιχεία για τις «θεματικ
ές στρατηγικές», π.χ. σχετικά με την «πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων», την «
αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων» και την «αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων». Θα συνε
χιστεί η παραγωγή βασικών στατιστικών για το περιβάλλον, καθώς και η παροχή στατιστικών
στοιχείων και δεικτών για το νερό, τον αέρα, τη βιοποικιλότητα, το έδαφος, τα δάση και τη χ
ρήση γης στα άλλα κέντρα περιβαλλοντικών δεδομένων (ΚΠΔ).

Για την καλύτερη ανάλυση και ποσοτικοποίηση της σχέσης μεταξύ του οικονομικού και του
περιβαλλοντικού σκέλους της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη (ΣΑΑ) απαιτείται περαι
τέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικο-οικονομικής λογιστικής. Ορισμένοι υποτομείς των στοιχ
είων για το περιβάλλον εμφανίζουν σημαντικά κενά και δεν είναι πάντα ενημερωμένοι. Το τ
μήμα της περιβαλλοντικής στατιστικής και λογιστικής για το οποίο υπάρχει νομική βάση της
ΕΕ είναι μικρό. Πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης νομικής βάσης και για ά
λλους βασικούς τομείς.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Για να βελτιωθούν οι συνέργειες, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της στατιστικής για το περιβ
άλλον, θα συνεχιστούν κατά την περίοδο 2008-2012 οι εργασίες μέσω της «συνάντησης των
διευθυντών για την περιβαλλοντική στατιστική και λογιστική» (DIMESA), η οποία καλύπτει
τα δύο δίκτυα της Go4 και των κρατών μελών.

Τα κέντρα δεδομένων για τα απόβλητα, τους φυσικούς πόρους και τα προϊόντα και οι (πρ•
οβλεπόμενοι) κανονισμοί για τις στατιστικές για τα απόβλητα και τα φυτοφάρμακα θα παρ
άσχουν στοιχεία υψηλής ποιότητας, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των θεματι
κών στρατηγικών για στοιχεία.

Θα εξορθολογιστούν οι υφιστάμενοι περιβαλλοντικοί δείκτες, θα αναπτυχθούν νέοι δείκτε•
ς και θα δοθει τεχνική υποστήριξη για τον υπολογισμό δεικτών σε επίπεδο της ΕΕ και για
την αναθεώρηση της υποχρεώσεων αναφοράς ώστε να επιτεχθεί πιο στοχοθετημένη και α
ποτελεσματική από άποψη κόστους συλλογή στοιχείων για το περιβάλλον.

Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντικο-οικονομική λογισ•
τική θα προωθηθεί περαιτέρω και θα τεθούν σε εφαρμογή οι βασικότερες ενότητες της πε
ριβαλλοντικής λογιστικής.

Θα βελτιωθούν περαιτέρώ οι μέθοδοι εκτίμησης και άμεσης πρόβλεψης για τη συμπλήρω•
ση των ελλείψεων που παρατηρούνται σε στοιχεία και για την αύξηση της επικαιρότητας τ
ης περιβαλλοντικής στατιστικής και λογιστικής.

Θα καταρτιστούν, όπου απαιτείται, νομικές βάσεις για βασικούς τομείς της συλλογής στοι•
χείων για το περιβάλλον που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από νομικές πράξεις.
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ΤΙΤΛΟΣ XX
Συνεργασία για την ανάπτυξη

Νομικό πλαίσιο

Άρθρο 180 της Συνθήκης.

Οι καλές στατιστικές έχουν ουσιαστική σημασία για την αξιολόγηση της επιτυχίας της αναπτ
υξιακής πολιτικής. Απαιτούνται από τις αναπτυσσόμενες χώρες για τη χάραξη πολιτικής βάσε
ι στοιχείων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι στατιστικές αποτελούν ένα παράδειγμ
α ορθής διακυβέρνησης και μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της ορθής διακυβέρνησ
ης και της διαφάνειας, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται τα κατάλληλα πρότυπα ποιότη
τας της παραγωγής στατιστικών στοιχείων και ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σ
τις επίσημες στατιστικές και η διάδοσή τους.

Τρέχουσα κατάσταση

Πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες στις αναπτυσσόμενες χώρες για την αύξηση τ
ης ικανότητας παραγωγής στατιστικών. Η στήριξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωση
ς στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων με την παροχή κατάλληλης και επικεντρωμένης στατι
στικής τεχνικής υποστήριξης αποτελεί το γενικό στόχο προκειμένου να ενισχυθούν οι στατισ
τικές δυνατότητες σε χώρες που επωφελούνται από τη βοήθεια της ΕΕ. Η στήριξη αυτή πρέπ
ει να έχει διάρκεια. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλι
στεί ότι οι στατιστικές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εθνικών και περιφερειακών αναπ
τυξιακών σχεδίων.

Η σημαντικότερη αλλαγή πολιτικής είναι η αυξανόμενη και σαφής έμφαση στη μείωση της
φτώχειας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες
ΑΚΕ, και κυρίως την Αφρική. Κατά συνέπεια, η συνεργασία στο στατιστικό τομέα επικεντρώ
νεται όλο και περισσότερο στην ενίσχυση της μέτρησης και της παρακολούθησης της φτώχει
ας, με ιδιαίτερη έμφαση στους δείκτες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετί
ας.

Παρέχονται τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη για τη μέτρηση του αντικτύπου των αναπτυ
ξιακών προγραμμάτων της ΕΕ και, γενικότερα, όσον αφορά το στατιστικό σκέλος των περιφ
ερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ.

Το πρόγραμμα συνεχίζει να επικεντρώνεται στην περιφερειακή ολοκλήρωση, αντανακλώντ
ας τις αυξημένες προσπάθειες των ίδιων των χωρών για την ενίσχυση των περιφερειακών του
ς διαρθρώσεων. Στους τομείς που θα υποστηριχθούν συγκαταλέγονται η πολυμερής εποπτεί
α, η βελτίωση των εθνικών λογαρισμών, οι στατιστικές τιμών, οι γεωργικές στατιστικές, οι σ
τατιστικές για τους φυσικούς πόρους και τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, το εξωτε
ρικό εμπόριο, οι στατιστικές για τις επιχειρήσεις και η στατιστική κατάρτιση.

Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα συνεχίζει και εντείνει τις προσπάθειές του για τη βελτίωσ
η του συντονισμού εντός της κοινότητας χορηγών (δηλαδή των διμερών και πολυμερών χο
ρηγών). Ομοίως, η Eurostat και τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις εργασίες, ιδιαίτερα στο πλαί
σιο του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ (Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας), των Ηνωμένων Εθενών και της Πα
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γκόσμιας Τράπεζας, για την αξιολόγηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής συνεργασίας στην
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Στο πλαίσιο αυτό, διαδραματίζει ενέργό ρό
λο στην πρωτοβουλία PARIS 21. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες τεχνικής συνεργασίας τονίζ
ουν τη σημασία της έμφασης στο χρήστη και προωθούν την αξία του πολυετούς προγραμματ
ισμού.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Πρέπει να αυξηθεί η προβολή των στατιστικών στα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά•
σχέδια.

Πρέπει να παρέχονται, στο βαθμό του δυνατού, τεχνικές συμβουλές και επιστημονική υπο•
στήριξη για την υλοποίηση προγραμμάτων στατιστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε περιφερει
ακό επίπεδο. Υποστήριξη σχεδίων που έχουν αντίκτυπο στο στατιστικό τομέα και εναρμό
νιση των στατιστικών σε χώρες που επωφελούνται από την κοινοτική βοήθεια. Συμβολή σ
την αξιολόγηση των στατιστικών προτεραιοτήτων για το σχεδιασμό και τον προγραματισμ
ό των δραστηριοτήτων στατιστικής συνεργασίας της ΕΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μέτρηση και την παρακολούθηση της φτώχειας, στη•
ν πρόοδο που πρέπει να επιτευχθεί όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, στην περιβαλλοντι
κή βιωσιμότητα και στους δείκτες των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

ΤΙΤΛΟΣ XXI
χρηματοοικονομικη και τεχνικη συνεργασια με τρίτες χώρες

Νομικό πλαίσιο

Ο κανονισμός 96/1279 του Συμβουλίου με σκοπό τη χορήγηση συνδρομής για την οικονομικ
ή μεταρρύθμιση και ανάκαμψη στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη και τη Μογγολία. Ανακοίνωση
(COM/2004/795/τελικό) της Επιτροπής στο Συμβούλιο σχετικα με τις προτάσεις της Επιτροπ
ής για σχεδια δρασης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. 

Τρέχουσα κατάσταση

Η στατιστική συνεργασία με τις χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονί
ας αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης των στατιστικών συστημάτων των χωρών
αυτών με σκοπό την παροχή ενός βασικού συνόλου εναρμονισμένων στοιχείων που να αντα
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΕΕ στους τομείς στους οποίους θα υπάρχει ζήτηση τέτοιων
στοιχείων για τις πολιτικές της ΕΕ. Η στατιστική υποστήριξη των χωρών αυτών υλοποιείται
μέσω του ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης.

Κύριες πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012

Οι βασικοί τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν είναι οι οικονομικές στατιστικές, οι εθνικοί•
λογαρισμοί και οι στατιστικές τιμών, το εξωτερικό εμπόριο, οι στατιστικές μετανάστεύσης
και οι κοινωνικές στατιστικές. Επιπλέον, άλλοι τομείς όπως οι στατιστικές για την ενέργει
α και το περιβάλλον – και, γενικότερα, οι δείκτες για την αειφόρο ανάπτυξη - πρέπει να αν
αδυχθούν σταδιακά ως βασικό στοιχείο για τη χάραξη πολιτικής.

Η συνεργασία πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην οικοδόμηση και την ενίσχυση της θεσμικ•
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ής ικανότητας των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και στη διοργανική συνεργασία.
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17 Διαχωριζόμενες πιστώσεις.
18 Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, εφεξής ΜΔΠ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΒΔ / ΠΒΔ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων/προϋπολογισμός βάσε
ι δραστηριοτήτων)

Τομέας (-είς) δραστηριότητας και σχετική (-ές) δραστηριότητα (-ες):

Στατιστικές (Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών· στρατηγική και συντονισμός πο
λιτικής· διοικητική υποστήριξη)

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1. Κονδύλια προϋπολογισμού (επιχειρησιακά κονδύλια και συναφή κονδύλια τεχνι
κής και διοικητικής βοήθειας (πρώην κονδύλια B.A) περιλαμβανομένων των ον
ομασιών τους:

29.0201 Πολιτική για τη στατιστική πληροφόρηση

29.010401 Πολιτική για τη στατιστική πληροφόρηση — Δαπάνες για τη διοικητική δ
ιαχείριση

3.2. Διάρκεια της δράσης και της δημοσιονομικής επίπτωσης:

Πενταετής· 2008-2012

3.3. Δημοσιονομικά χαρακτηριστικά:

Κονδύλιο π
ροϋπολογισ
μού

Είδος δαπάνης Νέα Συμμετοχή
ΕΖΕΣ

Συνεισφορές υ
ποψήφιων χωρ
ών

Τομέας δημ
οσιονομικώ
ν προοπτικ
ών

29.020101 ΜΥΔ Διαχ.17 ΟΧΙ ΝΑΙ/ ΟΧΙ 1

29.010401 ΜΥΔ Μη διαχ.18. ΟΧΙ ΝΑΙ/ ΟΧΙ 1

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1. Δημοσιονομικοί πόροι
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19 Δαπάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx.
20 Δαπάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx.
21 Δαπάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05.

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των π
ιστώσεων πληρωμών (ΠΠ)

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης Τμήμα
αριθ.

Έτος
2008

2009 2010 2011 2012

2013 
και ύ
στερα Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες19

Πιστώσεις αναλήψεων υποχ
ρεώσεων (ΠΑΥ)

8.1. α 48,800 49,800 50,700 51,700 52,700 253,700

Πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) β 5,622 27,720 47,807 50,390 51,350 70,811 253,700

Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς20

Τεχνική και διοικητική βοήθ
εια (ΜΔΠ)

8.2.4. γ 3,900 4,000 4,100 4,200 4,300 20,500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πιστώσεις ανάληψης υποχ
ρεώσεων

α+γ 52,700 53,800 54,800 55,900 57,000 274,200

Πιστώσεις πληρωμών β+γ 9,522 31,720 51,907 54,590 55,650 70,811 274,200

Διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς21

Ανθρώπινοι πόροι και συνα
φείς δαπάνες (ΜΔΠ)

8.2.5. δ 76,44
4

76,54
3 

76,64
4 

76,74
7 

76,85
2 

383,230

Διοικητικές δαπάνες, εκτός
ανθρώπινων πόρων και συν
αφών δαπανών, μη περιλαμ
βανόμενες στο ποσό αναφορ
άς (ΜΔΠ)

8.2.6. ε
5,891 6,009 6,129 6,251 6,378 30,658

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, περιλαμβ
ανομένων των δαπανών γι
α ανθρώπινους πόρους

α+
γ+
δ+ε

135,036 136,352 137,573 138,898 140,230 688,088 
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22 (1) Αιτήσεις για συμπληρωματικές θέσεις εργασίας και διάθεση συμπληρωματικών θέσεων εργασίας
μπορούν να υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ συμπεριλαμβανομένων θέσεων απασχόλ
ησης που αφορούν τη διεύρυνση.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, περιλαμβα
νομένων των δαπανών για
ανθρώπινους πόρους

β+
γ+
δ+ε

91,858 114,272 134,680 137,588 138,880 688,088 

* Το εν λόγω έτος αφορά μόνο τις πιστώσεις πληρωμών

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από άλλους οργ
ανισμούς, ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του επιπέδου της σ
υγχρηματοδότησης:

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Συγχρηματοδοτών ορ
γανισμός

2008 2009 2010 2011 2012

2013 
και ύ
στερα Σύνολ

ο

Κράτη μέλη

Άλλοι φορείς

στ 9,934

0,523

10,138

0,534

10,321

0,543

10,525

0,554

10,728

0,565

51,646

2,719

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ περι
λαμβανομένης της σ
υγχρηματοδότησης

α+
γ+
δ+
ε+σ
τ

144,969 146,490 147,894 149,423 150,958 0 739,734

4.1.2. Συμβατότητα με το δημοσιονομικό προγραμματισμό

þ Η πρόταση είναι συμβατή με τον ισχύοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό.

4.1.3. Δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα

þ Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα

4.2. Ανθρώπινοι πόροι ΙΠΑ (περιλαμβανομένων των μονίμων υπαλλήλων και του έκ
τακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτομέρειες στο σημείο 8.2.1.

Ετήσιες ανάγκες

2008 200922 201022 201122 201222 2013 κ
αι ύστε
ρα

Σύνολο ανθρώπινων πόρ
ων

818 818 818 818 818
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5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

5.1. Ανάγκη υλοποίησης σε βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο επίπεδο

Η ανάγκη κατάρτισης ενός πολυετούς στατιστικού προγράμματος εργασίας προκύπτ
ει από το άρθρο 3 εδάφιο 1 του κανονισμού 322/97 του Συμβουλίου – τη βασική πρ
άξη για τις κοινοτικές στατιστικές. Στο εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να καθορίζονται
οι προσεγγίσεις, οι κύριοι τομείς και στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων για μια πε
νταετή κατ’ανώτατο όριο περίοδο· το πρόγραμμα αυτό προσφέρει το κατάλληλο πλ
αίσιο για την κατάρτιση του συνόλου των κοινοτικών στατιστικών.

5.2. Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής, συνέπεια της πρότασης με άλλα
δημοσιονομικά μέσα και δυνατή συνέργεια

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στους διάφορους τομείς πολιτικής και οι φορείς τη
ς αγοράς έχουν συνεχή ανάγκη από στατιστικές προκειμένου να λαμβάνουν τις απο
φάσεις τους και να παρακολουθούν και αξιολογούν την εφαρμογή τους. Oι στατιστι
κές προσφέρουν την απαραίτητη βάση για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία
της δημοκρατίας και της σύγχρονης οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκπλη
ρώσει την αποστολή της έχει ανάγκη από μια στατιστική υπηρεσία υψηλής ποιότητα
ς. Οι κοινοτικές στατιστικές πρέπει να είναι αξιόπιστες, να μην επηρεάζονται από πο
λιτικές σκοπιμότητες και να διατίθενται έγκαιρα και σε κατάλληλη μορφή στους χρή
στες. Επιπλέον, η προετοιμασία τους δεν πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό βάρος γ
ια τους παρόχους δεδομένων και η συλλογή τους πρέπει να βασίζεται στις αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Η Eurostat έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές αρχές, ένα δ
ίκτυο με τη γενική ονομασία Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Οι στόχοι του Ευρωπ
αϊκού Στατιστικού Συστήματος είναι:

η ανάπτυξη ενός συστήματος προτύπων, μεθόδων και οργανωτικών δομών ικανώ–
ν να παράγουν συγκρίσιμες, αξιόπιστες και κατάλληλες στατιστικές·

η διάθεση, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στις κυβερνήσεις των κρατών μελ–
ών, των πληροφοριών που χρειάζονται για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρ
ακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών·

η διάδοση στατιστικών πληροφοριών στην Ευρώπη εν γένει, στις επιχειρήσεις και–
σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για τη λήψ
η των αποφάσεών τους·

η περαιτέρω βελτίωση των στατιστικών συστημάτων στα κράτη μέλη και στις χώ–
ρες ΕΟΧ καθώς και η στήριξη της ανάπτυξης στατιστικών συστημάτων στις χώρε
ς που οδεύουν προς την οικονομία της αγοράς και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

5.3. Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλα
ίσιο της ΔΒΔ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων)

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα παρέχει επισκόπηση των στρατηγικών, των προτεραιοτήτ
ων και των προγραμμάτων εργασίας που προβλέπονται για την περίοδο προγραμματ
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ισμού. Καθορίζονται γενικοί στόχοι (οριζόντια ζητήματα) και ειδικοί στόχοι (που τα
ξινομούνται με βάση τους τίτλους της Συνθήκης). Το πενταετές πρόγραμμα υποστη
ρίζεται από ετήσια προγράμματα που προβλέπουν αναλυτικότερους στόχους εργασί
ας ανά έτος.

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)

þ Κεντρική διαχείριση

þ άμεσα από την Επιτροπή

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1. Σύστημα παρακολούθησης

Το άρθρο 2 της πρότασης προβλέπει την εφαρμογή του κοινοτικού στατιστικού προ
γράμματος (ΚΣΠ) 2008 - 2012 μέσω ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων κατά την
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97. Τα εν λόγω προγράμματα, σε συνδυασμό
με την αντίστοιχη χρηματοδότησή τους, θα αποτελέσουν αντικείμενο αποφάσεων τη
ς Επιτροπής στις οποίες θα καθορίζονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα (στόχοι και
δείκτες) που πρέπει να επιτευχθούν κατά την περίοδο αναφοράς. Η παρακολούθηση
θα γίνεται μέσω τακτικών εκθέσεων για την κατανάλωση πόρων και τη συντελούμεν
η πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων.

6.2. Αξιολόγηση

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Η πρόταση για τη θέσπιση ΚΣΠ, για την περίοδο 2008-2012, είναι η έβδομη στο είδ
ος της. Τα δύο προηγούμενα προγράμματα (1998–2002 και 2003–2007) υποβλήθηκ
αν πρόσφατα, αντιστοίχως, σε εκ των υστέρων αξιολόγηση που υποβλήθηκε στο Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και σε ενδιάμεση έκεθση που υποβλήθηκε
στην επιτροπή στατιστικού προγράμματος. Η εκπόνηση της παρούσας πρότασης βα
σίστηκε στις αξιολογήσεις αυτές και το παρόν τμήμα δίνει συμπληρωματικές πληρο
φορίες.

Η ανάγκη συνέχισης του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος

Η απαίτηση για ένα πολυετές κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα (ΚΣΠ) απορρέει από
το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού 322/97 του Συμβουλίου σύμφωνα με το
οποίο το ΚΣΠ καθορίζει τους προσανατολισμούς, τους κύριους τομείς και τους στό
χους των δράσεων που προβλέπονται για περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών κα
ι αποτελεί το πλαίσιο για την παραγωγή όλων των κοινοτικών στατιστικών. Το ΚΣΠ
υλοποιείται μέσω ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, στα οποία προβλέπονται πιο λε
πτομερείς στόχοι εργασίας για κάθε έτος καθώς και μέσω ειδικών νομοθετικών πράξ
εων για τις μείζονος σημασίας ενέργειες.

Η αξία των προς επίτευξη στόχων

Οι παραγωγοί και οι χρήστες των κοινοτικών στατιστικών συμμετείχαν ενεργά στην
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εκπόνηση της πρότασης και, κατά συνέπεια, στην αξιολόγηση της αξίας των στόχων
της. 

Οι διαβουλεύσεις με τους παραγωγούς επικεντρώθηκσε στις εθνικές στατιστικές αρχ
ές των κρατών μελών, της ΕΖΕΣ και των υποψηφίων χωρών μέσω της ΕΣΠ. Επιπλέ
ον, διάφορα τμήματα του προγράμματος συζητήθηκε ενδελεχώς σε τεχνικές ομάδες
εργασίας του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ). 

Όσον αφορά τους εξωτερικούς χρήστες, η αξία των προς επίτευξη στόχων και αποτε
λεσμάτων εξετάστηκε στην ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή στατιστικής πληρο
φόρησης στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα (CEIES) καθώς και στην επιτροπή σ
τατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών
(CFMB). Και οι δύο επιτροπές κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν σχετικά με το σχέδιο π
ρογράμματος. 

Εφαρμογή του προγράμματος και αναμενόμενο επίπεδο πόρων

Το ΕΣΣ πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την ισορροπία μεταξύ των αναγκών για π
ληροφόρηση για τους σκοπούς των κοινοτικών πολιτικών, αφενός, και των πόρων π
ου απαιτούνται, αφετέρου, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε επίπεδο εθνικώ
ν και περιφερειακών αρχών, για την παροχή της πληροφόρησης. Η διάθεση επαρκών
πόρων σε εθνικό πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ικανοποίηση των αναγκών
στατιστικής πληροφόρησης προς υποστήριξη των αποφάσεων που λαμβάνονται στα
πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να
διατηρείται επαρκής ευελιξία η οποία θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να ικανοποιού
ν τις κοινοτικές ανάγκες για στατιστική πληροφόρηση με τον πλέον αποδοτικό από
οικονομική άποψη τρόπο. 

Η πρόταση ορίζει έναν μηχανισμό για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, βάσει τριών
πρωταρχικών κατευθυντήριων αρχών: 

αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότη–
τας για την χάραξη πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο·

αξιολόγηση της οικονομικής επιβάρυνσης για τους ανταποκρινόμενους, τα κράτη–
μέλη και την Επιτροπή·

αξιολόγηση ειδικών στατιστικών θεμάτων που έχουν σημασία για την αποδοτικότ–
ητα από οικονομική άποψη μιας συγκεκριμένης στατιστικής, όπως η αντιστάθμισ
η μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών της στατιστικής ποιότητας π.χ. «ακρίβεια» κ
αι «επικαιρότητα», και δυνατότητες για ευέλικτες υποχρεώσεις αναφοράς που θα
επικεντρώνονται στις βασικές ευρωπαϊκές ανάγκες.

Για να μεγιστοποιηθεί η γενική σχέση κόστους – αποδοτικότητας και να επιδιωχθεί
η ισόρροπη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες στο πλ
αίσιο των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων εργασίας, οι αρχές αυτές θα εφαρμόζ
ονται με διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που
θα αναπτύσσονται και θα τηρούνται από τη Eurostat σε συνεργασία με τις εθνικές σ
τατιστικές αρχές.

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν μετά από ενδιάμεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγματα α



EL 58 EL

πό ανάλογες εμπειρίες στο παρελθόν)

Η Eurostat διεξήγαγε εκ των υστέρων αξιολόγηση του κοινοτικού στατιστικού προγ
ράμματος 1998-2002. Η έκθεση υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο (COM(2005) 1 τελικό της 13ης Ιανουαρίου 2005). Στις 23 Φεβρουαρίου
διεξάχθηκε, επίσης, ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 2003-2007, η οποία υ
ποβλήθηκε στην ΕΣΠ. Οι εκθέσεις αυτές αξιολογούν την πρόοδο που πραγματοποιε
ίται σε κάθε τμήμα του στατιστικού προγράμματος και περιέχουν συστάσεις για βελ
τιώσεις.

Οι εν λόγω συστάσεις εξετάστηκαν με τη δέουσα προσοχή κατά την προετοιμασία τ
ου κοινοτικού στατιστικού προγράμματος για την περίοδο 2008-2012. Εκτός από τις
τρέχουσες προτεραιότητες της κοινοτικής πολιτικής, δόθηκε έμφαση στη στατιστική
διακυβέρνηση, στην ίση προσβαση στις στατιστικές, στην κατάρτιση προτεραιοτήτω
ν, στην ευελιξία και την ανταπόκριση εκ μέρους του ΕΣΣ.

Επιπλέον, η Eurostat έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης ό
λων των δραστηριοτήτων παραγωγής δεδομένων που βασίζεται στις επονομαζόμενε
ς κυλιόμενες επισκοπήσεις. Κάθε κυλιόμενη επισκόπηση περιέχει διεξοδική επανεξέ
ταση των εσωτερικών διαδικασιών εργασίας, του βαθμού ικανοποίησης των χρηστώ
ν καθώς και του βαθμού ικανοποίησης των συνεργατών σε θέματα συντονισμού και
οργάνωσης, των συνδέσμων με διεθνείς οργανισμούς και των δαπανών για την
Eurostat και τα κράτη μέλη. Κάθε κυλιόμενη επισκόπηση καταλήγει σε συστάσεις γι
α βελτιώσεις σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους και ένα χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής των προτεινόμενων βελτιώσεων. Οι εν λόγω συστάσεις λαμβάνονται υπό
ψη κατά την προετοιμασία των ετήσιου προγράμματος.

6.2.3. Όροι και συχνότητα των μελλοντικών αξιολογήσεων

Κατά το τρίτο έτος της εφαρμογής του ΚΣΠ για την περίοδο 2008-2012, θα υποβλη
θεί ενδιάμεση έκθεση στην ΕΣΠ. Έως τα τέλη του 2013 υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκ
ό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τελική έκθεση αξιολόγησης.

7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Η ετήσια παρακολούθηση της προόδου σε συνάρτηση με την εφαρμογή και την απο
τελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής έχει σχεδιαστεί
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει την ύπαρξη και τη λειτουργία διαδικασιών για την
αποφυγή και τον εντοπισμό κρουσμάτων απάτης και παρατυπιών.

Εφαρμόζονται κανόνες και διαδικασίες για τις κυριότερες δημοσιονομικές διαδικασί
ες: προσκλήσεις υποβολής προσφορών, επιχορηγήσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων, συ
μβάσεις, πληρωμές. Τα εγχειρίδια των διαδικασιών είναι στη διάθεση όλων όσοι συ
μμετέχουν στις χρηματοδοτικές πράξεις, προκειμένου να διευκρινίζονται οι αρμοδιό
τητες, να απλοποιούνται οι ροές των εργασιών και να επισημαίνονται τα βασικά σημ
εία ελέγχου. Παρέχεται η απαραίτητη για τη χρήση τους κατάρτιση. Τα εγχειρίδια αν
αθεωρούνται και ενημερώνονται τακτικά.

Θα διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι των επιχορηγήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο τ
ου προγράμματος βάσει προκαταρκτικής αξιολόγησης του κινδύνου.
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8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δημοσιονομικού κόστους

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος υλο
ποίησης

Μέσο
κόστος

2008 2009 2010 2011 2012 2013 και ύστερ
α

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθ. 
υλοπ
οιήσε
ων

Συνολι
κό κόσ
τος

Αριθ. υ
λοποιή
σεων

Συνολι
κό κόσ
τος

Αριθ. υ
λοποιή
σεων

Συνολι
κό κόσ
τος

Αριθ. υ
λοποιή
σεων

Συνολι
κό κόσ
τος

Αριθ. υ
λοποιή
σεων

Συνολι
κό κόσ
τος

Αριθ. υ
λοποιή
σεων

Συνο
λικό
κόστ
ος

Αριθ. υ
λοποιή
σεων

Συνολικό
κόστος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘ.1 - ΥΠ
ΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
ΑΤΩΝ

-Διαχείριση και αξιολόγηση ποιότητας Έργο 0,130 2 0,260 2 0,260 2 0,260 2 0,260 2 0,260 0 0,000 10 1,300

-Στατιστική κατάρτιση Έργο 0,500 1 0,500 1 0,500 1 0,500 1 0,500 1 0,500 0 0,000 5 2,500

-Υποδομές και υπηρεσίες τεχνολογίας πληρο
φοριών για τη Eurostat

Έργο 0,372 6 2,232 6 2,232 6 2,232 6 2,232 6 2,232 0 0,000 30 11,160

-Τυποποίηση τεχνολογίας πληροφοριών και
συλλογικές υποδομές για το ΕΣΣ

Έργο 0,570 2 1,140 2 1,140 2 1,140 2 1,140 2 1,140 0 0,000 10 5,700

-Χώροι αποθήκευσης δεδομένων και συνοδε
υτικών δεδομένων αναφοράς (μεταστοιχείω
ν)

Έργο 0,294 2 0,588 2 0,588 2 0,588 2 0,588 2 0,588 0 0,000 10 2,940

- Πληροφόρηση Έργο 0,070 2 0.140 2 0.140 2 0.140 2 0.140 2 0.140 0 0,000 10 0.700

Διάδοση Έργο 0,312 8 2,496 8 2,496 8 2,496 8 2,496 8 2,496 0 0,000 40 12,480

-Στατιστικός συντονισμός Έργο 0,100 2 0,200 2 0,200 2 0.200 2 0.200 2 0.200 0 0,000 10 1,000



EL 60 EL

-Στατιστική συνεργασία με τις υποψήφιες χώ
ρες

Έργο 0,200 1 0,200 1 0,200 1 0,200 2 0,400 2 0,400 0 0,000 7 1,400

-Στατιστική συνεργασία με άλλες τρίτες χώρε
ς

Έργο 0,158 8 1,264 8 1,264 8 1,264 8 1,264 8 1,264 0 0,000 40 6,320

-Στατιστική έρευνα και μεθοδολογία Έργο 0,193 4 0,772 4 0,772 4 0,772 4 0,772 4 0,772 0 0,000 20 3,860

-Ασφάλεια των στοιχείων και στατιστικό από
ρρητο

Έργο 0,050 1 0,050 1 0,050 1 0,050 1 0,050 2 0,100 0 0,000 6 0,300

Υποσύνολο τομέα 1 Έργο 39 9,842 39 9,842 39 9,842 40 10,042 41 10,092 0 0 198 49,660

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 – ΔΗΜΟΓΡ
ΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕ
Σ

- Πληθυσμός Έργο 0,265 2 0,530 1 0,265 2 0,530 2 0,530 2 0,530 0 0,000 9 2,385

-Αγορά εργασίας Έργο 0,275 2 0,550 2 0,550 2 0,550 2 0,550 2 0,550 0 0,000 10 2,750

- Εκπαίδευση Έργο 0,317 3 0,951 3 0,951 3 0,951 3 0,951 3 0,951 0 0,000 15 4,755

- Πολιτισμός Έργο 0,100 1 0,100 1 0,100 1 0,100 2 0,200 2 0,200 0 0,000 7 0,700

-Υγεία και ασφάλεια Έργο 0,180 5 0,900 5 0,900 5 0,900 5 0,900 5 0,900 0 0,000 25 4,500

-Κατανομή εισοδημάτων και συνθήκες διαβί
ωσης

Έργο 0,879 7 6,153 8 7,032 8 7,032 8 7,032 8 7,032 0 0,000 39 34,281

-Κοινωνική προστασία Έργο 0,250 1 0,250 2 0,500 2 0,500 2 0,500 2 0,500 0 0,000 9 2,250

-Άλλες εργασίες στον τομέα των δημογραφικ
ών και κοινωνικών στατιστικών

Έργο 0,081 2 0,162 2 0,162 2 0,162 2 0,162 2 0,162 0 0,000 10 0,810

Υποσύνολο τομέα 2 Έργο 23 9,596 24 10,460 25 10,725 26 10,825 26 10,825 0 0,000 124 52,431

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 – ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

-Ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί Έργο 0,339 5 1,695 5 1,695 5 1,695 5 1,695 5 1,695 0 0,000 25 8,475
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-Τριμηνιαίοι λογαριασμοί Έργο 0,493 2 0,986 2 0,986 2 0,986 2 0,986 2 0,986 0 0,000 10 4,930

-Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Έργο 0,130 2 0,260 2 0,260 2 0,260 2 0,260 2 0,260 0 0,000 10 1,300

-Τιμές Έργο 0,398 17 6,766 17 6,766 17 6,766 18 7,164 18 7,164 0 0,000 87 34,626

-Στατιστικές για την ανάλυση της οικονομική
ς συγκυρίας

Έργο 0,124 10 1,240 9 1,116 9 1,116 9 1,116 10 1,240 0 0,000 47 5,828

-Χρήμα και δημοσιονομικά θέματα Έργο 0,373 1 0,373 1 0,373 2 0,746 2 0,746 2 0,746 0 0,000 8 2,984

-Εμπόριο υπηρεσιών και ισοζύγιο πληρωμών Έργο 0,007 2 0,014 2 0,014 2 0,014 2 0,014 2 0,014 0 0,000 10 0,070

Υποσύνολο τομέα 3 Έργο 39 11,334 38 11,210 39 11,583 40 11,981 41 12,105 0 0,000 197 58,213

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 – ΣΤΑΤΙΣΤ
ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-Στατιστικές για την οικονομική δραστηριότη
τα των επιχειρήσεων

Έργο 0,459 8 3,672 8 3,672 8 3,672 8 3,672 8 3,672 0 0,000 40 18,360

-Ενέργεια Έργο 0,047 3 0,141 3 0,141 4 0,188 4 0,188 4 0,188 0 0,000 18 0,846

- Μεταφορές Έργο 0,103 13 1,339 13 1,339 13 1,339 14 1,442 14 1,442 0 0,000 67 6,901

-Κοινωνία της πληροφορίας Έργο 0,243 3 0,729 3 0,729 3 0,729 3 0,729 3 0,729 0 0,000 15 3,645

-Τουρισμός Έργο 0,070 1 0,070 1 0,070 2 0,140 2 0,140 2 0,140 0 0,000 8 0,560

-Μητρώα επιχειρήσεων Έργο 0,460 2 0,920 2 0,920 2 0,920 2 0,920 2 0,920 0 0,000 10 4,600

-Εμπόριο αγαθών Έργο 0,255 11 2,805 12 3,060 12 3,060 12 3,060 13 3,315 0 0,000 60 15,300

Υποσύνολο τομέα 4 Έργο 41 9,676 42 9,931 44 10,048 45 10,151 46 10,406 0 0,000 218 50,212

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5 – ΓΕΩΡΓΙ
Α, ΔΑΚΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

-Γεωργονομισματικές στατιστικές Έργο 0,140 3 0,420 3 0,420 4 0,560 4 0,560 4 0,560 0 0,000 18 2,520

-Γεωργοβιομηχανικές στατιστικές Έργο 0,102 2 0,204 2 0,204 2 0,204 2 0,204 2 0,204 0 0,000 10 1,020
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-Συντονισμός και μεταρρύθμιση γεωργικών σ
τατιστικών

Έργο 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 0 0,000 5 5,000

Υποσύνολο τομέα 5 Έργο 6 1,624 6 1,624 7 1,764 7 1,764 7 1,764 0 0,000 33 8,540

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 – ΠΟΛΥΤ
ΟΜΕΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

-Αειφόρος ανάπτυξη Έργο 0,083 3 0,249 3 0,249 3 0,249 3 0,249 3 0,249 0 0,000 15 1,245

-Περιβαλλοντικές στατιστικές Έργο 0,113 9 1,017 9 1,017 9 1,017 10 1,130 10 1,130 0 0,000 47 5,311

-Περιφερειακές στατιστικές Έργο 0,333 4 1,332 4 1,332 4 1,332 4 1,332 4 1,332 0 0,000 20 6,660

-Επιστήμη και τεχνολογία Έργο 0,303 7 2,121 7 2,121 7 2,121 7 2,121 8 2,424 0 0,000 36 10,908

-Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση Έργο 0,269 7 1,883 7 1,883 7 1,883 7 1,883 8 2,152 0 0,000 36 9,684

-Διεθνείς και διοργανικές σχέσεις Έργο 0,013 2 0,026 2 0,026 2 0,026 2 0,026 2 0,026 0 0,000 10 0,130

-Διαχείριση και στατιστικά προγράμματα Έργο 0,100 1 0,100 1 0,100 1 0,100 2 0,200 2 0,200 0 0,000 7 0,700

Υποσύνολο τομέα 6 Έργο 33 6,728 33 6,728 33 6,728 35 6,941 37 7,513 0 0,000 171 34,638

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 181 48,800 182 49,795 187 50,690 193 51,704 198 52,705 0 0,000 941 253,694

* Το εν λόγω έτος αφορά μόνο τις πιστώσεις πληρωμών
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23 (1) Αιτήσεις για συμπληρωματικές θέσεις εργασίας και διάθεση συμπληρωματικών θέσεων εργασίας
μπορούν να υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ συμπεριλαμβανομένων θέσεων απασχόλ
ησης που αφορούν τη διεύρυνση.

24 Των οποίων το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
25 Των οποίων το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
26 Των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς.

8.2. Διοικητικές δαπάνες

8.2.1. Αριθμός και είδος ανθρώπινων πόρων

Είδος θέσης Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιμους κ
αι/ή συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους (αριθμός θέσεων/ΙΠΑ)

2008 200923 201023 201123 201223 2013

Μόνιμοι και έ
κτακτοι υπάλ
ληλοι24 (29 01 
01)

A*/AD 291 291 291 291 291

B*, 
C*/AS
T

371 371 371 371 371

Προσωπικό που χρηματο
δοτείται25 από το άρθρο
29 01 001

101 101 101 101 101

Λοιπό προσωπικό26 που
χρηματοδοτείται από το
άρθρο 29 01 04/05

55 55 55 55 55

ΣΥΝΟΛΟ 818 818 818 818 818

8.2.2. Περιγραφή εργασιών που προκύπτουν από τις δράσεις

Τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν αφορούν κυρίως, αφενός, μεθοδολογικές
εργασίες και, αφετέρου, τη συλλογή, επικύρωση, επεξεργασία και διάδοση των στατ
ιστικών πληροφορίών που συνδέονται με τους τομείς που ορίζονται στα παραρτήμα
τα της πρότασης απόφασης. Αναφέρονται επίσης στις δύο οριζόντιες δραστηριότητε
ς ΠΒΔ της Eurostat («Διοικητική υποστήριξη για την Eurostat » και «Στρατηγική κα
ι συντονισμός πολιτικής για την Eurostat»)

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης)

þ Θέσεις που διατίθενται προς το παρόν για τη διαχείριση του προγράμματος κα
ι πρέπει να αντικατασταθούν ή να παραταθεί η ισχύς τους: 624 θέσεις απασχόλησης
βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης το 2006

þ Θέσεις που διατέθηκαν εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/Π
ΣΠ (ετήσια στρατηγικής πολιτικής για το προσωπικό/προσχεδίου προϋπολογισμού) 
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27 Οι ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό και δοικητικούς πόρους πρέπει να καλύπτονται εντός των θέσεων
που χορηγούνται στη σχετική υπηρεσία στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας διάθεσης.

28 Να γίνει παραπομπή στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω εκτελ
εστικό (-ούς) οργανισμό (-ούς).

για το έτος 2007 και απόθεμα του 2006: 1827 (15 + 3)

þ Θέσεις που εκτιμάται ότι θα διατεθούν κατά την επόμενη διαδικασία ΕΣΠ/ΠΣ
Π: 2027

þ Θέσεις προς αναδιάταξη με χρησιμοποίηση υφιστάμενων πόρων στη σχετική
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη)

Να προσδιοριστούν

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – Δα
πάνες διοικητικής διαχείρισης)

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Κονδύλιο προϋπολογισμού

(αριθμός και τίτλος)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
και ύ
στερα

ΣΥΝΟ
ΛΟ

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περιλ
αμβανομένων των σχετικών δαπανών πρ
οσωπικού)

Εκτελεστικοί οργανισμοί28

Άλλη τεχνική και διοικητική βοήθεια 0,228 0,255 0,280 0,303 0,325 1,391

- Εσωτερική (intra muros) 3,672 3,745 3,820 3,897 3,975 19,109

- Εξωτερική (extra muros) 0 0 0 0 0

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθει
ας

3,900 4,000 4,100 4,200 4,300 20,500

8.2.5. Δημοσιονομικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν περι
λαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Ποσό σε ευρώ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
και επόμ
ενα



EL 65 EL

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλλη
λοι (29 01 01)

71,496 71,496 71,496 71,496 71,496

Προσωπικό που χρηματοδοτεί
ται από το άρθρο XX 01 02 (ε
πικουρικοί υπάλληλοι, συμβα
σιούχοι υπάλληλοι, κλπ.)

Κονδύλι 29.01.02

4,948 5,047 5,148 5,251 5,356

Συνολικές δαπάνες για ανθρ
ώπινους πόρους και συναφεί
ς δαπάνες (ΜΗ περιλαμβανό
μενες στο ποσό αναφοράς)

76,444 76,543 76,644 76,747 76,852

Υπολογισμός– Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

108.000 €/έτος x 5 έτη

Υπολογισμός– Προσωπικό που χρηματοδοτείται δυνάμει του άρθρου XX 01 02

Αύξηση 2% (πληθωρισμός), ανά έτος

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
and 
later

ΣΥΝΟ
ΛΟ

XX 01 02 11 01 – Επαγγελματικά ταξίδια 1,632 1,665 1,698 1,732 1,767 8,494

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις & Διασκέψει
ς

2,203 2,247 2,292 2,338 2,385 11,465

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές 0,561 0,572 0,584 0,595 0,607 2,919

XX 01 02 11 04 – Μελέτες & παροχή συμβο
υλών

0,204 0,208 0,212 0,216 0,221 1,061

XX 01 02 11 05 – Συστήματα πληροφόρησης 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 5,307

XX 01 02 11 06 - Κατάρτιση 0,271 0,277 0,282 0,288 0,294 1,412

2 Σύνολο Λοιπών Διαχειριστικώ
ν Δαπανών (XX 01 02 11)

3 Άλλες διοικητικές δαπάνες



EL 66 EL

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός τω
ν ανθρώπινων πόρων και των συναφών
δαπανών (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται σ
το ποσό αναφοράς)

5,891 6,009 6,129 6,251 6,378 30,658

Υπολογισμός – Άλλες διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς

Υπολογισμός – Άλλες διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς. Για ό
λες τις γραμμές έχει υπολογιστεί ετήσια αύξηση 2% (πληθωρισμός).




