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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 213,

under henvisning til utkast til vedtak framlagt av
Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2) og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 3 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 322/97 av
17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(3) skal det
opprettes et statistisk program for Fellesskapet.

Den økonomiske og monetære union stiller betydelige krav når
det gjelder å framskaffe valuta-, finans- og
betalingsbalansestatistikk for Fellesskapet.

I henhold til forordning (EF) nr. 322/97 bør Fellesskapet for å
kunne utforme, gjennomføre, overvåke og vurdere sin politikk,
i rett tid ha tilgang til statistiske opplysninger som er
sammenlignbare mellom medlemsstatene, og som er
ajourførte, pålitelige, relevante og utarbeidet på en mest mulig
effektiv måte.

Det er ofte et nødvendig vilkår for å kunne gjennomføre
Fellesskapets politikk at det foreligger ajourførte
sammenlignbare statistikker av god kvalitet.

For å sikre at de statistiske opplysningene innenfor
Fellesskapet er sammenhengende og sammenlignbare, må det

opprettes et statistisk program for Fellesskapet på mellomlang
sikt der det fastlegges retningslinjer, hovedområder og mål for
de tiltak som planlegges med hensyn til disse prioriteringene.

På visse områder som omfattes av ulike deler av
fellesskapspolitikken er det viktig med en fordeling av dataene
etter kjønn.

Den særskilte metoden for utarbeiding av fellesskapsstatistikk
krever et særlig nært samarbeid innenfor rammen av et
statistikksystem for Fellesskapet, som er under utvikling
gjennom Komiteen for det statistiske program nedsatt ved
beslutning 89/382/EØF, Euratom(4), når det gjelder
tilpasningen av systemet, særlig gjennom innføring av rettslige
dokumenter som er nødvendige for utarbeidingen av nevnte
fellesskapsstatistikk. Det må tas hensyn til den byrden som
pålegges oppgavegiverne, enten det dreier seg om foretak,
husstander eller privatpersoner.

I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 322/97 har
Kommisjonen, før den framla utkastet til vedtak, framlagt
retningslinjene for opprettelsen av programmet for Komiteen
for det statistiske program, Den europeiske rådgivende komité
for statistiske opplysninger på det økonomiske og sosiale
område og Komiteen for valuta-, finans- og
betalingsbalansestatistikk.

Ved gjennomføringen av programmet får prinsippene nevnt i
artikkel 10 i forordning (EF) nr. 322/97 anvendelse, særlig
prinsippene om upartiskhet og pålitelighet.

En henvisning til et statistikktiltak i det vedlagte
rammeprogrammet berører ikke budsjettmyndighetens
myndighet som definert i traktaten —

GJORT DETTE VEDTAK:
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RÅDSVEDTAK

av 22. desember 1998

om Fellesskapets statistiske program 1998-2002(*)

(1999/126/EF)

2001/EØS/51/17

(4) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 42 av 16.2.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om
organiseringen av samarbeidet innen statistikk, se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 16.



Artikkel 1

Fellesskapets statistiske program for tidsrommet 1998-2002
(heretter kalt «programmet») opprettes med dette. Programmet
er vedlagt dette vedtak. Det fastlegger retningslinjene,
hovedområdene og målene for de tiltakene som er planlagt for
dette tidsrommet.

Artikkel 2

Idet det tas hensyn til de tilgjengelige ressurser hos de
nasjonale myndigheter og hos Kommisjonen, skal programmet
omfatte Fellesskapets viktigste politiske prioriteringer
innenfor:

— Den økonomiske og monetære union,

— konkurranseevne, vekst og sysselsetting,

— utvidelsen av Den europeiske union,

og skal også sikre et fortsatt statistisk underlag for beslutninger
innenfor de nåværende områdene av politikken og oppfylle
ytterligere behov som oppstår som følge av nye politiske
initiativer innenfor Fellesskapet.

Artikkel 3

Programmet skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene
og prinsippene i forordning (EF) nr. 322/97.

Artikkel 4

I løpet av programmets tredje år skal Kommisjonen utarbeide
en foreløpig rapport som viser framdriften i gjennomføringen
og framlegge den for Komiteen for det statistiske program.

Ved utløpet av det tidsrommet programmet omfatter, skal
Kommisjonen etter samråd med Komiteen for det statistiske
program framlegge en fyllestgjørende vurderingsrapport om
gjennomføringen av programmet der den tar hensyn til
uavhengige sakkyndiges synspunkter. Denne rapporten skal
være fullført innen utgangen av 2003, og skal deretter
framlegges for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1998.

For Rådet

C. EINEM

Formann
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VEDLEGG I

FELLESSKAPETS STATISTISKE PROGRAM (1998-2002): RETNINGSLINJER

INNLEDNING

i) Behovet for statistiske opplysninger som grunnlag for EUs politikk

Statistiske opplysninger er av vesentlig betydning for at EUs institusjoner og offentligheten skal ha
mulighet for å fastslå på et faktisk grunnlag både behovet for europeiske politiske initiativer og
framdriften innenfor rammen av disse initiativer. Eurostat (De europeiske fellesskaps statistiske
kontor) har som hovedoppgave å framskaffe slike statistiske opplysninger om et bredt spekter av
sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer som grunnlag for EUs nåværende og framtidige
politikk.

Vedleggets oppbygning

Dette vedlegg gir en oversikt over de europeiske statistikkene som er nødvendige for
gjennomføringen av Den europeiske unions politikk. Behovene er oppdelt i de samme 17
avdelingene som traktaten om Den europeiske union, traktatene om opprettelse av De europeiske
fellesskap og det regelverket som siden er kommet til. Det er føyd til en 18. «avdeling» for å ta
hensyn til behov knyttet til finansieringen av Den europeiske union (mva og BNI, tredje og fjerde
inntektskilde) samt virksomheten knyttet til utvidelsen.

For hver av disse avdelingene omfatter dette vedlegg:

— hovedretningslinjen for det statistikkarbeidet som skal utføres i løpet av denne femårsperioden
innenfor hvert enkelt område av politikken og de særskilte handlingsplanene som er påtenkt,

— de særlige traktatbestemmelsene og de viktigste rettsaktene som er utgangspunktet for arbeidet,

— eventuelle relevante grunnlagsdokumenter som de statistiske behov bygger på,

— opplysninger om eventuelle planlagte rammeregler for statistikk på det aktuelle området av
politikken (skal utarbeides hvert år i det årlige programmet, som fastsatt i rådsforordningen om
fellesskapsstatistikk),

— de områdene av statistikkarbeidet som utgjør grunnlaget for politikken under vedkommende
avdeling, i henhold til den gruppering av arbeidsområder som benyttes i Fellesskapets
statistikksystem, og som er oppført i vedlegg II,

— de områdene der det ikke er tilstrekkelige ressurser til å sikre at arbeidet kan avsluttes innenfor
den foreskrevne tidsramme.

I vedlegget behandles de faktorene på området som er av avgjørende betydning for
arbeidsprogrammet.

ii) Programstrategier

Gjennom hele arbeidsprogrammet tar de strategiske retningslinjene sikte på:

a) brukerne: å oppfylle de kravene Fellesskapets politikk stiller og tilpasse de statistiske
opplysningene til brukernes behov,

b) prioriteringer: å klart fastsette prioriteringer som viser hvilket arbeid som er mulig og hvilket
som ikke er det, på bakgrunn av de ressurser som kan påregnes,

c) planlegging av arbeidet: innenfor rammen av de fastsatte prioriteringene, på en effektiv måte
å organisere den virksomhet som er nødvendig for å nå produksjonsmålene; større
infrastruktur- eller sektorprosjekter vil bli gjennomført ved hjelp av prosjektstyringsteknikker,

d) samordning: å sikre jevnlig kontakt mellom Kommisjonens kontorer som brukere av
fellesskapsstatistikkene og de institusjonene innenfor statistikksystemet under utvikling i
Fellesskapet som skal levere de statistiske dataene,

e) kvalitet: stadig å forsøke å forbedre fellesskapsstatistikkenes kvalitet (herunder deres
aktualitet) og oppnå mer ensartede standarder og større relevans,
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f) effektivitet: å sikre at framskaffingen av data er så kostnadseffektiv som mulig,

g) byrden for oppgavegiver: å redusere byrden for oppgavegiverne til et minimum,

h) internasjonale standarder: å gjøre fellesskapsstatistikkene sammenlignbare med statistikk for
andre deler av verden ved å ta hensyn til de standardene som er godkjent av de relevante
internasjonale organisasjoner.

Disse aspektene vil bli fulgt opp i løpet av programperioden, og resultatene vil bli tatt med i
vurderingen.

iii) Forvaltning av prioriteringer

Prioriteringene for statistikkarbeidet fastsettes etter tre forskjellige kategorier virksomhet.
Prioriteringene gjennomgås årlig av Kommisjonen etter samråd med Komiteen for det statistiske
program slik at de tar hensyn til de følgende årene av programmet. Nye tiltak og prioriteringer bør
være basert på en samlet oversikt over statistikkravene og ta hensyn til medlemsstatenes evne til å
oppfylle dem. Nye krav bør veies mot nåværende statistikker.

a) Vesentlige behov som følge av Fellesskapets politikk

Gjennomføringen av Fellesskapets politiske initiativer vil skape et behov for nye statistikker.
De deler av politikken og tilhørende statistikkrav som prioriteres høyest, er:

— Den økonomiske og monetære union, tredje fase: statistikkravene i stabilitets- og
vekstpakten, konjunkturindikatorer for etterspørsel, produksjon, arbeidsmarkeds-
virksomhet og kostnader,

— konkurranseevne, vekst og sysselsetting og «sysselsettingspakten»: handelsforetakenes
kostnads- og produksjonsstruktur, arbeidsmarkedsstruktur,

— utvidelsen av EU: betydelige behov for pålitelige og sammenlignbare statistiske
opplysninger om søkerstatene.

b) Statistisk underlag for Fellesskapets nåværende politikk

Den statistiske virksomhet som danner grunnlaget for Fellesskapets nåværende politikk på
områder som landbruk, økonomisk og sosial utjevning og handel med tredjestater, vil bli
opprettholdt med en løpende vurdering av behovene.

c) Andre områder

For gjennomføringen av Fellesskapets politikk er det også nødvendig med statistiske data på
områder som ikke er nevnt ovenfor. Utarbeidingen av statistikk på disse områdene vil være
avhengig av tilgjengelige ressurser.

For arbeidet på de prioriterte områdene vil enkelthetene med hensyn til arten og omfanget av
de dataene som skal samles inn fortsatt hovedsakelig bli utarbeidet i fellesskap av Eurostat og
medlemsstatene i regi av Komiteen for det statistiske program og Komiteen for valuta-, finans-
og betalingsbalansestatistikk etter reglene fastsatt i rådsforordningen om fellesskapsstatistikk
og i samsvar med godkjente prinsipper for slike beslutninger om ledelse av arbeidet.

iv) Nærhetsprinsippet

Det rettslige grunnlaget for dette finnes både i rådsbeslutningen om nedsettelse av Komiteen for De
europeiske fellesskaps statistiske program (89/382/EØF, Euratom) og i rådsforordning (EF) 
nr. 322/97 om fellesskapsstatistikk, samt i kommisjonsbeslutningen om Eurostats rolle i
utarbeidingen av fellesskapsstatistikk (97/281/EF), som skal sikre en samordnet metode for
statistiske opplysninger innenfor alle Fellesskapets kontorer. Eurostat kan utføre en så betydelig
oppgave bare i samarbeid med statististikkmyndighetene i medlemsstatene, og har derfor alltid basert
sin virksomhet på nærhetsprinsippet. Samarbeidet skjer med en rekke nasjonale myndigheter, men
først og fremst med de nasjonale statistikkontorene i EUs medlemsstater.
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v) Avveining mellom behov og ressurser

Fellesskapets statistikksystem må sørge for likevekt mellom behovet for opplysninger til bruk for
Fellesskapets politikk og de ressurser som er nødvendige både på fellesskapsplan og på nasjonalt og
regionalt plan for å framskaffe opplysningene. Byrden som pålegges oppgavegiverne blir en stadig
viktigere faktor ved slike avveininger. Det er også viktig med tilstrekkelig fleksibilitet slik at de
nasjonale myndighetene kan benytte de mest kostnadseffektive løsningene for å oppfylle
Fellesskapets statistikkbehov. Statistikksystemet har gjennomgått en betydelig utvikling i løpet av de
siste årene. Det er nødvendig å konsolidere nye investeringer og foreta periodiske vurderinger for å
frigjøre finansiering og ressurser til oppgaver med høyere prioritet.

I dette vedlegg fastlegges de samlede behov for statistiske opplysninger som grunnlag for
Fellesskapets politikk, og deretter, innenfor rammen av en samlet forvaltning av ressursene,
prioriteringene mellom de forskjellige elementene i statistikkarbeidet innenfor rammen beskrevet
ovenfor.

AVDELING I

DET FRIE VAREBYTTE

Statistikkbehov

Forvaltningen og overvåkingen av det indre marked krever opplysninger om varehandelen mellom
medlemsstatene i EU. Av hensyn til Den økonomiske og monetære union trengs det også data om handelen
mellom de medlemsstatene som innfører den felles valutaen og dem som ikke gjør det.

Detaljerte eller aggregerte opplysninger er nødvendige i forbindelse med utarbeiding av
nasjonalregnskaper og sektoranalyser, konkurranseregler, forvaltning og utvikling av landbruk og fiskeri,
regionutvikling, vern av energiressurser osv.

Disse opplysningene er tilgjengelige i Intrastat-systemet, som ble innført i 1993.

Med gjennomføringen av det indre marked kan tolldokumenter og tollkontroller ikke lenger brukes som
kilde for statistikk over varehandelen mellom medlemsstatene. Derfor er det i forordning (EØF) 
nr. 3330/91 fastsatt at disse statistikkene skal utarbeides ved direkte innsamling av data fra
markedsdeltakerne innenfor Fellesskapet (Intrastat). Det har imidlertid vært enkelte startvansker i
forbindelse med Intrastat (store forsinkelser i offentliggjøringen av data, lav svarprosent og dårlig kvalitet
på enkelte av de innsendte oppgavene), noe som har ført til at Kommisjonen har foreslått en styrking av
innsamlingssystemet.

Den utilfredsstillende kvaliteten på de resultatene systemet har gitt, samt den administrative byrden som
mange små og mellomstore bedrifter anser som for stor, har fått Eurostat til å treffe forskjellige typer tiltak
(f.eks. vurdering av de nasjonale Intrastat-systemene, spørreundersøkelser blant leverandører og brukere
av statistikk og et seminar om Intrastats framtid).

Arbeidet med korrigeringer og forenklinger (SLIM-initiativet) vil derfor fortsette, slik at det blir mulig å
redusere byrden for foretakene og forbedre systemets virkemåte. En annen prioritert oppgave er en
løpende ajourføring av metodene som brukes til innsamling, bearbeiding og spredning av dataene
(EDICOM-prosjektet).

Utformingen av statistikk over handel innenfor Fellesskapet vil bli sterkt påvirket av det nye ØMU-kravet
om helt nøyaktige tall til rett tid på makroøkonomisk nivå, og høyst sannsynlig av den mulige endringen
av merverdiavgiftssystemet. Det vil bli satt i gang forskning med sikte på en omlegging av systemet.

Intrastat-systemet og de opplysningene som er nødvendige for EUs felles handelspolitikk (Extrastat), må
utvikles og forvaltes i et sammenhengende informasjonssystem (Comext — se avdeling VII) i samsvar
med framtidige behov.
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Oppsummering

I løpet av programperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på

— å forbedre Intrastat-systemets virkemåte og kvaliteten på de oppnådde resultater med hensyn til
presisjon og tilgjengelighet, særlig i forbindelse med kravet om å utarbeide nasjonalregnskaper,

— å redusere byrden for oppgavegiverne gjennom forslag til alternative løsninger og forenklinger,

— å analysere grundig de statistiske følgene av en mulig endring av merverdiavgiftssystemet og
kravet om helt nøyaktige tall til rett tid på makroøkonomisk nivå, samt foreslå alternative statistiske
utviklinger.

Relevante rettsakter:

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling I og avdeling V kapittel 3.

Rådsforordning (EØF) nr. 3330/91 av 7. november 1991 om statistikk over varehandelen mellom
medlemsstater (EFT L 316 av 16.11.1991, s. 1).

Endret ved:

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3046/92 av 22. oktober 1992 om gjennomføringsbestemmelser og
endring av rådsforordning (EØF) nr. 3330/91 om statistikk over varehandelen mellom medlemsstater 
(EFT L 307 av 23.10.1992, s. 27).

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2256/92 av 31. juli 1992 om statistiske terskler for statistikk over handel
mellom medlemsstater (EFT L 219 av 4.8.1992, s. 40).

Rettet ved:

Rettelse av kommisjonsforordning (EØF) nr. 2256/92 av 31. juli 1992 om statistiske terskler for statistikk
over handel mellom medlemsstater (EFT L 170 av 13.7.1993, s. 32).

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3046/92 av 22. oktober 1992 om gjennomføringsbestemmelser og
endring av rådsforordning (EØF) nr. 3330/91 om statistikk over varehandelen mellom medlemsstater 
(EFT L 307 av 23.10.1992, s. 27).

Endret ved:

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2385/96 av 16. desember 1996 om forenkling av angivelsen av
nettomassen (EFT L 326 av 17.12.1996, s. 10).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 860/97 av 14. mai 1997 om angivelsen av varenes verdi (EFT L 123 av
15.5.1997, s. 12).

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3590/92 av 11. desember 1992 om statistiske informasjonsmedier for
statistikk over handel mellom medlemsstater (EFT L 364 av 12.12.1992, s. 32).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1125/94 av 17. mai 1994 om tidsfristane for
oversending av statistikk over handel mellom medlemsstatane (EFT L 124 av 18.5.1994, s. 1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2820/94 av 21. november 1994 om fastsettelse av en terskelverdi for
enkelttransaksjoner innenfor rammen av statistikken over handel mellom medlemsstater (EFT L 299 av
22.11.1994, s. 1).
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Rådsvedtak 96/715/EF av 9. desember 1996 om telematikknett mellom forvaltninger for statistikk over
varehandel mellom medlemsstater (EDICOM) (EFT L 327 av 18.12.1996, s. 34).

Kommisjonsvedtak 97/599/EF av 24. april 1997 om godkjenning av 29 forslag til tiltak som kan bli
finansiert av Fellesskapet i henhold til rådsvedtak 96/715/EF om telematikknett mellom forvaltninger for
statistikk over varehandel mellom medlemsstater (EDICOM) (ikke offentliggjort i EFT).

Kommisjonsvedtak 97/784/EF av 20. mai 1997 om godkjenning av 23 forslag til tiltak som kan bli
finansiert av Fellesskapet i henhold til rådsvedtak 96/715/EF om telematikknett mellom forvaltninger for
statistikk over varehandel mellom medlemsstater (EDICOM) (ikke offentliggjort i EFT).

Relevante grunnlagsdokumenter

Et best mulig indre marked: Det strategiske program (KOM(93) 632)

SLIM-initiativet — Kommisjonens rapport til Rådet og Europaparlamentet om SLIM-forsøksprosjektet
(KOM(96) 559)

Et felles merverdiavgiftssystem — et program for det indre marked (KOM(96) 328)

Statistikkregelverk

Det kan bli nødvendig med en endret eller en ny grunnforordning der det tas hensyn til resultatene av
pågående undersøkelser om alternative innsamlingssystemer (SLIM) og den mulige utviklingen på
merverdiavgiftsområdet.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING I:  DET FRIE VAREBYTTE 

Viktigste arbeidsområder under 53 Varehandel
«Det frie varebytte» 57 Annen økonomisk statistikk (statistikk over det

indre marked)

Andre viktige områder 44 Industri
45 Energi og råvarer
47 Handel og distribusjon
48 Transport
64 Planteproduksjon
65 Husdyrproduksjon
66 Statistikk over landbruksbasert industri  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Utsatt finansiell støtte til tiltak i medlemsstatene for å påskynde gjennomføringen av de nye forordningene
om konjunkturindikatorer og statistikk over foretaksstrukturer for:

— industri (arbeidsområde 44),

— handel og distribusjon (arbeidsområde 47).
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AVDELING II

LANDBRUKET (HERUNDER FISKERI)

Statistikkbehov

Landbruk

Den felles landbrukspolitikk opptar i dag nærmere halvparten av Fellesskapets budsjett. Kommisjonen har
dermed en stor oppgave i forbindelse med denne politikken. Den skal som vanlig utarbeide, overvåke,
vurdere og tilpasse politikken. Kommisjonen framlegger jevnlig for Rådet forslag til regelverk for
landbrukspriser og mengdeparametrer. Den har også fått tildelt utstrakt myndighet i forbindelse med den
løpende forvaltning av landbrukspolitikken. Det er utarbeidet omfattende landbruksstatistikk som skal
danne grunnlag for disse forskjellige formene for virksomhet. Den omfatter landbruksstrukturer,
landbrukspriser og -inntekter, produksjonsstatistikker (planteproduksjon, husdyrproduksjon, balanser),
landbruksbasert industri og skogbruk.

Hovedinnsatsen de neste fem årene vil, som i det nåværende program, dreie seg om å forvalte og ajourføre
disse statistikkene, dvs. foreta de tilpasninger som er nødvendige for å sikre at de er i samsvar med de
aktuelle bestemmelser i den felles landbrukspolitikk, med den tekniske utvikling (f.eks. innenfor
databehandling) og med øvrig offisiell statistikk. Miljødimensjonen vil fortsatt bli viet særskilt
oppmerksomhet ved at det blir utarbeidet statistikk som er nødvendig for å analysere forbindelsen mellom
landbruk og miljø, bl.a. forbedring av statistikkene over bruk av gjødsel og plantevernmidler, økologisk
landbruk og tiltak for å bevare det biologiske mangfold og bosetting i landdistriktene.

Det vil også fortsatt bli lagt vekt på å opprettholde kvaliteten, særlig med hensyn til sammenlignbarhet, i
lys av sparetiltakene i denne sektoren på nasjonalt plan og i Eurostat. Gyldighetstiden for rådsvedtaket om
forbedring av Fellesskapets landbruksstatistikk vil bli søkt forlenget. Denne forvaltningrammen utgjør en
felles og oversiktlig metode for å oppnå stadig bedre bruk av de nasjonale midler og fellesskapsmidler som
er tilgjengelige for utarbeiding av landbruksstatistikk takket være velprøvde tilpasninger med tanke på
Fellesskapets behov. Det vil bli gjort mer utstrakt bruk av de statistikkene som utarbeides (f.eks. til
utarbeiding av modeller, direkte tilgang for medlemsstatene og en strukturert utvidelse i retning av
allmenne statistikker over arealbruk).

I tillegg til forvaltning og forbedring av de nåværende landbruksstatistikker vil to framtidsrettede
oppgaver bli påbegynt. Landbruksstatistikkenes utforming og utvikling (herunder vurderingskriteriene) vil
bli definert slik at de oppfyller den felles landbrukspolitikkens behov om sju til ti år. Det må tas hensyn til
hvordan den felles landbrukspolitikken kan bli endret som følge av reformer som resultat av forslagene i
«Agenda 2000» og faktorer som utvidelsen, internasjonale handelsforpliktelser, miljøet og
landdistriktenes framtid. Det planlegges en detaljert og uavhengig gjennomgåelse av det nåværende
system som ledd i dette arbeidet. Den andre oppgaven er å opprettholde og øke den jevne strøm av
sammenlignbare data fra offisielle kilder i statene i Sentral- og Øst-Europa. Disse dataene er allerede nå
nødvendige i forbindelse med tiltredelsesforhandlingene, og en hensiktsmessig utvikling av dem vil senere
lette en full integrering.

Fiskeri

De tre hovedelementene i den felles fiskeripolitikk er forvaltningen av fiskeressursene, forvaltningen av
markedet for fiskerivarer og omstruktureringen av EUs fiskerinæring innenfor rammen av begrensede
ressurser. Det regelverk for fangster, ilandføring og akvakultur som er utarbeidet som ledd i Eurostats
statistiske program, oppfyller Kommisjonens nåværende statistikkbehov når det gjelder de to første
elementene i den felles fiskeripolitikk.

Den framtidige utviklingen innen den felles fiskeripolitikk vil dreie seg om å integrere de forskjellige
elementene, fra biologi til ressurser, gjennom bedret kontroll med fiskefartøyenes virksomhet. Det er ikke
sannsynlig at disse tiltakene vil føre til økt etterspørsel etter data, og hovedinnsatsen i de kommende årene
vil dreie seg om å konsolidere og bedre datastrømmen (fullstendighet, aktualitet, sammenheng,
sammenlignbarhet og tilgjengelighet) på grunnlag av det nåværende regelverk.
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Utviklingen av politiske tiltak for å bøte på de sosiale og økonomiske følgene av å begrense
fiskefartøyenes virksomhet og redusere størrelsen på EUs fiskeflåte, vil føre til økt etterspørsel etter data
om parametrer for vurdering av den sosiale og økonomiske situasjon. Eurostat vil ta tilbørlig hensyn til en
slik utvikling.

Oppsummering

I løpet av programperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på

— å anvende den tekniske handlingsplanen for forbedring av landbruksstatistikken (TAPAS) for gradvis
å forbedre nåværende landbruksstatistikk, særlig med hensyn til kvalitet, sammenlignbarhet,
effektivisering, forenkling og aktualitet,

— å planlegge utviklingen av landbruksstatistikken med sikte på å oppfylle den felles
landbrukspolitikkens framtidige statistikkbehov,

— å bidra til utviklingen av sammenlignbare data til forhandlingene om utvidelse av Unionen,

— å konsolidere og forbedre kvaliteten på fiskeristatistikken.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling II.

Landbruk

Rådsdirektiv 97/77/EF av 16. desember 1997 om endring av direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og
93/25/EØF om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på området svineproduksjon,
storfeproduksjon og saue- og geiteproduksjon.

Rådsvedtak 96/411/EF av 25. juni 1996 om forbedring av Fellesskapets landbruksstatistikk (EFT L 162 av
1.7.1996).

Rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser
om strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997 (EFT L 56 av 2.3.1998), endret ved
rådsforordning (EF) nr. 2467/96 av 17. desember 1996 (EFT L 335 av 24.12.1996).

Rådsforordning (EF) nr. 3205/93 av 16. november 1993 om endring av forordning (EØF) nr. 357/79 om
statistiske undersøkelser om vindyrkingsarealer (EFT L 289 av 24.11.1993).

Rådsdirektiv 76/625/EØF av 20. juli 1976 om de statistiske undersøkelser medlemsstatene skal
gjennomføre med sikte på å bestemme produksjonspotensialet til beplantninger med visse arter frukttrær
(EFT L 218 av 11.8.1976).

Rådsforordning (EØF) nr. 3453/80 av 22. desember 1980 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 154/75
om opprettelse av et register over olivendyrking i de medlemsstatene som produserer olivenolje 
(EFT L 360 av 31.12.1980).

Rådsforordning (EØF) nr. 2392/86 av 24. juli 1986 om opprettelse av Fellesskapets vingårdsregister 
(EFT L 208 av 31.7.1986).

Rådsforordning (EF) nr. 400/94 av 21. februar 1994 om forlengelse av forordning (EØF) nr. 1615/89 om
innføring av et europeisk informasjons- og kommunikasjonssystem for skogbruket (EFICS) (EFT L 54 av
25.2.1994).

Kommisjonsvedtak 96/393/EF av 13. juni 1996 om endring av kommisjonsvedtak nr. 377/85/EØF om
opprettelse av en fellesskapsklassifisering av driftsenhetene i landbruket (EFT L 163 av 2.7.1996).
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Rådsforordning (EØF) nr. 837/90 av 26. mars 1990 om statistiske opplysninger om kornproduksjon som
medlemsstatene skal fremlegge (EFT L 88 av 3.4.1990).

Rådsforordning (EØF) nr. 959/93 av 5. april 1993 om statistiske opplysninger som medlemsstatene skal
oppgi om andre planteprodukter enn korn (EFT L 98 av 24.4.1993).

Rådsbeslutning 94/753/EF av 14. november 1994 om fortsatt bruk av fjernmåling i landbruksstatistikk i
tidsrommet 1994-1998 (EFT L 299 av 22.11.1994).

Rådsdirektiv 93/23/EØF av 1. juni 1993 om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på
området svineproduksjon (EFT L 149 av 21.6.1993).

Rådsdirektiv 93/24/EØF av 1. juni 1993 om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på
området storfeproduksjon (EFT L 149 av 21.6.1993).

Rådsdirektiv 93/25/EØF av 1. juni 1993 om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på
området saue- og geiteproduksjon (EFT L 149 av 21.6.1993).

Rådsdirektiv 96/16/EF av 19. mars 1996 om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt
(EFT L 78 av 28.3.1996).

Rådsforordning (EØF) nr. 2771/75 av 29. oktober 1975 om en felles markedsordning for egg (EFT L 282
av 1.11.1975).

Fiskeri

Rådsforordning (EØF) nr. 1382/91 av 21. mai 1991 om fremleggelse av data om ilandføring av
fiskeprodukter i medlemsstatene (EFT L 133 av 28.5.1991).

Rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 av 17. desember 1991 om fremleggelse av statistiske opplysninger om
nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav (EFT L 365 av
31.12.1991).

Rådsforordning (EØF) nr. 2018/93 av 30. juni 1993 om fremleggelse av statistiske opplysninger om
fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhav 
(EFT L 186 av 28.7.1993).

Rådsforordning (EF) nr. 2597/95 av 23. oktober 1995 om framlegging av statistiske opplysninger om
nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
(EFT L 270 av 13.11.1995).

Rådsforordning (EF) nr. 788/96 av 22. april 1996 om medlemsstatenes innberetning av statistiske
opplysninger om akvakulturproduksjon (EFT L 108 av 1.5.1996).

Relevante grunnlagsdokumenter

Strategidokument: «En undersøkelse av alternative strategier for utvikling av forbindelsene på
landbruksområdet mellom EU og de assosierte statene med sikte på disse statenes framtidige tiltredelse»
(CSE (95) 607, desember 1995).

Statistikkregelverk

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen nye større statistikkrettsakter.
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Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING II: LANDBRUKET
(HERUNDER FISKERI) 

Viktigste arbeidsområder under «Landbruket 61 Arealbruk og landskap
(herunder fiskeri)» 62 Landbruksstrukturer

63 Landbruksinntekter og -priser
64 Planteproduksjon
65 Husdyrproduksjon
66 Statistikk over landbruksbasert industri
67 Reform av landbruksstatistikken
68 Skogbruksstatistikk
69 Fiskeristatistikk
53 Varehandel

Andre viktige områder 72 Regionale og geografiske opplysninger  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Undersøkelse av landbruksstrukturen: forsinket analyse av undersøkelsen (arbeidsområde 62).

AVDELING III

DEN FRIE BEVEGELIGHET FOR PERSONER, TJENESTER OG KAPITAL

Statistikkbehov

Personer

For å sikre en hensiktsmessig planlegging av denne politikken i Den europeiske union, er det nødvendig
å ha pålitelige og aktuelle opplysninger om alle sider ved borgernes bevegelser både innenfor Den
europeiske union og mellom Den europeiske union og andre land, samt fra tid til annen å beregne det
faktiske folketallet i Den europeiske union ved hjelp av administrative registre og tellinger kombinert med
prognoser for den framtidige utviklingen.

Tidsrommet 1998-2002 vil bli kjennetegnet ved konsolidering og utnytting av tilgjengelige data fra arbeid
utført i tidsrommet 1993-1997. Bortsett fra tellingen i år 2000, der resultatene trolig ikke vil bli
tilgjengelige før ved utløpet av det tidsrom dette programmet dekker, planlegges det ingen ytterligere
innsamling av data. Statistikkarbeidet vil bli utvidet til å omfatte andre geografiske områder, særlig i
forbindelse med programmer for statene i Sentral- og Øst-Europa og i middelhavsområdet.

Oppsummering

Arbeidet vil først og fremst dreie seg om:

— harmonisering av begreper som brukes på området migrasjon i tellinger, sosiale undersøkelser og
administrative registre,

— analyse av tilgjengelige data.

Tjenester og kapital

Den nåværende betalingsbalansestatistikken anses for å være tilstrekkelig for overvåking av
bestemmelsene om fri bevegelighet for tjenester og kapital i det indre marked. For tiden anser alle
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medlemsstater at det er av avgjørende betydning å beholde en nasjonal betalingsbalanse, selv etter
begynnelsen av tredje fase i Den økonomiske og monetære union. Utviklingen av et nytt system for
måling av handel er likevel fortsatt mulig, men vil ikke bli igangsatt før utløpet av nåværende
planleggingsperiode i 2002.

Årlige og kortsiktige opplysninger om tjenestesektoren er av vesentlig betydning for forvaltningen og
overvåkingen av det indre marked. I tillegg er disse opplysningene også nødvendige for å vurdere
virkningen av internasjonale forhandlinger på de nasjonale økonomier, for å bedre kvaliteten på de
nasjonale statistikkene på kvartals- og årsbasis, for å analysere konkurranseevnen til tjenesteforetak og
innvirkningen på brukernes produktivitet eller overvåke utviklingen i sysselsettingen, og for å definere
tertiærsektorens rolle i utviklingen av regionene — særlig virksomheten til foretak som yter transport-,
finans- og forretningstjenester.

Det er behov for et system med sammenlignbare data om den audiovisuelle industri og de audiovisuelle
markeder samt om kommunikasjonsinfrastrukturer og -tjenester for å kunne vurdere ny politikk og
gjennomføre og overvåke det indre marked og konkurransen på disse områdene.

Analysen av økonomiske forhold og samfunnsmessige tendenser innen turismen krever en konsolidering
av statistikksystemet med hensyn til de opplysninger som trengs for å kunne planlegge på mellomlang og
lang sikt, slik at de forskjellige aktører innen europeisk turisme kan utarbeide virkelige strategialternativer.

Arbeidet de neste fem årene vil dermed dreie seg om å gjennomføre de nye rådsforordningene om
undersøkelser av foretaksstrukturer og om konjunkturstatistikker i tjenestesektoren, utvikle nye
statistikker som skal utfylle de nåværende opplysningene innenfor kommunikasjonssektoren og
audiovisuelle tjenester, videreføre arbeidet med statistikk over turisme og opprette foretaksregistre for
statistikkformål.

Oppsummering

I programperioden vil

— forundersøkelser bli igangsatt og undersøkelser om foretaksstrukturer gradvis bli gjennomført,

— forundersøkelser bli igangsatt og forordningen om konjunkturstatistikk bli gjennomført med særlig
vekt på tjenestesektoren,

— undersøkelser bli gjennomført for å fastslå behovet for statistikk på området kommunikasjon og
informasjonssamfunnet,

— analyser av brukerbehov, kildevurdering, datainnsamling og prøving av metoder ved hjelp av
forundersøkelser i den audiovisuelle sektor bli igangsatt,

— eksisterende statistikk over turisme bli videreutviklet ved gjennomføring av direktivet som ble
vedtatt i 1995,

— forordningene om statistikk over foretaksstrukturer, konjunkturstatistikk og foretaksregistre for
statistisk bruk bli gjennomført.

Relevante rettsakter

Traktat om Den europeiske union, avdeling VI.

Rådsforordning (EØF) nr. 311/76 av 9. februar 1976 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske
arbeidstakere.

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer 
(EFT L 14 av 17.1.1997), endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 410/98.

Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk.

Rådsavgjerd 97/15/EF av 9. desember 1996 om eit tredje fleirårig program for små og mellomstore føretak
(SMF) i Den europeiske unionen (1997-2000) (EFT L 6 av 10.1.1997).
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Rådsdirektiv 95/57/EF av 23. november 1995 om innsamling av statistiske opplysninger om turisme.

Statistiske registre: Rådsforordning (EØF) nr. 2186/93 av 22. juli 1993 om fellesskapskoordinering av
opprettelse av foretaksregistre for statistisk bruk.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitboken «Vekst, konkurranseevne, sysselsetting: Utfordringer og veier inn i det 21. århundre».

Kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF om definisjonen av små og mellomstore bedrifter.

Hvitbok om europeisk sosialpolitikk (1994).

Grønnbok om handel (KOM(96) 530).

Grønnbok om finansielle tjenester og forbrukere.

Grønnboken «Mennesket i sentrum: Liv og arbeid i informasjonssamfunnet».

Europa og det globale informasjonssamfunnet: Anbefalinger til Det europeiske råd («Bangemann-
rapporten»), 1994.

Protokoll fra G7-konferansen om informasjonssamfunnet, 1995.

Rådsbeslutning 92/421/EØF om en plan for fellesskapstiltak for turisme (EFT L 231 av 13.8.1992).

Forslag til rådsbeslutning om et første flerårig program til støtte for turismen i Europa (1997-2000)
«Philoxenia» — KOM(96) 168 og KOM(96) 635.

Sosioøkonomisk sektor: Forslag til rådsbeslutning om et flerårig arbeidsprogram (1994-1996) for
samvirkelag, gjensidige selskaper, sammenslutninger og stiftelser i Fellesskapet (KOM)93 650).

Forslag til rådsbeslutning om tiltak for å opprette en infrastruktur for statistiske opplysninger om den
audiovisuelle og beslektede sektorer.

Statistikkregelverk

Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING III: DEN FRIE BEVEGELIGHET
FOR PERSONER,  
TJENESTER OG KAPITAL

Viktigste arbeidsområder under «Den frie 31 Befolkning
bevegelighet for personer, tjenester og kapital» 47 Handel og distribusjon

48 Transport
49 Kommunikasjon
50 Turisme
51 Tjenester
54 Betalingsbalanse 

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 51/94 11.10.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Forsinket finansiell støtte til tiltak i medlemsstatene for å påskynde gjennomføringen av de nye
forordningene om konjunkturindikatorer og statistikk over foretaksstrukturer for:

— tjenester (arbeidsområde 51),

— handel og distribusjon (arbeidsområde 47).

AVDELING IV

TRANSPORTVIRKSOMHET

Statistikkbehov

Gjennomføringen av den felles transportpolitikk krever omfattende, nøyaktige og raskt tilgjengelige
opplysninger om det europeiske transportsystems virkemåte, slik at den politikk som føres og de initiativer
som tas, kan vurderes og transportsystemenes kvalitet forbedres gjennom utvikling av integrerte og
konkurransedyktige systemer.

Det nåværende system for transportopplysninger vil bli utvidet for å forsyne brukerne med tilstrekkelig
detaljerte og aktuelle statistikker.

Det foreligger planer om å bruke nye metoder for å innarbeide begrepet intermodalitet (og dets
forbindelser med begrepet samtrafikkevne i transeuropeiske transportnett) ved innsamlingen av
transportstatistikk. Ved hjelp av ny teknologi, og særlig gjennom økt bruk av elektronisk datautveksling,
bør det være mulig å samle inn de nødvendige dataene om intermodalitet og samtidig lette byrdene for
foretakene.

Virkningen av liberaliseringen av transporten i Europa på de statistiske kildene vil gjøre det nødvendig å
endre metodene som benyttes, og rasjonalisere datainnsamlingsarbeidet i medlemsstatene med særlig vekt
på kostnadseffektivitet.

Utviklingen av transeuropeiske transportnett (TEN) betyr at arbeidsprogrammet på dette området må
oppfylle kravene om nøyaktige og sammenlignbare opplysninger, forbedrede innsamlingsmetoder og nye
begreper for analyse og presentasjon av data (for eksempel geografiske informasjonssystemer). De
opplysningene som trengs for å vurdere og videreutvikle de transeuropeiske nettene bør derfor samles inn
med sikte på å styrke europeisk industris konkurranseevne.

Som ledd i den felles transportpolitikk og med sikte på å utvikle bærekraftig mobilitet vil det være
nødvendig å innføre et statistisk system som er i stand til å måle transportens virkning på miljø og
sikkerhet.

Oppsummering

Følgende arbeid er planlagt:

— fortsatt gjennomføring av de rettsakter som nylig er vedtatt av Rådet på området transportstatistikk,

— tilpasning av det rettslige grunnlag som følge av liberaliseringen av forskjellige transportformer i
Europa,

— utvikling av et statistisk system for intermodal transport basert på tilgjengelige data i
medlemsstatene.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap. Rådsdirektiv 78/546/EØF av 12. juni 1978 om
statistiske oppgaver over godstransport på vei innenfor rammen av regional statistikk.
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Rådsdirektiv 80/1119/EØF av 17. november 1980 om statistiske oppgaver over godstransport på innlands
vannveier.

Rådsdirektiv 89/462/EØF av 18. juli 1989 om endring av direktiv 78/546/EØF om statistiske oppgaver
over godstransport på vei innenfor rammen av regional statistikk.

Rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember 1995 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer
til sjøs.

Forslag til rådsforordning (EF) av 14. september 1995 om statistiske oppgaver over transport av
passasjerer, gods og post med luftfartøy.

Rådsdirektiv 92/106/EØF av 7. desember 1992 om innføring av felles regler for visse typer kombinert
transport av gods mellom medlemsstater.

Rådsvedtak 93/704/EØF av 30. november 1993 om opprettelse av en EF-database for trafikkulykker på
vei.

Forslag til rådsforordning om statistiske oppgaver over godstransport på vei.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitbok om framtidig utvikling av den felles transportpolitikken: utarbeiding av en fellesskapsramme for
bærekraftig mobilitet (KOM(92) 494).

Kommisjonsmeldingen «Handlingsprogram for den felles transportpolitikk 1995-2000» (KOM(95) 302).

Kommisjonsmelding til Rådet og Europaparlamentet: «EUs transportinfrastrukturnett forbindes med
nabostatene — En strategi for utvikling av et transeuropeisk transportnett».

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for
utviklingen av et transeuropeisk transportnett (EFT L 228 av 9.9.1996).

Rapport fra Kommisjonen om framdriften i prosjektet og framtidsutsiktene — CARE: EF-database om
trafikkulykker — rådsvedtak 93/704/EØF av 30. november 1993 om opprettelse av en EF-database for
trafikkulykker på vei (KOM(97) 238 endelig utgave).

Kommisjonsmelding til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité og
Regionkomiteen — Intermodalitet og intermodal godstransport i Den europeiske union — En
systemorientert løsningsmodell for godstransporten — Strategier og tiltak som kan bedre effektiviteten og
tjenestene og gi en bærekraftig utvikling» (KOM(97) 243 endelig utgave).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra avslutningen av arbeid som pågår (statistikk over vei- og lufttransport) er det ikke planlagt
noen større statistikkrettsakter.
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Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING IV: TRANSPORT-
VIRKSOMHET

Viktigste arbeidsområder under 48 Transportvirksomhet
«Transportvirksomhet»

Andre områder 49 Kommunikasjon
50 Turisme
71 Miljø  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING V

FELLES REGLER FOR KONKURRANSE, SKATTE- OG AVGIFTSSPØRSMÅL OG
LOVTILNÆRMING

Statistikkbehov

Bare dersom harmoniserte, integrerte og tilstrekkelig detaljerte opplysninger er raskt tilgjengelige, kan
fellesskapsinstitusjonene forebygge illojal konkurranse, foretakene vurdere sin konkurranseevne og
økonomiske analytikere framskaffe data av vesentlig betydning for politiske beslutninger.

I handelen mellom medlemsstatene vil merverdiavgiften foreløpig fortsatt bli oppkrevd i
bestemmelseslandet. I et endelig merverdiavgiftssystem i Fellesskapet slik det er planlagt av
Kommisjonen, vil vareleveransene innenfor Fellesskapet ikke lenger være underlagt den satsen som
gjelder i bestemmelseslandet, men den som gjelder i opprinnelseslandet. Et slikt felles
merverdiavgiftssystem, som kan bli innført en gang i framtiden, ville etter Kommisjonens oppfatning
kreve en ordning med fordeling av mva-inntektene mellom medlemsstatene på grunnlag av opplysninger
fra deres nasjonalregnskaper. Dersom Rådet tar en prinsippbeslutning om innføring av et slikt felles
merverdiavgiftssystem, vil det være nødvendig med en undersøkelse av om nasjonalregnskapene egner
seg for dette formål, samtidig som det tas hensyn til den høyere grad av pålitelighet som kreves, tapet eller
forringelsen av opplysninger på grunn av det nye merverdiavgiftssystemet og tilleggsbyrden for
foretakene som må sende inn svar på nye undersøkelser. Gjennomføringen av eventuelle forbedringer i
nasjonalregnskapene ville medføre en svært stor byrde for dem som utarbeider dem i form av arbeidskraft
og kostnader.

Det vil bli lagt særlig vekt på å sikre at det arbeidet programmet medfører, blir samordnet på en
hensiktsmessig måte når det gjelder bruken av klassifiseringssystemene (herunder de enhetene som
undersøkes), definisjonen av variabler og begreper generelt. Offentliggjorte statistikker vil gjenspeile
denne samordnede metoden ved at det blir lettere å sammenligne tabellene mellom de forskjellige
emneområdene.

Oppsummering

Arbeidet vil først og fremst dreie seg om

— å forbedre kvaliteten og sammenlignbarheten med hensyn til makroøkonomiske data fra
nasjonalregnskapene,

— å øke lovtilnærmingen gjennom bedre statistisk samordning.
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Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, første del avdeling V.

Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk.

Relevante grunnlagsdokumenter

Kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF om definisjonen av små og mellomstore bedrifter.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING V: FELLES REGLER OM 
KONKURRANSE, SKATTE- 
OG AVGIFTSSPØRSMÅL
OG LOVTILNÆRMING 

Viktigste arbeidsområder under «Felles 40 Årlige nasjonalregnskaper
regler om konkurranse, skatte- og avgifts- 44 Industri
spørsmål og lovtilnærming» 53 Varehandel

Andre viktige områder 45 Energi og råvarer
47 Handel og distribusjon
48 Transport
49 Kommunikasjon
51 Tjenester
63 Landbruksinntekter og -priser
64 Planteproduksjon
65 Husdyrproduksjon
66 Statistikk over landbruksbasert industri  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Forsinket finansiell støtte til tiltak i medlemsstatene for å påskynde gjennomføringen av de nye
forordningene om konjunkturindikatorer og statistikk over foretaksstrukturer innen:

— industri (arbeidsområde 44),

— tjenester (arbeidsområde 51),

— handel og distribusjon (arbeidsområde 47).
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AVDELING VI

ØKONOMISK POLITIKK OG PENGE- OG VALUTAPOLITIKK

Statistikkbehov

Gjennomføringen av Den økonomiske og monetære union krever en svært nøye statistisk overvåking for
å støtte samordningen av den makroøkonomiske politikken og de pengepolitiske funksjonene i Det
europeiske system av sentralbanker. Stabilitets- og vekstpakten medfører nye statistikkrav. I mellomtiden
er det fortsatt viktig å måle graden av økonomisk tilnærming mellom medlemsstatene.

Oppgaven vil for en stor del bestå i å fortsette og utfylle den innsatsen som er gjort for å harmonisere
statistikken over kriteriene for økonomisk tilnærming. For å opprettholde prisstabiliteten (artikkel 105) må
kvaliteten og sammenlignbarheten med hensyn til den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI)
forbedres og Den monetære unions konsumprisindeks (MUKPI) videreutvikles i samsvar med
rådsforordning (EF) nr. 2494/95.

Overvåking av budsjettsituasjonen og nivået på den offentlige gjeld (artikkel 104 C og stabilitets- og
vekstpakten som ble vedtatt i Dublin) vil bli utført på grunnlag av nasjonalregnskap utarbeidet etter
metodikken i ENS 95 godkjent av Rådet (forordning (EF) nr. 2223/96) i juni 1996. Harmoniseringen og
sammenlignbarheten vil bli overvåket nøye for å skaffe institusjonenes beslutningstakere sammenlignbare
statistikkdokumenter av høy kvalitet slik at bedømmelsen av budsjettsituasjonen i den enkelte
medlemsstat ikke foretas på feilaktig grunnlag.

Dessuten har overvåkingen av den økonomiske situasjonen som fastsatt i traktaten (artikkel 103) vist at
det er behov for å fortsette bestrebelsene for å harmonisere nasjonalregnskapene og utarbeide alle
tabellene som kreves i henhold til rådsforordningen om ENS 95. Disse dataene brukes i økende grad som
grunnlag for politiske beslutninger, og Kommisjonen har derfor plikt til å overvåke svært nøye
medlemmenes gjennomføring av ENS 95. I tillegg nødvendiggjør prioriteringen av sysselsettingen, som
er et av målene for ØMU i henhold til traktatens artikkel 2, og som uttrykkelig er knyttet til artikkel 103
gjennom artikkel 102 A, fortsatte bestrebelser for å forbedre arbeidsmarkedsstatistikkene.

Utarbeidingen av kvartalsregnskap i løpende og faste priser på svært sammenlignbart grunnlag er
nødvendig for å overvåke stabilitets- og vekstpakten. Det vil bli utarbeidet aggregerte nasjonalregnskaper
som omfatter de medlemsstatene som har innført den felles valutaen.

Arbeidet med å utarbeide de viktigste regnskapsaggregatene uttrykt i kjøpekraftspariteter vil bli videreført.
Det vil derfor bli nødvendig å foreta omfattende revisjon av metodikken, dvs. revisjon av metodikken for
kjøpekraftspariteter, for å gjøre resultatene mer pålitelige til bruk ved sammenlignende analyser.

For å kunne levere statistikker med den bredde, sammenlignbarhet, aktualitet og hyppighet som er
nødvendig for å samordne den makroøkonomiske politikken og støtte det europeiske system av
sentralbankers valutapolitiske oppgaver, vil arbeidet med konjunkturindikatorer for etterspørsel,
produksjon, arbeidsmarked, priser og kostnader bli videreført. Dette arbeidet vil utfylle videreutviklingen
av monetære og finansielle indikatorer.

Oppsummering:

De neste fem årene vil hovedinnsatsen dreie seg om

— å videreføre utviklingen og utarbeidingen av statistikker med sikte på samordning av den
makroøkonomiske og monetære politikken, gjennomføring av stabilitets- og vekstpakten og fortsatt
vurdering av den økonomiske tilnærmingen,

— å gjennomføre forordningen om det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95).
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Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del artikkel 2.

Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar.

Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet, endret ved rådsforordning (EF) nr. 448/98 av 16. februar 1998 om
utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen av
finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem (ENS).

Det europeiske råds resolusjon om stabilitets- og vekstpakten — Amsterdam, 17. juni 1997.

Rådsforordning (EF) nr. 1467/97 av 7. juli 1997 om framskynding og avklaring av gjennomføringen av
framgangsmåten i forbindelse med for store underskudd.

Rådsforordning (EF) nr. 1466/97 av 7. juli 1997 om styrking av overvåkingen av budsjettposisjoner og
overvåking, og av samordning av den økonomiske politikk.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitbok om vekst, konkurranseevne, sysselsetting, kapittel B1, Europakommisjonen, 1993.

Overordnede retningslinjer for den økonomiske politikk, utgis årlig av Rådet.

Økonomisk årsrapport, utgis årlig av Europakommisjonen.

Felles sysselsettingsrapport, utgis årlig av Rådet og Europakommisjonen.

Grønnbok om praktiske tiltak i forbindelse med innføringen av en felles valuta.

Det europeiske råds vedtak på møter i Madrid, Firenze og Dublin.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING VI: ØKONOMISK POLITIKK 
OG PENGE- OG VALUTA-
POLITIKK 

Viktigste arbeidsområder under «Økonomisk 40 Årlige nasjonalregnskaper
politikk og penge- og valutapolitikk» 41 Kvartalsregnskaper og miljøregnskaper

42 Finansregnskaper
52 Penger og finans
54 Handel med tjenester og betalingsbalanse
55 Priser

Andre viktige områder 32 Arbeidsmarked
44 Industri (konjunkturindikatorer)
53 Varehandel  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.
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AVDELING VII

DEN FELLES HANDELSPOLITIKK

Statistikkbehov

I artikkel 113 i traktaten fastsettes den gjeldende framgangsmåte for å gi Kommisjonen fullmakt til å
innlede handelspolitiske forhandlinger. Multilaterale forhandlinger vil bli gjennomført i henhold til GATT-
avtalene og innenfor rammen av WTO. I tillegg kan det føres bilaterale forhandlinger.

Fellesskapets statistiske ressurser må være av samme kvalitet som handelspartnernes, eller bedre.
Fellesskapet trenger rask tilgang til fullstendige og detaljerte opplysninger om varehandelen med
tredjestater (Extrastat). Det nåværende informasjonssystem må opprettholdes på et høyt effektivitetsnivå.

Forhandlinger om utvidelse av EU kan føre til relevante tilpasninger av handelsstatistikken. Søkerstatene
bør støttes i sine bestrebelser på å tilpasse seg EUs statistikkregelverk.

Selv om SLIM-initiativet om varehandelen mellom EUs medlemsstater (se avdeling I) for tiden er
konsentrert om den interne handelen mellom medlemsstatene, vil det trolig føre til anmodninger om
tilsvarende forenklinger av statistikksystemet for handelen med tredjestater. Forenklinger av
tolldokumenter og tollkontroller vil også påvirke statistikksystemet.

Det er planlagt undersøkelser om globaliseringens innvirkning på handelsstatistikken. En undersøkelse av
foretak vil bli fulgt av relevante tiltak, trolig rundt år 2000.

I forbindelse med Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) vil i tillegg statistikkene over
internasjonal handel med tjenester, direkte investeringer i/fra utlandet og handelen med utenlandske
datterselskaper bli utviklet. Dette området vil bli høyt prioritert de kommende årene.

Det vil bli gjennomført undersøkelser for å utvikle statistikker som måler globaliseringens innvirkning på
økonomien. Disse undersøkelsene vil bli gjennomført i nært samarbeid med de nasjonale
statistikkontorene i medlemsstatene og andre internasjonale organisasjoner. Det vil bli lagt særlig vekt på
den innvirkningen metodikk, innsamlingssystemer osv. har på andre statistikkområder.

Oppsummering

Virksomheten vil hovedsakelig dreie seg om

— å gjennomføre de reviderte internasjonale begrepene og definisjonene innenfor handelsstatistikk,
herunder dem som kreves for gjennomføringen av ENS 95,

— å forbedre Comext-systemet, som omfatter data fra Intrastat og Extrastat, for å gjøre det mer
brukervennlig, samt utvide det til å omfatte indekser for handelsvolum og enhetsverdi,

— å gjennomføre undersøkelser sammen med tredjestater for å øke sammenlignbarheten for data som
er nødvendige som underlag ved multilaterale og bilaterale forhandlinger,

— å utarbeide indikatorer for å måle hvordan globaliseringen av økonomien innvirker på foretakene,
arbeidsmarkedene og handelsstatistikkene.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling VI

Rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 22. mai 1995 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes
varehandel med tredjestater (EFT L 118 av 25.5.1995, s. 10).
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Endret ved:

Rådsforordning (EF) nr. 476/97 av 13. mars 1997 om endring av forordning (EF) nr. 1172/95 om statistikk
over Fellesskapets og medlemsstatenes varehandel med tredjestater med omsyn til statistikkområdet 
(EFT L 75 av 15.3.1997, s. 1).

Rådsforordning (EF) nr. 40/96 av 7. mai 1996 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning
(EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handel med tredjestater (EFT L 114 av 8.5.1996, s. 7).

Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles
tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, s. 1).

Endret ved:

Rådsforordning (EØF) nr. 3528/89 av 23. november 1989 om endring av forordning (EØF) nr. 2658/87
om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 347 av 28.11.1989, s. 1).

Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks —
artikkel 252 (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 50).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1734/96 av 9. september 1996 om endring av vedlegg I til rådsforordning
(EØF) nr. 2658/87 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 238 av
19.9.1996, s. 1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2317/97 av 21. november 1997 om standarden for landkodar for statistikk
over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane (EFT L 321 av
22.11.1997, s. 19).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING VII: DEN FELLES HANDELS-
POLITIKK 

Viktigste arbeidsområder under «Den felles 53 Varehandel
handelspolitikk» 54 Handel med tjenester og betalingsbalanse

57 Annen økonomisk statistikk (globalisering)

Andre viktige områder 19 Faglig bistand til land/stater i overgangsfasen
20 Forberedelse av utvidelsen
21 Faglig samarbeid med tredjestater
42 Finansregnskaper
52 Penger og finans  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Statistikk over internasjonal handel med tjenester og over investeringer i utlandet (arbeidsområde 54).

Faglig samarbeid med tredjestater (arbeidsområde 21).
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AVSNITT VIII

SOSIALPOLITIKK, UTDANNING, YRKESOPPLÆRING OG UNGDOM

Statistikkbehov

Det vil bli behov for statistikker for å analysere langtidsarbeidsløshet og undersøke omstillingsprosesser.
Sysselsettings- og arbeidsmarkedsdata er nødvendige for å etterkomme beslutningene truffet på Det
europeiske råds møte i Amsterdam og overvåke gjennomføringen av retningslinjene for sysselsettingen
vedtatt på Det europeiske råds ekstraordinære møte om sysselsetting i Luxembourg. I tillegg til de
redskapene som er tatt i bruk for å løse problemene forårsaket av mangelen på konjunkturstatistikk over
arbeidsmarkedet og sammenlignbare data om arbeidsløshet og lønn, vil det bli behov for relevante data for
å kunne vurdere sysselsettingssituasjonen i forhold til disse retningslinjene. Arbeidet vil dreie seg om
ytterligere harmonisering av arbeidsløshetstallene, anslag over undersysselsettingen og innføring av en
løpende arbeidskraftundersøkelse i de fleste EØS-statene og søkerstatene. I tillegg vil det bli innført en
varig ordning med statistikk over lønnsinntekt og arbeidskraftkostnader, herunder konjunkturindikatorer
for arbeidskraftkostnader basert på data som er tilgjengelige i medlemsstatene. Nåværende statistikk vil
bli gjennomgått og om nødvendig videreutviklet og sammenstilt med sikte på utarbeiding av felles
sysselsettingsindikatorer som definert i retningslinjene for sysselsettingen.

Gjennomføringen av to femårige fellesskapshandlingsprogrammer (1995-1999), det ene om utdanning og
det andre om yrkesrettet opplæring, har, sammen med en rådsresolusjon som uttrykkelig framhever
fremming av utdannings- og opplæringsstatistikk, ført til en betydelig økning i etterspørselen etter
internasjonalt sammenlignbar statistikk over utdanning og opplæring. For tidsrommet 1998-2002 vil den
statistiske utviklingen på disse områdene skje parallelt med a) retningslinjene fra toppmøtet om
sysselsetting i Luxembourg, b) målene for strukturfondene, c) målene for den nye generasjon utdannings-
, opplærings- og ungdomsprogrammer. I den forbindelse er det allerede kjent at det vil bli stor etterspørsel
etter statistikk over i) overgangen fra skole til arbeid, ii) skolegangens varighet, iii) livslang læring og iv)
sammenhengen mellom muligheter til sysselsetting og yrkesrettet opplæring.

For å sikre en hensiktsmessig planlegging på flere av områdene for Den europeiske unions politikk er det
nødvendig med pålitelige og aktuelle opplysninger om demografi og migrasjon. Tidsrommet 1998-2002
vil bli preget av konsolidering og analyse av arbeid utført i tidsrommet 1993-1997. Ingen nye data vil bli
samlet inn med unntak av folketellinger.

Den økende bevissthet om Fellesskapets rolle på det sosialpolitiske området krever harmoniserte og
internasjonalt sammenlignbare data om levekår. Det vil bli utarbeidet korrelerte indikatorer for
inntektsnivå, levekår og sosial utstøting.

Undersøkelsen av tidsbruk vil gi utfyllende ikke-monetære opplysninger om levekår og gjøre det mulig
for Kommisjonen å framlegge statistikk om menns og kvinners samlede bidrag til økonomien (dvs. lønnet
og ulønnet arbeid).

Kommisjonen skal sikre at livskvaliteten opprettholdes gjennom egnede ordninger for sosial trygghet, noe
som krever en internasjonalt sammenlignbar statistikkdatabase om utgifter og inntekter knyttet til sosial
trygghet. Innsamling av ESSPROS-data vil bli videreført med utarbeiding av tilknyttede publikasjoner.
Undersøkelser av arbeidsmarkedspolitikken vil bli igangsatt på områder som sysselsettingsfremmende
tiltak, skattesystemets innflytelse på sosial trygghet osv.

I tråd med rådsresolusjonen om harmonisering av statistikk over arbeidsulykker og yrkessykdommer er
det i det foreslåtte arbeidsprogrammet for sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen (1996-2000)
fastsatt at prosjekter med hensyn til sammenlignbare statistikker over helse og sikkerhet på arbeidsplassen
skal videreføres. Det vil bli utarbeidet ensartede dataserier som gjør det mulig å overvåke helse og
sikkerhet på arbeidsplassen og virkningen av regelverket på dette området.
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Arbeidet med å strukturere og integrere husstandsundersøkelser samt samordne undersøkelser og registre
vil bli videreført med sikte på å rasjonalisere ressursbruken og forbedre resultatenes sammenlignbarhet.

Oppsummering

Arbeidet i neste planleggingsperiode vil hovedsakelig dreie seg om

— å konsolidere og analysere arbeidet med hensyn til befolkning og migrasjon,

— å videreutvikle harmoniserte statistikker på området arbeidsløshet og arbeidsmarked
(arbeidskraftundersøkelse, kvartalsstatistikk over arbeidskraftkostnader),

— å oppfylle nye og nåværende datakrav på området yrkesrettet etter- og videreutdanning,

— å fortsette statistikkprosjektene med hensyn til helse og sikkerhet,

— å forbedre statistikkene over inntektsfordeling, levekår og sosial utstøting,

— å samordne arbeidet med en undersøkelse av tidsbruk,

— å konsolidere statistikkene over sosial trygghet.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling I, II, V, VIII og XIV.

Traktat om Den europeiske union, avdeling VI.

Rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i
Fellesskapet.

Arbeidskraftkostnadsundersøkelse (rådsforordning (EF) nr. 23/97 av 20. desember 1996).

Inntektsstrukturundersøkelse (rådsforordning (EF) nr. 2744/95).

Rådsresolusjon av 5. desember 1994 om fremming av utdannings- og opplæringsstatistikk i Den
europeiske union (EFT C 374 av 30.12.1994).

Rådsforordning (EØF) nr. 311/76 av 9. februar 1976 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske
arbeidstakere.

Rådsresolusjon av 27. mars 1995 (95/C 168/01) om harmonisering av statistikk over ulykker på
arbeidsplassen samt data om yrkessykdommer.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitboken «Vekst, konkurranseevne og sysselsetting» (1993), Hvitboken «Europeisk sosialpolitikk».

Konklusjonene fra Det europeiske råds ekstraordinære møte om sysselsetting, Luxembourg, november
1997.

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 819/96/EF av 14. mars 1995 om opprettelse av Fellesskapets
handlingsprogram «Sokrates» (EFT L 87 av 20.4.1995).

Rådsbeslutning av 6. desember 1994 om opprettelse av et handlingsprogram for iverksetting av en politikk
for yrkesrettet opplæring i Det europeiske fellesskap, «Leonardo» (EFT L 340 av 29.12.1994).
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Rådsbeslutning nr. 267/90/EF om opprettelse av et handlingsprogram for utbygging av etter- og
videreutdanning i Det europeiske fellesskap «FORCE» (EFT L 156 av 21.6.1990).

Kommisjonsmelding (juli 1996) og rådsresolusjon (desember 1996) om like muligheter for
funksjonshemmede.

Rådsdirektiv 89/391/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på
arbeidsplassen, i henhold til traktatens artikkel 118 A.

Planlagt rådsbeslutning om vedtakelse av et fellesskapsprogram (SAFE — Sikkerhetstiltak for Europa) for
å forbedre sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen).

Grønnboken «Europeisk sosialpolitikk».

Hvitboken «Undervisning og læring: på vei mot læringssamfunnet» (1995).

Fellesrapport fra Økofin-rådet/sysselsetting og sosiale spørsmål og Kommisjonen til Det europeiske råd
(stats- og/eller regjeringssjefene).

Kommisjonsmelding om et fellesskapsprogram om sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen (1996-
2000) (KOM(95) 282 endelig utgave).

«Handlingsplattform», et dokument fra Verdens fjerde kvinnekonferanse, Beijing 1995.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.
Rettsakter som følge av nye programmer vil erstatte nåværende grunnlagsdokumenter om utdanning og
opplæring i år 2000.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder
AVDELING VIII: SOSIAL-POLITIKKEN, 

UTDANNING, YRKES-
OPPLÆRING OG 
UNGDOM 

Viktigste arbeidsområder under «Sosialpolitikken, 31 Befolkning
utdanning, yrkesopplæring og ungdom» 32 Arbeidsmarked

33 Utdanning
35 Helse, sikkerhet og forbrukervern
36 Inntektsfordeling og levekår
37 Sosial trygghet
38 Annen sosialstatistikk (boligstatistikk)  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Tidsbrukundersøkelsen (arbeidsområde 36).
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AVDELING IX

KULTUR

Statistikkbehov

Kultur og media spiller en avgjørende rolle i oppbyggingen av en europeisk identitet. Sett fra en rent
økonomisk synsvinkel er kultursektorens betydning økende, ikke bare med hensyn til omfanget av og
kvaliteten på de produserte tjenestene, men også som kilde til skaping av nye arbeidsplasser.

Den største utfordringen i kommende periode er å utarbeide internasjonalt sammenlignbare statistikker på
grunnlag av den datainnsamling som allerede pågår i medlemsstatene.

Oppsummering

Arbeidet vil bestå i 

— å utvikle kulturstatistikker på grunnlag av eksisterende kilder.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling IX.

Relevante grunnlagsdokumenter

Rådsresolusjon (kultur og audiovisuelle spørsmål) av 20. november 1995 om fremming av kulturstatistikk.

Første rapport om hensynet til de kulturelle aspektene ved Det europeiske fellesskaps virksomhet, framlagt
av Kommisjonen for Rådet (kultur og audiovisuelle spørsmål) første halvår 1996.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING IX: KULTUR 

Viktigste arbeidsområder under «Kultur» 34 Kultur  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.
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AVDELING X

FOLKEHELSE

Statistikkbehov

Ifølge traktatens artikkel 3 skal Fellesskapets virksomhet bidra til et høyt nivå for helsevern, og i traktatens
artikkel 129 gis Fellesskapet uttrykkelig myndighet på dette området ved at det særlig skal oppmuntre til
samarbeid mellom medlemsstatene og om nødvendig støtte deres virksomhet.

I juni 1997 vedtok Europaparlamentet og Rådet en beslutning om vedtakelse av et
fellesskapshandlingsprogram for helseovervåking innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen
(1997-2001).

Handlingsprogrammet gjelder opprettelsen av et fellesskapssystem for helseovervåking som vil gjøre det
mulig å måle helsetilstanden, helsetendenser og viktige helsefaktorer i hele Fellesskapet, lette planlegging,
oppfølging og vurdering av fellesskapsprogrammer og -tiltak og gi medlemsstatene de helseopplysninger
som er nødvendige for å foreta sammenligninger samt støtte deres nasjonale helsepolitikk.

Den planlagte virksomheten gjelder utarbeiding av en serie sammenlignbare fellesskapsdata om helse og
viktige helsefaktorer som dekker områder som helsetilstand (herunder blant annet funksjonshemning,
sykelighet, ulykker og dødelighet etter årsak), livsstil og helsevaner, helsevesenets ressurser og
helsefremmende tiltak.

Arbeidet vil hovedsakelig bygge på eksisterende data og vil bli utført i samarbeid med internasjonale
organisasjoner som arbeider med folkehelse, særlig Verdens helseorganisasjon (WHO) og Organisasjonen
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Oppsummering:

De neste fem årene vil arbeidet særlig dreie seg om

— å utarbeide fellesskapsindikatorer for helse, herunder utvelging av relevante opplysninger og data
som skal utveksles mellom medlemsstatene og Kommisjonen og de internasjonale organisasjonene
samt arbeide med begrepene for å gjøre dataene sammenlignbare,

— å utvikle et nettverk på fellesskapsplan for utveksling og overføring av helsedata mellom
medlemsstatene og Kommisjonen og de internasjonale organisasjonene ( på grunnlag av
telematikkprosjektet IDA-CARE),

— å utvikle metoder og redskaper som er nødvendige for analyse av og rapportering om helsetilstand,
helsetendenser og viktige helsefaktorer, og om helsepolitikkens innvirkning på helsen.

Relevante rettsakter:

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, første del og tredje del avdeling X artikkel 129.

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1400/97/EF av 30. juni 1997 om vedtaking av eit
fellesskapshandlingsprogram for helseovervaking innan ramma av innsatsen for folkehelsa (1997-2001)
(EFT L 193 av 22.7.1997).

Relevante grunnlagsdokumenter:

Hvitboken «Europeisk sosialpolitikk».
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Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING X: FOLKEHELSE 

Viktigste arbeidsområder under «Folkehelse» 35 Helse, sikkerhet og forbrukervern
37 Sosial trygghet  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING XI

FORBRUKERVERN

Statistikkbehov

Ifølge traktatens artikkel 3 skal Fellesskapet virksomhet blant annet bidra til å styrke forbrukervernet.

Ifølge traktatens artikkel 100 A skal Kommisjonens forslag til tiltak som gjelder det indre markeds
opprettelse eller virkemåte på området forbrukervern bygge på et høyt beskyttelsesnivå. Traktatens
artikkel 129 A gir uttrykkelig Fellesskapet myndighet til å treffe særlige tiltak på området forbrukervern
som støtter og utfyller den politikk medlemsstatene fører for å verne forbrukernes helse, sikkerhet og
økonomiske interesser, og for å sikre at de får tilstrekkelig informasjon.

Oppsummering

I programperioden vil virksomheten hovedsakelig dreie seg om

— å yte faglig bistand i forbindelse med innsamling og vurdering av dataene.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, avdeling I, avdeling V, avdeling X.

Rådsvedtak av 22. mai 1995 om endring av vedtak nr. 3092/94/EF.

Relevante grunnlagsdokumenter

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om innføring av en generell ramme for Fellesskapets
virksomhet til fordel for forbrukerne (melding fra E. Bonino av 28. januar 1998).
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Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XI: FORBRUKERVERN 

Viktigste arbeidsområder under «Forbrukervern» 35 Helse, sikkerhet og forbrukervern
36 Inntektsfordeling og levekår  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING XII

TRANSEUROPEISKE NETT

Energi

Statistikkbehov

Initiativet til transeuropeiske nett (TEN) har gitt ny stimulans og en ny dimensjon til energistatistikken,
som hovedsakelig benyttes som støtte for Fellesskapets tiltak og er utarbeidet på grunnlag av energidelen
innenfor flere områder av Fellesskapets politikk, f.eks. konkurranse (særlig med hensyn til offentlige
foretak), et felles marked, transport, forskning og utvikling og miljø. Valget av tiltak må bygge på et
objektivt grunnlag som omfatter struktur- og konjunkturdata om energiproduksjon og -forbruk og
tilhørende priser.

Handelsstatistikkene på energiområdet vil bli konsolidert og forbedret.

Det vil bli utviklet målestokker for energiens miljømessige sider, blant annet for å vurdere miljøvirkningen
av utslipp av forurensende stoffer og hvordan de kan reduseres. Dette gjelder særlig utviklingen av
fornybare energikilder, rasjonell energiutnytting og alternative energiformer.

Oppsummering

Arbeidet vil særlig dreie seg om

— å konsolidere og forbedre handelsstatistikken på energiområdet for å gjøre det mulig å følge opp det
indre marked på energiområdet,

— å utarbeide statistikk over miljøvirkningen av energi i samsvar med de forpliktelsene medlemsstatene
har påtatt seg innenfor rammen av strategien etter Kyoto.

Relevante rettsakter

Traktaten om Den europeiske union og Euratom- og EKSF-traktaten.

Rådsdirektiv 90/377/EØF av 29. juni 1990 om innføring av en framgangsmåte i Fellesskapet som sikrer
åpenhet om prisene på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien.
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Kommisjonsvedtak nr. 2390/96/EKSF av 16. desember 1996 og kommisjonsrekommandasjon
96/88/EKSF av 16. desember 1996 om statistikk over fast brensel.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitbok om Den europeiske unions energipolitikk (KOM(95) 682).

Kommisjonsmelding av 20. november 1996 «Energi for framtiden: fornybare energikilder — Grønnbok
for en fellesskapsstrategi».

Kommisjonsdokumentet «Energi i Europa i 2020 — ulike scenarioer» (1996).

Forslag til rådsbeslutning om organiseringen av samarbeidet om avtalte energimål for Fellesskapet
(framlagt av Kommisjonen) (KOM(96) 431).

Altener-programmet av 29. juni 1992 om fremming av fornybare energikilder.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Telematikknett

Statistikkbehov

I kommende periode vil arbeidet dreie seg om innføring av ny informasjonsteknologi, EDU (elektronisk
datautveksling) og telematikknett som støtte for det europeiske statistikksystemet på viktige områder som
nasjonalregnskap, betalingsbalanse, ECU-statistikk, statistikk over handel med tredjestater,
industriindikatorer, PRODCOM, prisindekser, transport, forsikring, landbruk, helse, sysselsetting og
miljø.

Statistikkområdene vil bli gjennomgått i lys av Kommisjonens politiske prioriteringer, og det vil særlig bli
tatt hensyn til fristene for innføring av euroen og statistikken knyttet til kriteriene for økonomisk
tilnærming, regional- og sosialpolitikk, industri- og handelspolitikk, utviklingen med hensyn til utvidelsen
av Den europeiske union og virkningene av år 2000 på etterspørselen etter statistiske opplysninger.

Oppsummering

Det vil bli lagt særlig vekt på

— å opprette et nettverk på tvers av organisasjonene med alle partnere i det europeiske
statistikksystemet for utveksling av data,

— å opprette et europeisk referansemiljø for spredning av data.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XII (telematikknett).

Program for telematisk datautveksling mellom forvaltninger (IDA) (rådsbeslutning 95/468/EF).

Rådsvedtak 96/715/EF av 9. desember 1996 om telematikknett mellom forvaltningene for statistikk over
varehandel mellom medlemsstatene (EDICOM).
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Relevante grunnlagsdokumenter

Europa og det globale informasjonssamfunnet — Anbefalinger til Det europeiske råd (Bangemann-
rapporten).

En melding til Rådet om elektronisk handel er under utarbeiding.

Det arbeides med et nytt rettslig grunnlag for et nytt «IDA 2»-program for tidsrommet 1998-2002.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Transportnett

Statistikkbehov

Med europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for
utviklingen av et transeuropeisk transportnett får Fellesskapets nye myndighet i henhold til traktaten om
Den europeiske union anvendelse.

Gjennomføringen av dette vedtaket krever relevant statistikk som kan brukes til å overvåke og vurdere
Fellesskapets politikk og virksomhet med sikte på å opprette og utvikle transeuropeiske transportnett for
å få det indre marked til å virke på en tilfredsstillende måte og styrke den økonomiske og sosiale utjevning.
Det trengs også statistikk for å vurdere miljøvirkningen av transeuropeiske nett og for å utforme politikken
på en slik måte at denne virkningen blir så liten som mulig.

Disse statistikkene, som inneholder geografiske referanser, vil gjelde trafikkstrømmen på de
transeuropeiske nettene og trafikkmengden ved knutepunktene for de forskjellige transportformene.

Det vil også bli samlet inn opplysninger om infrastrukturparametrene og de tilsvarende investeringer på
både europeisk, nasjonalt og regionalt plan (fordeling av strukturfondene).

Oppsummering

Arbeidet vil først og fremst dreie seg om

— å analysere kilder og metoder som skal brukes ved innføring av statistikk over
transportinfrastrukturer innenfor rammen av et geografisk informasjonssystem.

Relevante rettsakter

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for
utviklingen av et transeuropeisk transportnett (EFT L 228 av 9.9.1996).

Relevante grunnlagsdokumenter

Kommisjonsmelding til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité og
Regionkomiteen om finansiering av transeuropeiske transportnettprosjekter i partnerskap mellom offentlig
og privat sektor (KOM(97) 453 endelig utgave).
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Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XII:TRANSEUROPEISKE NETT

Viktigste arbeidsområder under 45 Energi og råvarer
«Transeuropeiske nett» 48 Transport

49 Kommunikasjon

Andre viktige områder 73 Vitenskap og teknologi
53 Varehandel  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING XIII

INDUSTRI

Statistikkbehov

I henhold til artikkel 130 i EF-traktaten skal Fellesskapet og medlemsstatene sikre at de nødvendige vilkår
er til stede for at Fellesskapets industri skal kunne være konkurransedyktig. Dette innebærer at det på
fellesskapsplan er behov for en rekke harmoniserte industristatistikker for å kunne vurdere nivåer og
tendenser med hensyn til konkurranseevnen.

Den viktigste virksomheten i begynnelsen av det tidsrom dette program omfatter, vil være
gjennomføringen av rådsforordningen fra 1996 om statistikk over foretaksstrukturer, som innfører en
rekke nye variabler for en mer effektiv overvåking av industriens konkurranseevne. Arbeidet med bruk av
industridata etter region for vurdering av bruken av regionalfondsmidler vil bli videreført.

Takket være en systematisk bruk av PRODCOM-systemet, som nettopp har gjennomgått innkjøringsfasen,
vil overvåkingen av gjennomføringen av det indre marked bli vesentlig forbedret på grunn av nye
statistikker over markedsstørrelse.

Viktige områder der det er behov for forbedringer når det gjelder industriens miljødimensjon, er data om
kostnader knyttet til miljø, om industri som har spesialisert seg på miljøprodukter og -tjenester, samt
bruken av data om produksjon og innsatsfaktorer i regnskaper over material- og ressursbruk.

For å dekke Kommisjonens og Det europeiske monetære institutts behov for bedre industriindikatorer for
å overvåke tilnærmingen og konjunkturutviklingen, vil det bli utarbeidet en rekke konjunkturindikatorer.

For å forberede framtiden for jern- og stålsektoren vil det bli utarbeidet forslag om å innlemme
stålstatistikken i den nåværende industristatistikken når ESKF-traktaten utløper i 2002.
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Oppsummering

I kommende periode vil arbeidet først og fremst dreie seg om

— å gjennomføre forordningene om statistikk over foretaksstrukturer og om konjunkturindikatorer for
industrien,

— å ytterligere forenkle og effektivisere PRODCOM-systemet,

— å innlemme framtidige stålstatistikker i det nåværende systemet for industristatistikk,

— å utarbeide indikatorer for immaterielle investeringer, underleverandørvirksomhet og globalisering i
forbindelse med gjennomføringen av forordningen om statistikk over foretaksstrukturer.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap.

Traktat om opprettelse av Det europeiske kull- og stålfellesskap.

Rådsforordning (EF) nr. 3696/93 av 29. oktober 1993 om den statistiske produktgruppering etter næring
(CPA) innen Det europeiske økonomiske fellesskap.

Rådsforordning (EØF) nr. 2186/93 av 22. juli 1993 om fellesskapskoordinering av opprettelse av
foretaksregistre for statistisk bruk.

Rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av
produksjonssystemet i Fellesskapet.

Rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk
virksomhet innen De europeiske fellesskap, endret ved forordning (EØF) nr 761/93 av 24. mars 1993.

Rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse
om industriproduksjonen.

Rådsforordning (EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger
til De europeiske fellesskaps statistikkontor.

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer 
(EFT L 14 av 17.1.1997), endret ved forordning nr. 410/98.

Rådsdirektiv 72/211/EØF av 30. mai 1972 om koordinerte konjunkturstatistikker for industri og håndverk.

Rådsdirektiv 78/166/EØF av 13. februar 1978 om koordinerte konjunkturstatistikker for bygge- og
anleggsvirksomhet.

Kommisjonsvedtak nr. 1566/86/EKSF av 24. februar 1986 om jern- og stålstatistikker.

Kommisjonsvedtak nr. 3731/91/EKSF av 18. oktober 1991 om endring av spørreskjemaene i vedlegget til
vedtak nr. 1566/86/EKSF, nr. 410/88/EKSF og nr. 3938/89/EKSF.

Kommisjonsvedtak nr. 3641/92/EKSF av 24. november 1992 om endring av vedtak nr. 1566/86/EKSF.
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Kommisjonsrekommandasjon av 16. november 1994 om statistikk over stålforhandlere.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitbok om vekst, konkurranseevne og sysselsetting (1993).

Kommisjonsmelding om kartlegging av europeisk industris konkurranseevne (KOM(96) 463).

Rådsavgjerd 97/15/EF av 9. desember 1996 om eit tredje fleirårig program for små og mellomstore føretak
(SMF) i Den europeiske unionen (1997-2000).

Årsberetning om strukturfondene.

Årsberetning om europeisk industris konkurranseevne.

Statistikkrettsakter

Rådsforordningen om konjunkturstatistikk

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XIII: INDUSTRI 

Viktigste arbeidsområder under «Industri» 44 Industri
45 Energi og råvarer
66 Statistikk over landbruksbasert industri

Andre viktige områder 53 Varehandel  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Forsinket finansiell støtte til tiltak i medlemsstatene for å påskynde gjennomføringen av de nye
forordningene om konjunkturindikatorer og om statistikk over foretaksstrukturer (arbeidsområde 44).

AVDELING XIV

ØKONOMISK OG SOSIAL UTJEVNING

Statistikkbehov

Å rette opp sosiale og regionale skjevheter er, sammen med innføringen av ØMU og gjennomføringen av
et felles marked, en av de tre grunnpillarene i oppbyggingen av Europa. Det er også hovedmålet for
strukturfondene. Siden reformen av fondene i 1988 har Kommisjonen ført en integrert politikk for sosial
og økonomisk utjevning der regionale statistikker spiller en vesentlig rolle i gjennomføringen av
beslutningene. Fellesskapets regelverk for strukturfondene vil fortsatt bestemme den statistiske
virksomheten. For eksempel defineres de områdene som i henhold til regionale mål kan få støtte ut fra
sosioøkonomiske kriterier ved hjelp av terskler; finansiell støtte til medlemsstatene tildeles på objektivt
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grunnlag ved hjelp av statistiske indikatorer, og en økende politisk interesse for byområder vil trolig føre
til etterspørsel etter statistikk.

Vurderingen av fellesskapspolitikkens virkning på regionalt plan og den nærmere bestemmelsen av
omfanget av de regionale ulikhetene krever også at en rekke regionale statistikker er tilgjengelige.

De regelmessige vurderingsrapportene fra Kommisjonen om den sosioøkonomiske utvikling i regionene
(«periodiske rapporter» og «rapport om sosial og økonomisk utjevning») krever et arsenal av statistiske
opplysninger. Utviklingen på regionalt plan må vurderes innenfor en rekke områder av politikken, som
sysselsetting og arbeidsløshet, helse, utdanning, levestandard i alminnelighet, landbruksproduksjon,
industriutvikling, transport, miljø, energikilder og flere andre viktige områder omfattet av politikken. Det
er nødvendig med statistiske opplysninger for å overvåke den aktuelle situasjon på alle disse områdene
samt observere utviklingen over tid.

På bakgrunn av miljøpolitikkens stadig større betydning og virkningen av ulike politiske tiltak på miljøet,
er det nødvendig å utvikle geografisk indekserte databaser for å kunne framskaffe de dataene som trengs
til overvåking og utforming av politikken.

Regioner

Virksomheten i den neste programperioden vil bestå i å definere (1998-1999), innføre og overvåke (fra og
med år 2000) de nye retningslinjene for Fellesskapets regionalpolitikk, samt vurdere tiltak gjennomført i
inneværende periode (1994-1999). 

Geografiske opplysninger

Hovedvekten vil bli lagt på å samordne arbeidet med de nasjonale statistikksystemene. Målet vil være å
opprette et europeisk geografisk informasjonssystem for statistikk (GIS) som består av et nett av nasjonale
systemer og fellesskapssystemer. Dette vil kreve en styrking av samarbeidet med de nasjonale
statistikksystemene på dette området, fremming av tanken om å anvende GIS som redskap for statistikken,
videreføring av standardiseringsarbeidet og bestrebelser på å oppnå full europeisk dekning for geografiske
opplysninger.

Oppsummering

Arbeidet vil hovedsakelig dreie seg om

— å definere, innføre og overvåke Fellesskapets nye regionalpolitikk,

— å utvide regionalstatistikkenes sektorielle og geografiske dekning,

— å utvikle et europeisk geografisk informasjonssystem i samarbeid med de nasjonale
statistikkontorene.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XIV.

Rådsforordning (EØF) nr. 2081/93 av 20. juli 1993 om endring av forordning (EØF) nr. 2052/88 om
strukturfondenes oppgaver og de tilknyttede rådsforordningene (EØF) nr. 2082/93 og (EØF) nr. 2085/93.

Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet.

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer (EFT
L 14 av 17.1.1997), endret ved forordning nr. 410/98.

Rådsforordning (EØF) nr. 3711/91 av 16. desember 1991 om tilretteleggelse av en årlig
arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet.
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Rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til
driftsenheter i jordbruket, endret ved rådsforordning (EF) nr. 2467/96 av 24. desember 1996.

Relevante grunnlagsdokumenter

«Konkurranseevne og utjevning: femte periodiske rapport om den sosiale og økonomiske situasjon og
utviklingen i Fellesskapets regioner».

«Europa 2000+ — samarbeid for regionutvikling i Europa».

«Første rapport om økonomisk og sosial utjevning».

Kommisjonsmelding: En dagsorden for byene i Den europeiske union (KOM(97) 197).

Forslag til rådsforordning om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfondene.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XIV: ØKONOMISK OG 
SOSIAL UTJEVNING 

Viktigste arbeidsområder under «Økonomisk og 23 Omstruktureringsplaner
sosial utjevning» 72 Regionale og geografiske opplysninger

Andre viktige områder 31 Befolkning
32 Arbeidsmarked
40 Årlige nasjonalregnskaper
44 Industri
47 Handel og distribusjon
50 Turisme
51 Tjenester
63 Landbruksinntekter og -priser  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING XV

FORSKNING OG TEKNOLOGISK UTVIKLING

Statistikk over forskning og nyskaping

Statistikkbehov

Som nevnt i traktatens artikler under avdeling XV skal Fellesskapet ha som mål å styrke det vitenskapelige
og teknologiske grunnlaget for Fellesskapets industri og å stimulere utviklingen av dens internasjonale
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konkurranseevne ved å fremme forskningsvirksomhet. I avdeling XIII i traktaten nevnes det også at
Fellesskapet og medlemsstatene skal sikre at de nødvendige vilkår er til stede for at Fellesskapets industri
skal være konkurransedyktig. Foretakenes evne til å være nyskapende og utnytte «kunnskapsindustrien»
er utvilsomt et viktig element i europeisk industris konkurranseevne.

For å kunne føre denne politikken trenger Den europeiske union statistikker over forskning og utvikling,
teknologisk nyskaping og vitenskap og teknikk i alminnelighet, finansiert med offentlige eller private
midler. Disse statistikkene bør lette samordningen av tiltak innenfor forskning og teknologisk utvikling
som omhandlet i artikkel 130 H, vedtakelsen av flerårige rammeprogrammer (artikkel 130 I) og
utarbeidingen av rapporten omhandlet i artikkel 130 P. De vil også være til nytte for medlemsstatene når
de skal utforme, overvåke og vurdere sin nasjonale vitenskaps- og teknologipolitikk.

Det trengs også statistikk for å kunne vurdere regionenes kapasitet innen forskning og utvikling i
forbindelse med forvaltningen av strukturfondene.

Det vil først og fremst bli lagt vekt på å forbedre dataenes sammenlignbarhet, dekningsområde, aktualitet
og analyseverdi.

Oppsummering

Arbeidet vil hovedsakelig dreie seg om

— nye statistiske tiltak eller prosjekter for å måle resultater og virkninger av forsknings- og
utviklingsarbeid,

— utvidelse av undersøkelsen om nyskaping og bedring av samordningen i datainnsamlingen.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XV.

Rådsvedtak 94/78/EF, Euratom av 24. januar 1994 om et flerårig program for utvikling av
fellesskapsstatistikker over forskning, utvikling og innovasjon.

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XIII.

Relevante grunnlagsdokumenter

Foreløpig rapport i henhold til artikkel 8 i rådsvedtak 97/78/EF, Euratom (KOM(96) 42 endelig utgave).

Grønnbok om nyskaping (KOM(95) 688).

Gjennomføring av handlingsplanen om nyskaping (KOM(97) 736).

Endret forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om Det europeiske fellesskaps femte
rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (1998-2002) (KOM(97) 439
endelig utgave).

Endret forslag til rådsbeslutning om Det europeiske atomenergifellesskaps (Euratom) femte
rammeprogram for forskning og opplæring (1998-2002) (KOM(97) 439 endelig utgave).

Kommisjonsmelding om kartlegging av europeisk industris konkurranseevne (KOM(96) 463).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.
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Statistisk forskning

Statistikkbehov

Som ledd i sin forsknings- og utviklingspolitikk (se artiklene under avdeling XV i traktaten) søker
Fellesskapet å fremme forskningsvirksomhet som støtter Fellesskapets politikk. Statistikk er i forskjellige
rammeprogrammer (og i de forberedende dokumentene til det femte rammeprogrammet) blitt utpekt som
et prioritert område der forsknings- og utviklingsvirksomhet vil bli igangsatt på fellesskapsplan.

Oppsummering

I den neste femårsperioden vil arbeidet dreie seg om

— å utvikle hensiktsmessige redskaper, fremme utveksling med det vitenskapelige miljø og brukere av
teknologi,

— å fremme nye metoder på grunnlag av opplysninger om beste praksis.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XV

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1110/94/EF av 26. april 1994 om det fjerde rammeprogram for
Det europeiske fellesskaps virksomhet i forbindelse med forskning, teknologisk utvikling og
pilotprosjekter (1994-1998).

Relevante grunnlagsdokumenter

Endret forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om Det europeiske fellesskaps femte
rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (1998-2002) (KOM(97) 439
endelig utgave).

Endret forslag til rådsbeslutning om Det europeiske atomenergifellesskaps (Euratom) femte
rammeprogram for forskning og opplæring (1998-2002) (KOM(97) 439 endelig utgave).

Arbeidsdokument fra Kommisjonen om særprogrammene i det femte rammeprogram for forskning og
teknologisk utvikling: Utgangspunkter for diskusjon (KOM(97) 553).

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XV: FORSKNING OG 
TEKNOLOGISK 
UTVIKLING 

Viktigste arbeidsområder under «Forskning 22 Statistisk forskning
og teknologisk utvikling» 73 Vitenskap og teknologi

Andre viktige områder 44 Industri  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Forsknings- og utviklingsstatistikk: statistisk undersøkelse om nyskaping (arbeidsområde 73).
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AVDELING XVI

MILJØ

Statistikkbehov

Hovedmålet for miljøstatistikkene er at de skal være et effektivt redskap for gjennomføringen og
vurderingen av Den europeiske unions miljøpolitikk. Europakommisjonens femte handlingsprogram for
miljø «Mot en bærekraftig utvikling» og revisjonen av programmet i 1996 angir de prioriterte områdene
for miljøstatistikken. Integreringen av miljøpolitikken i den øvrige politikken er av avgjørende betydning
for en bærekraftig utvikling. For å kunne tjene som redskap for en slik integrert politikk må miljødelen av
fellesskapsstatistikken være fullt ut harmonisert med de relevante sosioøkonomiske statistikkene. På
områder av politikken som sosial utvikling og regionutvikling, landbruk, transport, energi og industri er
det viktige miljømål som skal oppfylles, og miljødelen bør inngå i statistikker utarbeidet til støtte for
denne politikken. Det er også planer om å utvikle, iverksette og konsolidere et integrert system med
satellittregnskaper som skal vise vekselvirkningen mellom økonomi og miljø for alle medlemsstatene. Det
må også innlemmes en miljødel i den sosiale statistikken for å gjenspeile endringer i livsstil og
forbruksmønstre, og forbindelsen mellom miljø og sysselsetting bør komme klart fram.

I sin melding «Miljøindikatorer og grønt nasjonalregnskap» understreket Kommisjonen behovet for
pålitelige data som viser sammenhengen mellom miljøbelastning og økonomisk og sosial virksomhet.

I de senere år er det blitt utarbeidet, innsamlet og spredt en rekke miljøstatistikker i samsvar med det
fireårige utviklingsprogrammet for miljødelen av Fellesskapets statistikker (rådsvedtak 808/94/EF). Dette
programmet er utformet for å tilfredsstille behovet for statistikk sammen med opplysningene fra Det
europeiske miljøbyrå. Det fireårige programmet omfatter miljøbelastningen og samfunnets reaksjoner
samt allerede tilgjengelige økonomiske og sosiale statistikker som beskriver årsakene til skader på miljøet.
Det er likevel fremdeles store hull som må fylles. De midler som er tilgjengelige nå og de midler som kan
forventes å bli tilgjengelige i framtiden gjør det ikke mulig å oppnå de ønskelige omfattende framskritt,
selv når det tas hensyn til det økende bidraget fra sektorstatistikkene nevnt under avdeling II, IV, XII, XIII
og XIV.

Det vil først og fremst bli lagt vekt på å forbedre miljøstatistikkenes informasjonsfunksjon ved hjelp av
forskjellige publikasjoner og databaser og å videreutvikle statistikkene i samsvar med retningslinjene
fastsatt i det fireårige programmet. Det vil bli vurdert å utvide rådsvedtak 808/94/EF. Tiltak iverksatt for
å utarbeide indekser for belastning vil bli videreført, og belastningsindikatorer som omfatter samtlige store
miljøspørsmål og -sektorer vil bli offentliggjort regelmessig. Det vil bli lagt stor vekt på å framskaffe
sammenlignbar statistikk som knytter miljøspørsmål og sektorbestemte spørsmål til hverandre, for å støtte
integreringen av miljøpolitikken i sektorpolitikken. Pågående arbeid vil bli videreført for å rette opp
betydelige mangler når det gjelder statistikk over avfall og gjenvinning, vannbruk og -utslipp, bruken av
farlige og knappe materialer samt miljøvernkostnader.

Det vil bli utarbeidet en rekke satellittregnskaper for miljø knyttet til nasjonalregnskapene; de vil omfatte
beholdninger og forbruk av de viktigste naturressursene, materialstrømmer, utslipp og miljøkostnader.
Disse regnskapene er nyttige i seg selv og utgjør et vesentlig grunnlag for miljøanalyse og utviklingen av
mer omfattende modeller for vekselvirkningen mellom økonomi og miljø.

Oppsummering

Hovedinnsatsen de neste fem årene vil dreie seg om

— å videreføre utviklingen av miljøstatistikk, fortrinnsvis ved bruk av tilgjengelige grunnleggende data,
og forbedre spredningen av dem,
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— å fortsette utarbeidingen og videreutviklingen av miljøindikatorer og -statistikker som viser
sammenhengen mellom miljøet og de forskjellige sektorene av økonomien,

— å utvikle en rekke satellittregnskaper for miljø som gjør det mulig å analysere utviklingen i de
forskjellige sektorene av økonomien og miljøet i sammenheng,

— å øke samarbeidet med Det europeiske miljøbyrå.

En stor del av arbeidet vil bli utført i partnerskap med Det europeiske miljøbyrå.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XVI.

Rådsvedtak 94/808/EF av 15. desember 1994 om vedtakelse av et fireårig utviklingsprogram (1994-1997)
for miljødelen av Fellesskapets statistikker (EFT L 328 av 20.12.1994).

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer (EFT
L 14 av 17.1.1997).

Relevante grunnlagsdokumenter

Femte handlingsprogram «Mot en bærekraftig utvikling».

Retningslinjer for EU om miljøindikatorer og grønt nasjonalregnskap — Integrering av
informasjonssystemer for miljø og økonomi (KOM(94) 670).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra avslutning av pågående arbeid (avfallsstatistikk) er det ikke planlagt noen større
statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVI: MILJØ 

Viktigste arbeidsområder under «Miljø» 41 Kvartalsregnskaper og miljøregnskaper
71 Miljøstatistikk og -indikatorer

Andre viktige områder 44 Industri
45 Energi og råvarer
48 Transport
50 Turisme
61 Arealbruk og kulturlandskap
62 Landbruksstrukturer
64 Planteproduksjon
65 Husdyrproduksjon
68 Skogbruksstatistikk  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Framskaffing av grunnleggende data for miljøstatistikk (arbeidsområde 71).
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AVDELING XVII

SAMARBEID MED TREDJESTATER

Samarbeid med Sentral- og Øst-Europa og nye uavhengige stater

Statistikkbehov

I tillegg til de alminnelige bestemmelsene om samarbeid på statistikkområdet i fellesskapsavtalene har 12
PHARE-stater intensivert sitt samarbeid med Fellesskapet og medlemsstatene med sikte på å gjennomføre
internasjonale standarder og fellesskapsstandarder for statistikk for å framskaffe de samme dataene som
kreves fra medlemsstatene i EU, med samme sammenlignbarhet og kvalitet. For de øvrige PHARE- og
TACIS-statene er det klart at Den europeiske unions politikk krever data som er sammenlignbare og
innsamlet i samsvar med slike standarder.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet hovedsakelig dreie seg om

— å fortsette faglig bistand og opplæring i disse statene,

— å forbedre det statistiske informasjonssystemet i disse statene.

Relevante rettsakter

PHARE-programmet:

Rådsforordning (EØF) nr. 3906/89 av 18. desember 1989 om økonomisk støtte til Republikken Ungarn og
Folkerepublikken Polen (EFT L 375 av 23.12.1989).

TACIS-programmet:

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1279/96 om bistand til den økonomiske reform- og gjenreisningsprosess
i de nye uavhengige statene og Mongolia (EFT L 165 av 4.7.1996).

Før dette, rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 2157/91 av 15. juli 1991 om faglig bistand til den
økonomiske reform- og gjenreisningsprosess i Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker (EFT L 201 av
24.7.1991).

Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 2053/93 av 19. juli 1993 (EFT L 187 av 29.7.1993).

Relevante grunnlagsdokumenter

PHARE-programmet: Det er undertegnet Europa-avtaler med regjeringene i ti av de tretten PHARE-
statene. Tilnærmingen som er fastsatt i disse avtalene, omfatter også statistikkområdet.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.
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Samarbeid med andre tredjestater

Statistikkbehov

I alle bestemmelser om denne virksomheten nevnes uttrykkelig behovet for pålitelige og sammenlignbare
statistikker som grunnlag for utforming og gjennomføring av politikken på området.

Dette innebærer ikke bare en forpliktelse til å utarbeide statistikk til Den europeiske unions myndigheter,
men også, som ledd i et partnerskap, til å støtte de nasjonale og regionale statistikksystemene i tredjestater
slik at de blir i stand til å framskaffe disse statistikkene.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet først og fremst bestå i

— å videreføre faglig bistand og opplæring i tredjestater i samsvar med partnerstatenes behov og
prioriteringene fastsatt av Fellesskapet.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del, avdeling XVII.

ACP-statene — Lomé-konvensjon nr. IV — 1990-2000 — Protokoll VIII, 1995-2000.

Relevante grunnlagsdokumenter

Kommisjonsmelding til Rådet — Mot år 2000.

Grønnbok om forbindelsene mellom EU og ACP-statene: et nytt partnerskap for det 21. århundre.

Bilaterale og regionale samarbeidsavtaler med det fleste tredjestater.

Barcelona-erklæringen om middelhavsområdet av 28. november 1995 — Arbeidsprogram I — Punkt II,
III og IV.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVII: UTVIKLINGS-
SAMARBEID 

Viktigste arbeidsområder under 19 Faglig bistand til stater i overgangsfasen
«Utviklingssamarbeid» 20 Forberedelse av utvidelsen

21 Faglig samarbeid med tredjestater  
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Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Faglig samarbeid med tredjestater (arbeidsområde 21).

AVDELING XVIII

ANNET

Fellesskapets egne midler

Statistikkbehov

De egne midlene som krever særskilt statistisk arbeid er mva (tredje inntektskilde) og BNI (fjerde
inntektskilde). Med hensyn til mva består oppgaven først og fremst i å kontrollere beregningen av den
veide gjennomsnittlige mva-satsen på grunnlag av data om BNP-strukturen. Med hensyn til BNI består
arbeidet i å undersøke i hvilken grad medlemsstatenes BNI-tall er sammenlignbare, representative og
fullstendige, og å harmonisere metodene og det statistiske grunnlaget for beregning av BNI.

Oppsummering

Hovedmålene de neste fem årene vil være

— å fortsette arbeidet med å kontrollere dataene som er stilt til rådighet av medlemsstatene,

— å opprette en forbindelse mellom ENS 79 og ENS 95,

— å kontrollere at ENS 95 gjennomføres på en riktig måte,

— å fortsette arbeidet med å fjerne de gjenstående forbehold når det gjelder beregning av BNI.

Relevante rettsakter

Artikkel 201 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap.

Rådsbeslutning 94/728/EF, Euratom av 31. oktober 1994 (EFT L 293 av 12.11.1994).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Utvidelse av Den europeiske union

Statistikkbehov

I forbindelse med tiltredelsesforhandlingene må Kommisjonen kunne råde over en fullstendig samling av
pålitelige statistikker som metodisk er sammenlignbare med statistikkene fra medlemsstatene i Den
europeiske union.

Det faglige samarbeidet som Eurostat i flere år har hatt med statene i Sentral- og Øst-Europa har gjort det
mulig å videreutvikle statistikksystemene i disse statene slik at de er mer i samsvar med systemene i Den
europeiske union.
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Visse grunnleggende økonomiske statistikker er naturligvis uunnværlige: fordelingen av BNP på de
enkelte sektorer, befolkning, sysselsetting osv. Andre nøkkelområder er måling av gjennomføringen av det
indre marked, dvs. virksomhet med virkninger på tvers av landegrensene som varehandel, handel med
tjenester og etableringsadgang, betalingsbalanse, kapitalstrømmer (direkte investering i/fra utlandet,
utenlandske datterselskapers handel) bevegelighet for personer (vandrearbeidere, migrasjon, asylsøkere
osv.), industriproduksjon og industristruktur i forhold til kapasitet osv.

Det er dessuten behov for statistikk i sektorer som er følsomme i forbindelse med
tiltredelsesforhandlingene, og som støtter de viktigste områdene av EUs politikk som landbruk, transport,
regioner og miljø.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om

— å samle inn harmoniserte data for forhandlingene med søkerstatene,

— å bistå søkerstatene for å forbedre deres statistikksystemer slik at de oppfyller Fellesskapets krav.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Relevante rettsakter

Rådsforordning (EF) nr. 622/98 av 16. mars 1998 om bistand til søkerstatene som ledd i
førtiltredelsesstrategien, og særlig om opprettelsen av tiltredelsespartnerskap (EFT L 85 av 20.3.1998).

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVIII: FELLESSKAPS-
STATISTIKK SOM IKKE 
KOMMER INN UNDER 
NOEN AVDELING I 
TRAKTATEN 

Viktigste arbeidsområder innen «Fellesskaps- 43 Kontroll med egne midler
statistikk som ikke kommer inn under noen 20 Forberedelse av utvidelsen  
avdeling i traktaten» 

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Overvåking av Fellesskapets egne midler (arbeidsområde 43).
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VEDLEGG II

FELLESSKAPETS STATISTISKE PROGRAM (1998-2002): ARBEIDSOMRÅDER

I. Statistisk infrastruktur

11 Nomenklaturer

12 Statistikkopplæring

13 Elektronisk databehandling

14 Informasjonsteknologi

15 Referansedatabaser

16 Informasjon

17 Spredning

18 Statistisk samordning

19 Faglig bistand til stater i overgangsfasen

20 Forberedelse av utvidelsen

21 Faglig samarbeid med tredjestater

22 Statistisk forskning

23 Omstruktureringsplaner

24 Registre

25 Datasikkerhet og fortrolig behandling av statistiske opplysninger

II. Befolkningsstatistikk og sosialstatistikk

31 Befolkning

32 Arbeidsmarked

33 Utdanning

34 Kultur

35 Helse, sikkerhet og forbrukervern

36 Inntektsfordeling og levekår

37 Sosial trygghet

38 Annen sosialstatistikk

III. Økonomisk statistikk

IIIA. Makroøkonomisk statistikk

40 Årlige nasjonalregnskaper

41 Kvartalsregnskaper og miljøregnskaper

42 Finansregnskaper

43 Kontroll med egne midler

55 Priser

IIIB. Foretaksstatistikk

44 Industri

45 Energi og råvarer

47 Handel og distribusjon

48 Transport

49 Kommunikasjon

50 Turisme

51 Tjenester

57 Annen økonomisk statistikk
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IIIC. Valuta-, handels-, finans- og betalingsbalansestatistikk

52 Penger og finans

53 Varehandel

54 Handel med tjenester og betalingsbalanse

IV. Landbruk, skogbruk og fiskeri

61 Arealbruk og landskap

62 Landbruksstrukturer

63 Landbruksinntekter og -priser

64 Planteproduksjon

65 Husdyrproduksjon

66 Statistikk over landbruksbasert industri

67 Reform av landbruksstatistikken

68 Skogbruksstatistikk

69 Fiskeristatistikk

V. Statistikk som omfatter flere områder

71 Miljøstatistikk og -indikatorer

72 Regionale og geografiske opplysninger

73 Vitenskap og teknologi

VI. Andre generaldirektoraters statistikk

81 Økonomi- og finansstatistikk (DG II)

82 Industristatistikk (DG III)

83 Landbruksstatistikk (DG VI) (bare til underretning)

84 Tranportstatistikk (DG VII)

85 Miljøstatistikk (DG XI)

86 Forsknings- og utviklingsstatistikk (DG XII)

87 Fiskeristatistikk (DG XIV)

88 Energistatistikk (DG XVII)

VII. Ressurser og forvaltning

91 Internasjonale forbindelser

92 Planlegging og vurdering av arbeidet

93 Forvaltning av menneskelige ressurser

94 Forvaltning av økonomiske midler

95 Forvaltning av det rettslige grunnlaget

96 Revisjon

97 Generell administrasjon

99 Desentralisert forvaltning
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