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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 285,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1) For å støtte fellesskapspolitikken er det naudsynt med 
statistikkar som kan jamførast når det gjeld forsking 
og utvikling og teknologisk nyskaping, og når det gjeld 
vitskap og teknologi generelt.

2) I rådsvedtak 94/78/EF, Euratom, av 24. januar 1994 om 
et flerårig program for utvikling av fellesskapsstatistikker 
over forskning, utvikling og innovasjon(3) vert det streka 
under at målet for dette programmet er å leggje fram ei 
fellesskaps referanseramme for statistikkar og utarbeide 
eit harmonisert system for statistiske opplysningar i 
Fellesskapet på dette området.

3) I sluttrapporten for programperioden 1994-1997 vert 
det streka under at arbeidet bør halde fram, data bør 
gjerast tilgjengeleg snøggare, den regionale dekkinga bør 
utvidast og det bør verte enklare å jamføre data.

4) I samsvar med rådsvedtak 1999/126/EF av 22. desember 
1998 om Fellesskapets statistiske program 1998-2002(4) 
skal systemet for statistiske opplysningar støtte forvaltinga 
av vitskaps- og teknologipolitikken i Fellesskapet og 
vurderinga av kapasiteten til regionane med omsyn til 
forsking, utvikling og nyskaping når det gjeld forvalting 
av strukturfonda.

(1) TEF C 332 E av 27.2.2001, s. 238.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 2. juli 2002 (enno ikkje offentleggjord i TEU), 

felles haldning frå Rådet av 17. mars 2003 (TEU C 125 E av 27.5.2003,  
s. 58) og europaparlamentsavgjerd av 19. juni 2003 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU).

(3) TEF L 38 av 9.2.1994, s. 30.
(4) TEF L 42 av 16.6.1999, s. 1.

5) I samsvar med rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 
17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(5) skal desse 
statistikkane vere underlagde prinsippa om upartisk 
handsaming, pålitsgrad, relevans, kostnads effektivitet, 
fortruleg handsaming av statistiske opplysningar og 
klarleik.

6) For å sikre at data er nyttige og kan jamførast og for 
å unngå overlapping av arbeid, bør Fellesskapet ta 
omsyn til det arbeidet som er gjort i samarbeid med eller 
av OECD og andre internasjonale organisasjonar med 
omsyn til vitskaps- og teknologistatistikk, særleg når det 
gjeld data som medlemsstatane skal levere.

7) I fellesskapspolitikken på områda vitskap, teknologi 
og nyskaping vert det lagt særleg vekt på å styrkje 
det vitskaplege og teknologiske grunnlaget i europeisk 
næringsliv slik at det kan verte meir nyskapande og 
konkurransedyktig på internasjonalt og regionalt 
plan, utnytte føremonene ved informasjonssamfunnet 
og fremje teknologioverføringa, betre verksemda på 
området immaterialrettar og utvikle mobiliteten til dei 
menneskelege ressursane, og fremje likestilling mellom 
menn og kvinner på vitskapsområdet.

8) Framgangsmåtane for innsamling av data frå næringslivet 
og styresmaktene bør vere kostnadseffektive og 
relevante, samstundes som det vert teke omsyn til den 
datakvaliteten som er naudsynt og den byrda som vert 
lagd på oppgåvegjevarane.

9) Det er særleg viktig at utviklinga i offisielle statistikkar 
innanfor vitskap og teknologi vert samordna på ein slik 
måte at dei òg stettar dei viktigaste krava til nasjonale, 
regionale og lokale styresmakter, internasjonale 
organisasjonar, økonomiske aktørar, yrkessamanslutningar 
og ålmenta.

(5) TEF L 52 av 22.2.1997, s. 1.
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 16.9.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2005 av 4. februar 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 32 av 23.6.2005, s. 25.
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10) For å unngå dobbeltarbeid bør det takast omsyn 
til rådsvedtak 1999/173/EF av 25. januar 1999 om 
vedtaking av eit særskilt program for forsking, 
teknologisk utvikling og demonstrasjon med omsyn til 
betring av det menneskelege forskingspotensialet og 
den sosioøkonomiske kunnskapsbasen (1998-2002)(1) 
og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2002/1513/
EF av 27. juni 2002 om Det europeiske fellesskaps 
sjette rammeprogram for forskning, teknologisk 
utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen 
av det europeiske forskningsområde og til nyskaping 
(2002-2006)(2).

11) Det bør takast omsyn til rådsresolusjon av 26. juni 
2001 om vitskap og samfunn og om kvinner innanfor 
vitskapen(3), der Rådet seier seg nøgd med arbeidet 
til Helsinki-gruppa og oppmodar medlemsstatane og 
Kommisjonen om å vidareføre innsatsen for å fremje 
rolla til kvinner innanfor vitskapen på nasjonalt plan, 
særleg med omsyn til innsamling av statistikk over 
menneskelege ressursar innanfor vitskap og teknologi 
fordelt på kjønn, og utvikling av indikatorar for å 
overvake framstega i retning av likestilling mellom 
menn og kvinner i europeisk forsking.

12) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre dette 
vedtaket, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(4).

13) Utvalet for statistikkprogrammet som vart skipa ved 
rådsavgjerd 89/382/EØF, Euratom(5), er vorte rådspurt i 
samsvar med artikkel 3 i den nemnde avgjerda.

14) Utvalet for teknisk og vitskapleg forsking (CREST) har 
gjeve fråsegna si —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Målet med dette vedtaket er å skipe eit informasjonssystem for 
fellesskapsstatistikk over vitskap, teknologi og nyskaping for å 
støtte og overvake fellesskapspolitikken.

Artikkel 2

Målet i artikkel 1 skal gjennomførast ved følgjande særskilde 
statistikktiltak:

— Medlemsstatane skal jamleg og innan fastsette fristar sende 
inn statistikkar, særleg statistikkar over FoU-verksemd 
i alle sektorar og om finansiering av FoU-verksemd, 
medrekna budsjettmessige løyvingar frå det offentlege 
til FoU, samstundes som det vert teke omsyn til den 
regionale dimensjonen ved at dei utarbeider vitskaps- og 
teknologistatistikkar på grunnlag av NUTS-klassifisering.

(1) TEF L 64 av 12.3.1999, s. 105.
(2) TEF L 232 av 29.8.2002, s. 1.
(3) TEF C 199 av 14.7.2001, s. 1.
(4) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(5) TEF L 181 av 28.6.1989, s. 47.

— Utvikling av nye statistiske variablar som skal utarbeidast 
på permanent grunnlag og kan gje meir utfyllande 
informasjon om vitskap og teknologi, særleg med omsyn til 
måling av verknadene av vitskaps- og teknologiverksemd, 
spreiing av kunnskap og meir generelt, verknadene av 
nyskapingsverksemd. Denne informasjonen trengst for å 
utforme og vurdere vitskaps- og teknologipolitikk i dei 
stadig meir kunnskapsbaserte økonomiane. Fellesskapet 
skal særleg prioritere følgjande område:

— nyskaping (teknologisk og ikkje-teknologisk),

— menneskelege ressursar som vert nytta innanfor vitskap 
og teknologi,

— patent (patentstatistikkar som skal utarbeidast frå 
databasane til nasjonale og europeiske patent kontor),

— statistikk over høgteknologi (identifisering og 
klassifisering av produkt og tenester, måling av 
økonomiske resultat og medverknad til økonomisk 
vekst),

— statistikk over vitskap og teknologi fordelt på kjønn,

— betring og ajourføring av eksisterande standardar og 
handbøker om omgrep og metodar, særleg med omsyn til 
omgrep innanfor tenestesektoren og samordna metodar 
for måling av FoU-verksemd. I tillegg skal Fellesskapet 
auke samarbeidet med OECD og andre internasjonale 
organisasjonar for å sikre at data kan jamførast og for å 
unngå dobbeltarbeid,

— betring av datakvaliteten, særlig med omsyn til å gjere data 
lettare å jamføre og meir nøyaktige og aktuelle,

— betring av spreiinga av, tilgangen til og dokumentasjonen 
av statistiske opplysningar.

Det skal takast omsyn til den tilgjengelege kapasiteten i 
medlemsstatane med omsyn til datainnsamling og utarbeiding 
og utvikling av metodar og variablar.

Artikkel 3

Dei tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa av dette 
vedtaket, skal vedtakast i samsvar med den framgangsmåten 
med forskriftsutval som er nemnd i artikkel 4 nr. 2.

Artikkel 4

1. Kommisjonen skal få hjelp av Utvalet for 
statistikkprogrammet, som vart skipa ved artikkel 1 i avgjerd 
89/382/EØF, Euratom.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.
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Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 5 nr. 6 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 5

Kommisjonen skal innan fire år og deretter kvart tredje år 
leggje fram for Europaparlamentet og Rådet ein rapport med 
ei vurdering av gjennomføringa av dei tiltaka som er fastsette 
i artikkel 2.

Denne rapporten skal mellom anna vurdere utgiftene i samband 
med tiltaka og den byrda som vert lagt på oppgåvegjevarane, 
sett i høve til føremonene med å ha tilgang til data og at 
brukarane er nøgde.

Som følgje av denne rapporten kan Kommisjonen gjere framlegg 
til tiltak for å betre gjennomføringa av dette vedtaket.

Artikkel 6

Dette vedtaket tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort 
i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 7

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. juli 2003.

For Europaparlamentet For Rådet

P. COX G. ALEMANNO

President Formann


