
St.prp. nr. 9

(2003–2004) 

Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i
EØS-komiteen om endring av protokoll 30 i
EØS-avtala om deltaking for EFTA-statane i

Fellesskapet sitt statistikkprogram for 2003–2007 

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. oktober 2003,

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Bondevik II)


1 Bakgrunn 

Fellesskapet sitt statistikkprogram for 2003–2007 
vart formelt vedteke i EU 16. desember 2002 ved 
europaparlaments- og rådsvedtak 2367/2002/EF. 
Statistikksamarbeidet mellom EFTA-statane og 
EU starta allereie i 1989 ved at dette samarbeidet 
vart ein del av «Oslo-Brussel-prosessen» som førde 
fram til EØS-avtala. Eit eige kontor for statistikk
samarbeidet vart oppretta i Luxembourg i 1991. 

Statistikksamarbeidet vart formalisert i EØS
avtala gjennom artikkel 76, som fastset at avta
lepartane skal sjå til at det vert utarbeidd og 
spreidd samanhengande og samanliknbare statis
tiske opplysningar med sikte på å gjere greie for og 
overvake alle relevante økonomiske, sosiale og 
miljømessige sider ved Det europeiske økonomis
ke samarbeidsområdet. Vidare vert det nemnt at 
avtalepartane skal utvikle og nytte harmoniserte 
metodar, definisjonar og klassifikasjonar i tillegg 
til felles program og framgangsmåtar for å organi
sere statistikksamarbeidet på høvelege administra
tive nivå. Det skal òg takast omsyn til at statistiske 
data må handsamast konfidensielt. Artikkelen vi
ser endeleg til vedlegg XXI, som inneheld særlege 
føresegner om statistikk, og til protokoll 30 som 
handlar om organiseringa av statistikksamarbei
det. 

Statistikkprogrammet er ei vidareføring av tid
legare tilsvarande femårige program som har vore 
av mindre bindande karakter. Samarbeidet, med
rekna budsjettet, har hovudsakleg vore basert på 
dei årlege programma. Ettersom det dreier seg 
om vidareføring av eit etablert samarbeid, har 
Noreg teke del på vanleg måte i 2003. Endringa 
inneber at programmet i tillegg får eit bindande 
fleirårig perspektiv gjennom eit budsjettanslag, og 
at EØS/EFTA-statane får høve til framleis å ta del i 
statistikksamarbeidet til EU i programperioden. 

Norsk deltaking i programmet gjer det naud
synt med eit budsjettvedtak for femårsperioden, 
og i medhald av § 26 andre leddet i Grunnlova og 
artikkel 103 i EØS-avtala må difor Stortinget gi sitt 
samtykke til godkjenning av avgjerda i EØS-komi-
teen. Med sikte på at Noreg skal kunne ta del i 
programmet frå 1. januar 2004, fremjast proposisjo
nen før avgjerda vert teken i EØS-komiteen 7. no
vember 2003. Det er ikkje venta at utkastet til av
gjerd i EØS-komiteen vil verte endra. Dersom den 
endelege avgjerda skil seg vesentleg frå det utkas
tet som følgjer med proposisjonen, vil saka verte 
lagd fram for Stortinget på ny. 

Europaparlaments- og rådsvedtaket og utkas
tet til avgjerda i EØS-komiteen i uoffisiell norsk 
omsetjing følgjer som trykte vedlegg til proposisjo
nen. 
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2 Nærmare om statistikkprogrammet 
og statistikkarbeidet 

Avgjerda om det europeiske statistikkprogrammet 
for perioden 2003–2007 legg vekt på at program-
met skal vere styrt av dei overordna politiske prio
riteringane innan EU som er knytte til Den økono
miske og monetære unionen og utvidinga av EU i 
tillegg til konkurranseevne, berekraftig utvikling 
og den sosiale dagsordenen. Samstundes skal pro
grammet framleis gje statistikkstøtte til etablerte 
politikkområde og behov. 

Planane for utviklinga av statistikksystemet 
vert drøfta i høve til desse overordna prioriteringa
ne og i høve til ulike politikkområde som fritt vare
byte og fri rørsle for personar, tenester og kapital, 
økonomisk og monetær politikk, transport, land
bruk og miljø. På kvart av desse områda vert det 
gjort greie for kva ein ønskjer å oppnå i perioden. 

Programmet er relativt generelt og vert vidare
ført av årlege arbeidsprogram som vert diskuterte i 
ulike arbeidsgrupper og på sjefsnivå, der også 
Noreg tek aktivt del. Statistikkprogrammet er ei 
vidareføring av tidlegare tilsvarande femårspro
gram. Det som er nytt i dette programmet, er at det 
også fastset ei økonomisk ramme for perioden. 

3	 Avgjerda i EØS-komiteen 

Med sikte på deltaking for EØS/EFTA-statane i 
EU sitt statistikkprogram for 2003–2007 inneheld 
avgjerda i EØS-komiteen ei innleiing og fire arti
klar. I innleiinga vert det vist til EØS-avtala og til 
artikkel 98, som gjer det mogleg å endre vedlegga 
til avtala gjennom vedtak i EØS-komiteen. 

Artikkel 1 omfattar ein ny versjon av protokoll 
30 i EØS-avtala. Dei endringane som er gjorde i 
høve til den protokollen som gjeld no, dreier seg i 
første rekkje om endringar som er naudsynte når 
det gjeld tilvisingar til det nye statistikkprogram
met, og dermed òg nye årstal. 

Protokollen fører ikkje med seg endringar med 
omsyn til dei organisatoriske rammene for samar
beidet, som er baserte på eit nært samarbeid mel
lom statistikkontoret til EFTA og Eurostat og full 
deltaking i ulike arbeidsgrupper og komitéar. 
Grunnlaget for det økonomiske bidraget er òg det 
same som før, med eit bidrag til 75 prosent av det 
operasjonelle budsjettet (fordi ikkje all statistikk 
vert rekna som EØS-relevant), i tillegg til bidrag til 
Eurostat for innsamling, lagring og formidling av 
EFTA-data og til dei ekstra administrative kostna
dene. Ut frå røynslene med gjennomføringa av for
rige protokoll 30 er det gjort nokre praktiske juste

ringar med omsyn til prosessen for etablering av 
eit eige statistikkprogram for EØS og for rappor
teringa frå programmet. 

Artikkel 2 slår fast at protokollen med lista over 
komitear som EFTA-statane kan ta del i, som er 
oppførd i protokoll 30, og som det var semje om 
ved inngåinga av EØS-avtala, ikkje skal vere til 
hinder for deltaking i andre komitear og utval i 
samsvar med paragraf 3 i framlegget til protokoll 
30. 

Artikkel 3 slår fast at avgjerda skal gjelde frå 
den første dagen etter at EØS-komiteen har motte
ke den siste meldinga om godkjenning. Program-
met har vore verksamt frå 1. januar 2003. 

Artikkel 4 slår fast at avgjerda skal kunngjerast 
i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for 
Dei europeiske fellesskapa. 

I medhald av artikkel 93 nr. 2 i EØS-avtala skal 
avgjerder i EØS-komiteen takast ved semje mel
lom Fellesskapet på den eine sida og EØS/EFTA-
statane, som uttalar seg samrøystes, på den andre. 
Det følgjer av artikkel 103 nr. 1 at avgjerda først 
vert bindande for Noreg etter at ein frå norsk side 
har gjeve melding til dei andre avtalepartane om at 
dei forfatningsrettslege krava er stetta, det vil seie 
at Stortinget har gjeve samtykket sitt. 

4	 Gjennomføring i norsk rett 

Gjennomføringa i norsk rett gjer det ikkje naud
synt med lov- eller forskriftsendring. 

5	 Økonomiske og administrative 
konsekvensar 

Avgjerda i EØS-komiteen vil innebere ei plikt for 
EØS/EFTA-statane til framleis å ta del i finansie
ringa av programmet. 

Avgjerda om ei finansiell ramme på 192,5 milli
onar euro for statistikkprogrammet i femårs
perioden kan føre til ei auking av bidraget frå 
Noreg (frå ca. 3,7 millionar kroner i dag til den 
operasjonelle delen av statistikkprogrammet, til 
ca. 4,5 millionar kroner årleg). På grunnlag av pro
tokoll 30 medverkar Noreg òg til dei ekstra kostna
dene Eurostat har i samband med innsamling og 
spreiing av data for EØS/EFTA-statane og til dei 
ekstra administrative kostnadene. Ein reknar med 
at bidraget til dette ligg om lag på det same nivået. 
Det årlege bidraget frå Noreg til programmet er 
sett til 10 millionar kroner i 2003. For å følgje opp 
programmet frå norsk side vert det i tillegg nytta 
opptil 2 millionar kroner til reiser og mellom 8 og 9 
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millionar kroner til spesielle utviklingsprosjekt – 
om lag det same talet som i dei seinare åra. På 
grunn av den komande utvidinga av EU reknar ein 
med at bidraget til den operasjonelle delen av pro
grammet vil verte auka med ca. 3 prosent i 2004 og 
ca. 5 prosent i dei følgjande åra. Utgiftene til delta-
king i verksemda vil i 2004 verte dekte over bud
sjettet til Statistisk sentralbyrå (kap. 1620). 

Ein reknar med at framlegget ikkje vil ha andre 
administrative konsekvensar enn dei tilpassingane 
som må gjerast i protokoll 30. 

Statistisk sentralbyrå, som har fått delegert 
makt til å ta hand om det internasjonale statistikk
samarbeidet (statistikklova §  3–1 (e)) vil framleis 
ha det overordna ansvaret for å samordne den 
norske deltakinga i programmet og i komitéane til 
programmet. Dette vil skje i samråd med dei orga
na som Statistisk sentralbyrå samarbeider med når 
det gjeld produksjon av statistikk som vert send til 
statistikkontoret til EU. 

6 Vurdering og tilråding 

EU-programmet for statistikk vil stimulere til eit 
breitt europeisk samarbeid på statistikkområdet, 
og medverke til ei vesentleg heving av kvaliteten 

på norsk statistikk mellom anna ved å gjere norsk 
statistikk samanliknbar med statistikken til andre 
land i Europa. Norsk deltaking vert difor vurdert 
som viktig. 

Finansdepartementet rår til at Noreg godkjen
ner ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av pro
tokoll 30 i EØS-avtala om deltaking for EFTA-stata-
ne i Fellesskapet sitt statistikkprogram for 2003– 
2007. Utanriksdepartementet sluttar seg til dette. 

Utanriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-ko-
miteen om endring av protokoll 30 i EØS-avtala om 
deltaking for EFTA-statane i Fellesskapet sitt stati
stikkprogram for 2003–2007. 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om 
endring av protokoll 30 i EØS-avtala om deltaking for EFTA-statane i Fellesskapet sitt statistikkprogram 
for 2003–2007, i samsvar med eit vedlagt forslag. 
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Forslag 
til vedtak om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i 
EØS-komiteen om endring av protokoll 30 i EØS-avtala 

om deltaking for EFTA-statane i Fellesskapet sitt 
statistikkprogram for 2003–2007 

I 
Stortinget gjev samtykke til at Noreg tek del i ei 30 i EØS-avtala om deltaking for EFTA-statane i 
avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll Fellesskapet sitt statistikkprogram for 2003–2007. 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. ... /... av ... om endring av 
EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser 
om organiseringen av samarbeidet innen statistikk 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «av
talen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 

overvåke gjennomføringen av dem. Denne 
konferansen og Komiteen for det statistiske 
program (KSP) skal tilrettelegge sine oppgaver 
for denne protokolls formål i felles møter, 
KSP/EØS-konferansen, etter en særskilt for
retningsorden som fastsettes av KSP/EØS-
konferansen. 

1.	 Avtalens protokoll 30 er endret ved EØS-komi- 2. Fellesskapets statistikkprogram for 2003–2007, 
teens beslutning nr. 99/2000 av 27. oktober fastsatt ved europaparlaments- og rådsvedtaket 
20001. nevnt i nr. 7, skal danne rammen for statistik

2.	 Statistikkprogrammet for EØS skal baseres på 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2367/ 
2002/EF av 16. desember 2002 om Fellesska
pets statistikkprogram 2003–20072, og skal om
fatte de programdeler som er nødvendige for å 
beskrive og overvåke alle relevante økonomis
ke, sosiale og miljømessige sider ved Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde. 

kvirksomheten i EØS i perioden fra 1. januar 
2003 til 31. desember 2007. Alle hovedområder 
og hovedstatistikkemner i Fellesskapets stati
stikkprogram for 2003–2007 skal anses som re
levante for statistikksamarbeidet i EØS, og 
være åpne for full deltakelse fra EFTA-statens 
side. 

Fra 1. januar 2003 skal et særskilt årlig stati
3.	 I statistikkprogrammet for EØS skal det tas 

hensyn til bestemmelsene i rådsforordning 
(EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikk3. 

stikkprogram for EØS utarbeides hvert år av 
den statistiske rådgivers kontor i samråd med 
arbeidsgruppen for lederne av EFTAs nasjona

4.	 Avtalens protokoll 30 må derfor endres for å 
gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. 
januar 2003 – 

BESLUTTET FØLGENDE: 

le statistikkinstitutter. Dette programmet skal 
utarbeides som en underavdeling til og paral
lelt med det årlige arbeidsprogrammet utarbei
det av Kommisjonen i samsvar med europapar
laments- og rådsvedtaket nevnt i nr. 7. 

3. Fra det tidspunkt samarbeidet knyttet til pro-
Artikkel 1 grammene og tiltakene nevnt i nr. 2 innledes, 
Avtalens protokoll 30 skal lyde: skal EFTA-statene delta fullt ut i de EF-komite-
1.	 «En konferanse av representanter for avtale- er og andre organer som bistår EF-kommisjo-

partenes nasjonale statistiske organisasjoner, nen i å forvalte og utvikle disse programmene 
De europeiske fellesskaps statistiske kontor og tiltakene. 
(Eurostat) og kontoret til EFTA-statenes statis- 4. Statistiske opplysninger fra EFTA-statene skal 
tiske rådgiver (OSA EFTA) skal lede samarbei- oversendes fra EFTA-statene til Eurostat for lag
det om statistikk, utarbeide programmer og ring, behandling og distribusjon. For dette formål 
framgangsmåter for samarbeidet om statistikk, skal OSA EFTA samarbeide nært med EFTA
nært samordnet med de tilsvarende program- statene og Eurostat for å sikre at data fra EFTA-
mer og framgangsmåter i Fellesskapet, og statene overføres på egnet måte og distribueres til 

de ulike brukergruppene gjennom vanlige distri
busjonskanaler som en del av EØS-statistikken. 

1 EFT L 7 av 11.1.2001, s. 29, og EØS-tilleggt til EFT nr. 2 av Behandlingen av statistikk fra EFTA-state-
11.1.2001, s. 16. ne skal skje i samsvar med rådsforordningen

2 EFT L 358 av 31.12.2002, s. 1.

3 EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. nevnt i nr. 7. 
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5.	 Fra 1. januar 2003 skal EFTA-statene i samsvar 
med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og 
finansieringsreglene knyttet til denne bestemmel
se bidra finansielt med et beløp som utgjør 75 % 
av beløpet oppført i Fellesskapets budsjett som 
budsjettpost B5–600A og B5–600B, eller senere 
artikler som erstatter disse (Statistisk informa
sjon). 

EFTA-statene skal dekke Eurostats tilleggs
kostnader til lagring, behandling og distribu
sjon av data fra deres land i samsvar med den 
relevante programerklæring mellom EFTA-se-
kretariatet og Eurostat om EFTAs bidrag etter 
dette nummer. 

EFTA-statene skal bidra finansielt til Felles
skapets faste kostnader, bortsett fra kostnader 
til lagring, distribusjon og behandling av data, i 
samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav 
b). 

6.	 En rapport som vurderer om målene og priori
teringene satt for perioden fra 1. januar 2003 til 
31. desember 2007 er nådd, og om tiltakene 
planlagt for samme periode er fullført, skal ut
arbeides og framlegges for KSP/EØS-konfe-
ransen nevnt i nr. 1 og for EØS-komiteen. 

7.	 Følgende fellesskapsrettsakter omfattes av 
denne protokoll: 
–	 397 R 0322: Rådsforordning (EF) nr. 

322/97 av 17. februar 1997 om fellesskaps
statistikk (EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1), 

–	 32002 D 2367: Europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 2367/2002/EFav 16. desem
ber 2002 om Fellesskapets statistikkpro
gram 2003–2007 (EFT L 358 av 31.12.2002, 
s. 1).» 

Artikkel 2 

Listen over komiteer som er godkjent av avtalepar
tene og oppført i omforent protokoll fra forhandlin
gene om en avtale mellom Det europeiske økono
miske fellesskap, Det europeiske kull- og stålfel
lesskap og deres medlemsstater og EFTA-statene 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområ
de med hensyn til protokoll 30, berører ikke EFTA
statenes deltakelse i andre EF-komiteer eller or
ganer i samsvar med protokoll 30 nr. 3, endret ved 
denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS
komiteen har mottatt den siste meddelelsen etter 
avtalens artikkel 103 nr. 14. 

Den får anvendelse fra ... 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdeling-
en av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende. 

Utferdiget i Brussel, ... 

For EØS-komiteen 
Formann 
[...] 
EØS-komiteens sekretærer 
[...] 

4 [Forfatningsrettslige krav angitt./Ingen forfatningsrettslige 
krav angitt.] 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2367/2002/EF

av 16. desember 2002 om Fellesskapets statistikkprogram


2003–2007


EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR – 

under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 285, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1, 
under henvisning til uttalelse fra Den økono

miske og sosiale komité2, 
etter samråd med Regionkomiteen, 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens ar

tikkel 2513 og 
ut fra følgende betraktninger: 

1. I samsvar med rådsforordning (EF) nr. 322/97 
av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker4 

skal det opprettes et statistikkprogram for Fel
lesskapet. 

2. I forordning (EF) nr. 322/97 er det fastsatt 
prinsipper for utarbeiding av fellesskapsstati
stikk, og forordningen får anvendelse på dette 
vedtak. 

3. Den økonomiske og monetære union stiller be
tydelige krav til utarbeiding av valuta-, finans
og betalingsbalansestatistikk for Fellesskapet. 

4. I samsvar med forordning (EF) nr. 322/97 skal 
Fellesskapet for å kunne utforme, gjennom
føre, 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 utar
beidet på en mest mulig effektiv måte. 

5. Det er ofte et nødvendig vilkår for å kunne 
gjennomføre Fellesskapets politikk at det fore-
ligger ajourført sammenlignbar statistikk av 
god kvalitet. 

1 EFT C 75 E av 26.3.2002, s. 274.

2 EFT C 125 av 27.5.2002, s. 17.

3 Uttalelse fra Europaparlamentet av 25. april 2002 (ennå ikke


offentliggjort i EFT), Rådets felles forslag av 30. september 
2002 (EFT C 275 E av 12.11.2002, s. 1) og europaparla
mentsbeslutning av 20. november 2002 (ennå ikke offentlig
gjort i EFT). 

4 EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. 
5 EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47. 

6. For 	å sikre at de statistiske opplysningene 
innenfor Fellesskapet er sammenhengende og 
sammenlignbare, må det opprettes et femårig 
statistikkprogram for Fellesskapet der det fast
settes retningslinjer, hovedområder og mål for 
de tiltak som planlegges med hensyn til disse 
prioriteringene. 

7. For dette formål bør fellesskapsmyndighetene 
sikre sammenlignbar statistikk av høy kvalitet. 

8. Den særskilte metoden for utarbeiding av fel
lesskapsstatistikk krever et særlig nært samar
beid innenfor et statistikksystem for Fellesska
pet som utvikles gjennom Komiteen for stati
stikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 
89/382/EØF, Euratom5, med hensyn til tilpas
ning av systemet, særlig gjennom innføring av 
de rettsakter som er nødvendige for å utarbei
de nevnte fellesskapsstatistikk. Det må tas hen
syn til byrden for opplysningsgiverne, enten de 
er foretak, husholdninger eller enkeltmennes
ker. 

9. Ansvaret for utarbeidingen av fellesskapsstati
stikk innenfor femårsprogrammets lovgiv
ningsramme ligger hos nasjonale myndigheter 
på nasjonalt plan og hos fellesskapsmyndighe
ten (Eurostat) på fellesskapsplan. 

10. For å  nå dette målet er det nødvendig med et 
nært, samordnet og fast samarbeid mellom 
Eurostat og de nasjonale myndighetene. 

11. For dette formål bør Eurostat sørge for i ulike 
former å samordne de nasjonale myndighetene 
i et nettverk som utgjør Det europeiske stati
stikksystem (ESS) for å sikre tilgang til stati
stikk i rett tid som grunnlag for Den euro
peiske unions politikk. 

12. Kommisjonen kan overlate detaljerte gjennom
føringstiltak for de enkelte statistikktiltak til 
ESS, som bør fastsette målene og de berørte 
tiltakene. 

13. Dessuten påligger det Kommisjonen ved gjen
nomføringen av dette program og i samsvar 
med forordning (EF) nr. 322/97 å utføre visse 
gjennomførings- eller forvaltningsoppgaver 
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slik de er definert i rettsakter om de enkelte 
statistikktiltak. 

14. Det kan vurderes om visse av disse oppgavene 
som nå utføres av Kommisjonen, kan utføres av 
f.eks. av et særskilt gjennomføringsorgan. 

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

16. I dette vedtak fastsettes det for hele program
mets varighet en finansiell ramme som utgjør 
det viktigste referansegrunnlaget for budsjett
myndigheten ved den årlige budsjettbehand
lingen, som definert i nr. 33 i den tverrinstitu
sjonelle avtalen av 6. mai 1999 mellom Europa
parlamentet, Rådet og Kommisjonen om bud
sjettdisiplin og forbedring av den årlige 
budsjettbehandlingen6. 

17. Retningslinjene for fastsettelse av dette pro
gram er i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i forord
ning (EF) nr. 322/97 blitt forelagt Komiteen for 
statistikkprogrammet, Den europeiske rådgi
vende komité for statistiske opplysninger på 
det økonomiske og sosiale område, nedsatt ved 
rådsbeslutning 91/116/EØF7 og Komiteen for 
penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 91/115/EØF8 – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Fastsettelse av statistikkprogrammet 

Fellesskapets statistikkprogram for tidsrommet 
2003–2007 (heretter kalt «programmet») opprettes 
med dette. Programmet er gjengitt i vedleggene.I 
vedlegg I fastsettes retningslinjer, hovedområder 
og mål for de planlagte tiltakene i dette tidsrom
met, og det gis en oversikt over statistikkbehovene 
på bakgrunn av Den europeiske unions politikk. 
Oversikten er oppdelt etter avdelingene i trakta
ten. 

Vedlegg II inneholder en oversikt over Euro-
stats arbeidsområder. 

6 EFT C 172 av 18.6.1999, s. 1. 
7 EFT L 59 av 6.3.1991, s. 21. Endret ved rådsbeslutning 

97/255/EF (EFT L 102 av 19.4.1997, s. 32). 
8 EFT L 59 av 6.3.1991, s. 19. Endret ved rådsbeslutning 

96/174/EF (EFT L 51 av 1.3.1996, s. 48). 

Artikkel 2 

Mål og politiske prioriteringer 

Idet det tas hensyn til de tilgjengelige ressurser 
hos de nasjonale myndigheter og hos Kommisjo
nen, skal programmet innrettes etter Fellesska
pets viktigste politiske prioriteringer innenfor: 
a.	 Den økonomiske og monetære union, 
b.	 utvidelsen av Den europeiske union, 
c.	 konkurranseevne, bærekraftig utvikling og den 

sosiale dagsorden. 

Det 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 innen
for Fellesskapet. Det skal ta hensyn til behovet for 
fortløpende å revidere de statistiske prioriteringe
ne og behovet for den statistikk som utarbeides for 
på best mulig måte å utnytte tilgjengelige ressur
ser og redusere byrden for opplysningsgiverne til 
et minimum. 

Kommisjonen skal dessuten sikre sammenlign
bare statistikker av høy kvalitet. 

Artikkel 3 

Finansiering 

Den finansielle rammen for gjennomføringen av 
dette program for tidsrommet 2003–2007 fastset
tes til 192 500 000 euro. 

150 727 000 euro skal være for tidsrommet 
2003–2006. 41 773 000 euro skal være for 2007. Be
løpet 41 773 000 euro skal anses som bekreftet der
som det er i samsvar med de finansielle overslag 
som gjelder for tidsrommet fra 2007. 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av 
budsjettmyndigheten innenfor rammen av de fi
nansielle overslagene. 

Artikkel 4 

Rapporter 

I løpet av programmets tredje år skal Kommisjo
nen utarbeide en foreløpig rapport som viser fram
driften i gjennomføringen og framlegge den for 
Komiteen for statistikkprogrammet. 

Ved utløpet av det tidsrommet programmet 
omfatter, skal Kommisjonen etter samråd med Ko
miteen for statistikkprogrammet framlegge en fyl
lestgjørende vurderingsrapport om gjennomførin
gen av programmet der den tar hensyn til uavhen
gige sakkyndiges synspunkter. Rapporten skal 
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være fullført innen utgangen av 2008, og skal deret
ter framlegges for Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Dette vedtak trer i kraft dagen etter at det er kunn
gjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

Artikkel 6 

Adressater 

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 
Utferdiget i Brussel, 16. desember 2002. 

For Europaparlamentet For Rådet 
P. COX M. FISCHER BOEL 

President Formann 

Vedlegg I 

Det femårige statistikkprogram: 
retningslinjer 

Innledning 

1. Behovet for statistiske opplysninger som grunnlag 
for Den europeiske unions politikk 
Den europeiske unions institusjoner og borgere 
trenger faktiske opplysninger for å kunne vurdere 
behovet for europeiske politiske initiativer og 
framdriften i dem. Statistiske opplysninger av høy 
kvalitet er av avgjørende betydning for å kunne 
imøtekomme dette behovet. Eurostat (De euro
peiske fellesskaps statistiske kontor) har som 
hovedoppgave å samle inn og spre relevante og 
aktuelle statistiske opplysninger om et bredt spek
ter av sosiale, økonomiske og miljømessige fakto
rer som underlag for EUs nåværende og framtidi
ge politikk. I et e-Europa i utvikling må statistiske 
opplysninger gjøres tilgjengelige i den form og på 
det tidspunkt brukeren trenger dem. I det tidsrom
met programmet pågår vil det bli nødvendig med 
en ytterligere innsats for å sikre at borgerne har 
tilgang til en stadig større mengde grunnleggende 
opplysninger om den økonomiske, samfunnsmes
sige og miljømessige utviklingen i Den europeiske 
union. ESS (Det europeiske statistikksystem) må 
videreutvikle sin struktur og strategi for å sikre at 
systemet som helhet opprettholder og utvikler den 
kvalitet og effektivitet som er nødvendig for å kun-
ne oppfylle alle brukerbehov. 

Vedleggets oppbygning 
Dette vedlegg, som omhandler de politiske fakto
rer som er av betydning for arbeidsprogrammet, 
inneholder en kort oversikt over Fellesskapets sta
tistikkbehov på bakgrunn av Den europeiske 
unions politiske behov. Statistikkbehovene er opp
delt etter avdelingene i traktaten om opprettelse av 
Det europeiske fellesskap. 

For hver av disse avdelingene omfatter dette 
vedlegg: 
a.	 hovedretningslinjen for det statistikkarbeidet 

som skal utføres i løpet av denne femårs
perioden innenfor hvert enkelt område av poli
tikken og de særskilte handlingsplanene som 
er påtenkt, herunder planlagte rettsakter, 

b.	 de områdene av statistikkarbeidet som utgjør 
grunnlaget for politikken under vedkommende 
avdeling i henhold til områdene for statistikk
arbeidet som er definert i den virksomhetsba
serte forvaltningsrammen. 

2. Gjennomføringsstrategier 
a.	 Mål 

De mål som er fastsatt i Eurostats forretnings
plan, vil underbygge gjennomføringen av ar
beidsprogrammet, som skal utføres idet det tas 
hensyn til prinsippet om kostnadseffektivitet 
fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 322/ 
97. Disse målene er: 
1.	 Eurostat skal stå til tjeneste for Kommisjo

nen, 
2.	 Eurostat skal stå til tjeneste for andre euro

peiske institusjoner og eksterne brukere, 
3.	 Eurostat skal bidra til å opprettholde og vi

dereutvikle det europeiske statistikksys
tem, 

4.	 Eurostat skal fremme personalets motiva
sjon og tilfredshet, 

5.	 Eurostat skal bedre kvaliteten på sine varer 
og tjenester, 

6. Eurostat skal øke produktiviteten internt. 
b.	 Utarbeiding av statistikk 

Sammen med sine partnere i ESS vil Eurostat 
innføre produksjonsprosesser som sikrer at eu
ropeisk statistikk holder den kvalitet som er 
nødvendig for å forvalte Den europeiske 
unions politikk. Det vil bli lagt særlig vekt på 
statistikk for euroområdet. 

Eurostat og partnerne i ESS vil fortløpende 
granske EUs og de enkelte statenes statistiske 
opplysninger for å sikre at de oppfyller de fak
tiske behovene i forbindelse med både felles
skapspolitikk og nasjonal politikk og at det ikke 
skal være noen motsetning mellom disse to 
aspektene. 
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c.	 Effektiv gjennomføring 
Kommisjonen vil fortsette å vurdere sine ar
beidsmetoder for å sikre at ressursene utnyttes 
så effektivt som mulig. Det kan være hensikts
messig at visse oppgaver på statistikkområdet 
utføres og følges opp av et forvaltningsorgan. 
Før et slikt organ kan opprettes vil det bli fore
tatt en omfattende analyse i samsvar med Rå
dets og Kommisjonens bestemmelser om slike 
organer. Partnerne i ESS vil bli rådspurt av 
Komiteen for statistikkprogrammet og bli holdt 
fullt underrettet om denne prosessen. 

d.	 Budsjettmidler til gjennomføring av programmet 
De budsjettmidler som i henhold til dette 

program avsettes til statistiske opplysninger, 
kommer inn under den årlige budsjettbehand
lingen, uten at dette berører de budsjettmidler 
som avsettes i henhold til andre rettsakter. 
Midlene vil bli anvendt til: 
1.	 utarbeiding av statistikk som fastsatt i for

ordning (EF) nr. 322/97, herunder utvik
ling og vedlikehold av statistikkinformas
jonssystemer og tilhørende nødvendig in
frastruktur, 

2.	 tilskudd til partnerne i ESS (Eurostat plan-
legger å inngå rammeavtaler med slike 
partnere), 

3.	 teknisk og administrativ bistand samt andre 
støttetiltak. 

3. Prioriteringer 
Prioriteringene for statistikkarbeidet fastsettes et
ter fire ulike kategorier virksomhet. 
a.	 Behov i forbindelse med Fellesskapets politikk 

Statistikkbehovene på de viktigste områdene 
av fellesskapspolitikken fastsettes fortløpende 
av Kommisjonen og kan sammenfattes slik: 
1.	 Den økonomiske og monetære union: all 

statistikk det er behov for i forbindelse med 
ØMUs tredje fase og stabilitets- og vekst
pakten, 

2.	 utvidelsen av EU: å innlemme de statistiske 
indikatorene som er av avgjørende betyd
ning for tiltredelsesforhandlingene og for å 
integrere søkerstatene i ESS. 

3.	 konkurranseevne, bærekraftig utvikling og 
den sosiale dagsorden: særlig statistikk 
over arbeidsmarkedet, miljøet, tjenester, 
levevilkår, migrasjon og e-Europa, 

4.	 åpen samordning: utarbeiding av indikato
rer og tilhørende statistikk, som bygger på 
forbedrede metoder og harmoniserte resul
tater, i samsvar med det mandat som Det 
europeiske råd har gitt. 

b.	 Viktige prosjekter 
Omfatter de viktigste arbeidsområdene som er 
nødvendige for å sikre at systemet virker. Dis-
se områdene vil bli underlagt en formell pro
sjektstyring på følgende måte: 
1.	 Infrastrukturarbeid 

Styrking av ESSs stilling i et mer fullstendig 
og utvidet Europa. Det vil bli truffet ulike 
tiltak for å fremme samarbeidet mellom na
sjonale statistikkontorer og Eurostat. De vil 
særlig bygge på at opplysninger utveksles 
mellom nasjonale statistikkmyndigheter, at 
medlemsstatene spesialiserer seg på noen 
særskilte områder og at statistiske under
søkelser gjennomføres på en smidig måte 
for å imøtekomme europeiske og nasjonale 
behov. 

Utvikling av et system som er i stand til 
å imøtekomme økende behov innenfor poli
tikken og samtidig fremme dialog mellom 
statistikere og politiske beslutningstakere 
for å sikre smidig respons og relevante sta
tistikkprodukter. 

Utvikling av teknologisk infrastruktur 
på kommisjons- og medlemsstatsplan skal 
sikre større produktivitet, redusert svarbyr
de og lettere brukertilgang til statistiske 
opplysninger. 

Eurostats deltaking i initiativene e-Kom-
misjonen og e-Europa samt det europeiske 
statistikksystems tilgang til forsknings- og 
utviklingsprogrammer og programmet for 
telematisk datautveksling mellom forvalt
ninger vil sikre samarbeid og synergi mel
lom Fellesskapets innsats og den nasjonale 
innsatsen. 

Kvalitetssikring og et vitenskapelig 
grunnlag for fellesskapsstatistikken vil bli 
resultatet av det nære samarbeidet mellom 
statistikere innenfor forvaltning og forsk
ning. 

2.	 Særskilte prosjekter 
Statistikk over den nye økonomien, herun
der områder som informasjonssamfunnet 
og nyskaping. 

Statistikk over forskning og utvikling, 
herunder referansemåling av nasjonal FTU
politikk. 

Konjunkturstatistikk. 
Indikatorer til støtte for politikk for en 

bærekraftig utvikling.52Sosial utstøting og 
fattigdomsindikatorer. 

c.	 Statistisk underlag for Fellesskapets nåværen
de politikk 
Omfatter fortsettelse av statistikkvirksomheten 



11 2003–2004	 St.prp. nr. 9 
Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 30 i EØS-avtala 

om deltaking for EFTA-statane i Fellesskapet sitt statistikkprogram for 2003–2007 

som danner grunnlaget for Fellesskapets nå
værende politikk på områder som landbruk, 
regionpolitikk og handel med tredjestater. 

d.	 Andre områder 
For Fellesskapets politikk er det også nødven
dig med statistiske opplysninger på områder 
som ikke er nevnt ovenfor. 

For virksomheten på de prioriterte område
ne har enkelthetene med hensyn til arten og 
omfanget av opplysningene som skal samles 
inn hovedsakelig blitt utarbeidet i fellesskap av 
Eurostat og medlemsstatene innenfor rammen 
av Komiteen for statistikkprogrammet og Ko
miteen for penge-, finans- og betalingsbalan
sestatistikk. Dette følger reglene fastsatt i råds
forordningen om fellesskapsstatistikker og er i 
samsvar med godkjente prinsipper for slike be
slutninger om arbeidsledelse. 

4. Nærhetsprinsippet 
Det rettslige grunnlaget for dette er: 
1.	 Beslutning 89/382/EØF, Euratom om nedset

telse av en komité for De europeiske felles
skaps statistikkprogram 

2.	 Rådsforordning (EF) nr. 322/97 
3.	 Kommisjonsbeslutning 97/281/EF av 21. april 

1997 om Eurostats rolle med hensyn til utar
beiding av fellesskapsstatistikker9. 

Eurostat har ansvaret for å sikre leveringen av fel
lesskapsstatistikker som imøtekommer EUs poli
tiske behov. Eurostat kan utføre denne oppgaven 
bare i samarbeid med statistikkmyndighetene i 
medlemsstatene. Derfor er virksomheten alltid ba
sert på det grunnleggende nærhetsprinsippet. Det
te innebærer samarbeid med en rekke organer, 
men først og fremst med de nasjonale statistikkon
torene i EUs medlemsstater. 

5. Avveining mellom behov og ressurser 
Fellesskapets statistikksystem må  sørge for like
vekt mellom behovet for opplysninger til bruk for 
Fellesskapets politikk og de ressurser som er nød
vendige både på fellesskapsplan og på nasjonalt og 
regionalt plan for å framskaffe opplysningene. Det 
er særlig viktig å framskaffe de nødvendige ressur
ser på nasjonalt plan for å kunne møte behovene 
for statistiske opplysninger i forbindelse med EUs 
politiske beslutninger. Det er også viktig å bevare 
tilstrekkelig smidighet slik at de nasjonale myndig
hetene kan benytte de mest kostnadseffektive løs

9 EFT L 112 av 29.4.1997, s. 56. 

ningene for å oppfylle Fellesskapets behov for sta
tistiske opplysninger. 

For å støtte en strategi som bygger på en balan
sert prioritering, bør den årlige programplanleg
gingen omfatte en fortløpende vurdering av om det 
fortsatt er behov for eksisterende fellesskapsstati
stikker, slik at det blir klart hvilke som kan inn
skrenkes eller avsluttes. Dette må skje i nært sam
arbeid med de viktigste brukerne av statistikken 
og er viktig å ta hensyn til ved innføring av nye 
initiativer på statistikkområdet. 

Dette vedlegg inneholder en oversikt over de 
samlede behov for statistiske opplysninger som 
grunnlag for Fellesskapets politikk. Innenfor ram-
men av en samlet forvaltning av ressursene fastset
tes prioriteringene av de ulike delene av statistik
kvirksomheten innenfor rammen beskrevet oven-
for. 

Det femårige statistikkprogram: Mål og tiltak 

Utvidelse av Den europeiske union 

Statistikkbehov 

Det forventes at tiltredelsesforhandlingene vil bli 
avsluttet med en tiltredelsestraktat for et visst an
tall søkerstater i løpet av programmets gyldighets
tid 2003–2007. For å kunne følge opp og eventuelt 
fullføre disse forhandlingene må Kommisjonen 
kunne råde over en fullstendig samling av påliteli
ge statistikker som metodisk er sammenlignbare 
med statistikkene fra medlemsstatene i Den euro
peiske union. Unionen vil da stå overfor to ulike 
utfordringer: 
a.	 å innlemme eventuelle nye medlemmer i felles

skapsordningene, herunder f.eks. budsjettene 
for egne midler og strukturfondene og alle and
re emneområder og programmer, 

b.	 å fortsette med å forberede resten av søkersta
tene og å hjelpe dem med å overholde Felles
skapets regelverk fullt ut. 

I begge tilfeller bør de store kravene som stilles til 
søkerstatenes utarbeiding av statistikk, som skal 
kontrolleres og spres gjennom Eurostat, ikke un
dervurderes. Grunnleggende økonomisk stati
stikk er naturligvis uunnværlig, herunder fordelin
gen av BNP på de enkelte sektorer og regioner, 
befolkning og sysselsetting. Andre nøkkelområder 
er statistikk som måler gjennomføringen av det 
indre marked, dvs. virksomhet med virkninger på 
tvers av landegrensene som varehandel, handel 
med tjenester og etableringsadgang, betalingsba
lanse, kapitalstrømmer, bevegelighet for personer 
(vandrearbeidere, migrasjon, asylsøkere osv.), in
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dustriproduksjon og industristruktur i forhold til 
kapasitet osv. I alminnelighet skal statistikkpro
duksjonen støtte opp om den berørte EU-politikk, 
herunder behov som oppstår gjennom Den mo
netære union. Det er dessuten behov for statistikk 
i sektorer som er følsomme i forbindelse med til
tredelsesforhandlingene, og som gjelder viktige 
områder av EUs politikk som landbruk, transport, 
regioner og miljø. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om 
a.	 å styrke innsamlingen av harmoniserte opplys

ninger til bruk ved forhandlinger og til formål 
innenfor EU, 

b.	 å fortsette bistanden til søkerstatene og nye 
medlemmer for å bedre deres statistikksyste
mer slik at de oppfyller Fellesskapets krav, her-
under at de underrettes raskt om eventuelt nytt 
fellesskapsregelverk. 

Avdeling I 

Fritt varebytte 

Statistikkbehov 

Da det indre marked trådte i kraft i 1993, ble det 
innført et system for statistisk måling av varehan
delen mellom medlemsstatene (Intrastat), noe 
som reduserte byrden for opplysningsgiverne og 
dermed bedre dekket Den økonomiske og mo
netære unions behov. Byrden har imidlertid blitt 
redusert bare i begrenset grad som følge av de 
nasjonale myndigheters og mange yrkessammens
lutningers ønske om å bevare et system med detal
jert statistikk over handelen innenfor Fellesskapet 
som er forenlig med statistikken over handelen 
med tredjestater. 

I samsvar med den strategiplan som ble god
kjent av Eurostat og medlemsstatene i 1999, vil nye 
tilpasninger til systemet bli undersøkt og prøvd før 
en eventuell reform av regelverket. Det nye syste
met bør derfor være konsentrert om å gi resultater 
som dekker Fellesskapets behov og oppfyller 
strenge kvalitetskrav med hensyn til dekning, på
litelighet og tilgjengelighet. Innholdet av resultate
ne bør defineres slik at de nåværende kravene 
forenkles, idet det tas hensyn til hvordan beho
vene utvikler seg etter som den europeiske inte
grasjonen skrider fram. Det vil også bli truffet til
tak for å gjøre statistikken over import- og eks
portpriser mer pålitelig slik at konkurranseevnen 
for produkter innenfor Unionen kan måles mer 
effektivt. 

Parallelt med dette vil de mulige følgene av 
overgangen til et felles merverdiavgiftssystem bli 
analysert ved en vurdering av de forvaltningsmes
sige og statistiske opplysningskildene som kan 
brukes som referanse, idet det vil bli prioritert å 
opprettholde forbindelsen med merverdiavgifts
systemet og bruken av det alminnelige foretaks
register. 

Oppsummering 

Ved avslutningen av femårsprogrammet vil Kom
misjonen ha tilpasset og forbedret systemene for 
statistisk måling av varehandelen mellom med
lemsstatene og med tredjestater, idet det tas hen
syn til utviklingen i informasjonskravene samt det 
økonomiske og forvaltningsmessige miljø. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling I 
Fritt varebytte 
Viktigste arbeidsom- 53 Varehandel 
råder innenfor dette 
området 
Andre viktige om 44 Statistikk over fore
råder taks økonomiske 

virksomhet 
45 Energi 
48 Transport 
64 Planteproduksjon 
65 Husdyrproduksjon 
66 Statistikk over land

bruksbasert industri 

Avdeling II 

Landbruk 

Statistikkbehov 

Landbruk 
Den felles landbrukspolitikk opptar i dag nærmere 
halvparten av Fellesskapets budsjett. Kommisjo
nen har derfor en stor oppgave i forbindelse med 
den felles landbrukspolitikk når den som vanlig 
utformer, overvåker, vurderer og tilpasser politik
ken. Kommisjonen har også  fått tildelt utstrakt 
myndighet i forbindelse med den løpende forvalt
ning av landbrukspolitikken. Den viktigste oppga
ven i femårsperioden 2003–2007 vil som i program-
met for 1998–2002 være å forvalte denne store 
samlingen av statistikker og å foreta det nødvendi
ge vedlikehold. Miljødimensjonen vil fortsatt bli 
viet særlig oppmerksomhet ved at det blir utarbei
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det statistikk som er nødvendig for å analysere 
forbindelsen mellom landbruk og miljø, bl.a. for
bedring av statistikken over bruk av gjødsel og 
plantevernmidler, økologisk landbruk og tiltak for 
å bevare det biologiske mangfold og bosetting i 
landdistriktene. 

Forvaltningsrammen for den tekniske hand
lingsplan for forbedring av landbruksstatistikkene 
(Tapas) utgjør en felles metode med innsynsmulig
het for å oppnå en stadig bedre bruk av de nasjona
le ressursene og fellesskapsressursene som er til 
rådighet ved utarbeiding av landbruksstatistikk. 
Den statistikken som utarbeides vil bli brukt i stør
re omfang (f.eks. modellberegning, direkte tilgang 
for medlemsstatene og europeiske institusjoner). 

To framtidsrettede oppgaver vil bli påbegynt. 
Landbruksstatistikk vil bli definert slik at den opp
fyller den felles landbrukspolitikks behov om sju 
til ti år, idet det tas hensyn til hvordan den felles 
landbrukspolitikk kan bli endret som følge av re
former som resultat av «Agenda 2000». Arbeidet 
med opplysninger om landbruk og miljø vil også 
fortsette. Særlig vil arbeidet fortsette med indika
torer på i hvilken grad det er tatt miljøhensyn i den 
felles landbrukspolitikk samt med operasjonelle 
landskapsindikatorer. Det økende behov for opp
lysninger om forbruker-/velferdsaspektene ved 
landbruket og det statistiske underlag for den del 
av den felles landbrukspolitikk som gjelder utvik
ling av landdistriktene, vil også bli viet særlig opp
merksomhet. Konklusjonene av den omfattende 
uavhengige gjennomgåelsen av det nåværende sy
stem vil bli brukt til å tilpasse samlingen av Felles
skapets landbruksstatistikker slik at de er i stand 
til å oppfylle nye eller endrede behov. Den andre 
oppgaven er å  sørge for en regelmessig strøm av 
sammenlignbare opplysninger fra offisielle kilder 
til samtlige søkerstater. 

Skogbruk 
På dette området vil oppmerksomheten særlig bli 
rettet mot å fortsette og forbedre arbeidet med 
internasjonale organisasjoner, framfor alt for å ut
vikle skogbruksstatistikker av bedre kvalitet, her-
under særlige kriterier og indikatorer som er nød
vendige for miljøstyring og bærekraftig skogfor
valtning. Parallelt med dette er det også behov for 
å utvikle opplysninger om bærekraftig forvaltning 
av treindustrien. Ved utviklingen av dette arbeidet 
vil det bli nødvendig å ta hensyn til følgene av 
Bonn-avtalen innenfor rammen av Kyoto-avtalen. 

Fiskeri 
Den framtidige utviklingen innen den felles fiskeri
politikk vil dreie seg om å innlemme de ulike ele
mentene, fra biologi til ressurser, gjennom bedret 
overvåking av 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 tilgjengelig
het) på grunnlag av det nåværende regelverk. 

De sosiale og økonomiske følgene av å begren
se fiskefartøyenes virksomhet og redusere størrel
sen på EUs fiskeflåte, fører til økt etterspørsel etter 
data om parametrer for vurdering av den sosiale og 
økonomiske situasjon. Denne utviklingen forven
tes å  være et viktig element i reforhandlingen av 
den felles fiskeripolitikk i 2002. Eurostat vil følge 
disse forhandlingene nøye for å sikre at dets fiske
ristatistikkprogram fortsatt avspeiler den felles fis
keripolitikks databehov. 

Oppsummering 

I løpet av programperioden vil Kommisjonen be
strebe seg på 
a.	 å anvende den tekniske handlingsplanen for 

forbedring av landbruksstatistikken (TAPAS) 
for gradvis å forbedre nåværende landbruks
statistikk, særlig med hensyn til kvalitet, sam
menlignbarhet, effektivisering, forenkling og 
aktualitet, 

b.	 å planlegge utviklingen av landbruksstatistik
ken med sikte på å oppfylle den felles land
brukspolitikkens framtidige statistikkbehov, 

c.	 å opprette indikatorer for bedre integrering av 
miljøhensyn i den felles landbrukspolitikk og 
informasjon om forbruker-/velferdsaspektene 
ved landbruket, 

d.	 å bistå ved utarbeidingen av sammenlignbare 
data i de statene som søker om medlemskap i 
Den europeiske union, 

e.	 å styrke, forbedre og utvide skogbruksstatistik
ken (indikatorer), 

f.	 å styrke og forbedre kvaliteten på fiskeristatis
tikken. 
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Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling II 
Landbruk 
Viktigste arbeids 61 Arealbruk og land
områder innenfor skap 
dette området 

62 Landbruksstrukturer 
63 Landbruksinntekter 

og -priser 
64 Planteproduksjon 
65 Husdyrproduksjon 
66 Statistikk over land

bruksbasert industri 
67 Samordning og re

form av landbruks
statistikken 

68 Skogbruksstatistikk 
69 Fiskeristatistikk 

Andre viktige om 53 Varehandel 
råder 

70 Bærekraftig utvik
ling 

72 Regional statistikk 
74 Geografiske og loka

le opplysninger 

Avdeling III 

Fri bevegelighet for personer, tjenester og 
kapital 

Statistikkbehov 

EUs betalingsbalansestatistikk gir ganske detaljer
te opplysninger om handel med tjenester og direk
te investeringer. Det utarbeides for tiden statistikk 
over utenlandske datterforetaks handel. Selv om 
all denne statistikken utarbeides hovedsakelig 
som et svar på Generalavtalen om handel med tje
nester (GATS) og derfor for å gi opplysninger om 
transaksjoner med stater utenfor Fellesskapet, an
ser medlemsstatene det som vesentlig at det fort
satt utarbeides en nasjonal betalingsbalanse (som 
derfor omfatter strømmene innenfor EU) selv 
innenfor rammen av Den økonomiske og mone
tære union. For tiden dekker statistikken som pro
duseres både handel med stater utenfor og innen
for EU og oppfyller dermed det indre markeds 
behov. Det er imidlertid en fare for usikkerhet i 
forbindelse med disse opplysningene. Dessuten er 
systemene for innsamling av opplysninger om be

talingsbalansen for tiden under omstrukturering 
(se Avdeling VII). Kommisjonens behov på dette 
området må derfor vurderes på nytt og omdefine
res. 

Det vil bli innført et system med globaliserings
indikatorer. Nye statistikkredskaper som bygger 
på datautveksling mellom de nasjonale statistik
kontorene og på innsamling av opplysninger på 
europeisk plan, vil bli brukt som grunnlag for ut
viklingen på dette området. 

Kartleggingen og overvåkingen av utenlandske 
datterforetak (FATS) vil gjøre det mulig å  måle 
europeiseringen og internasjonaliseringen av pro
duksjonssystemene. 

Statistikkene vil i stadig større grad ha som mål 
å analysere bærekraftig turisme i forbindelse med 
bærekraftig utvikling, ved at det utarbeides satellit
tregnskaper. 

Rådsvedtaket om statistikk på det audiovisuelle 
området må gjennomføres. Eurostat vil dermed 
fortsette å styrke det arbeidet som ble påbegynt 
allerede i 1999 for å opprette en fellesskapsinfra
struktur for statistiske opplysninger om industri 
og markeder innenfor den audiovisuelle sektor og 
tilhørende sektorer. Dessuten må det utarbeides 
et rettslig grunnlag for telekommunikasjonsstati
stikken. 

Et smidig og tilpasningsdyktig system for inn
samling av opplysninger om indikatorer for infor
masjonssamfunnet vil i samsvar med Rådets priori
teringer etter hvert bli innført på grunnlag av eksi
sterende eller nye undersøkelser. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på 
a.	 å utvikle et stabilt og fleksibelt sett globalise

ringsindikatorer, 
b.	 å utvikle et stabilt og fleksibelt sett indikatorer 

for informasjonssamfunnet, herunder audiovi
suelle tjenester, 

c.	 å fortsette med å utvikle satellittregnskaper på 
turistområdet. 
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Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling III 
Fri bevegelighet for 
personer, tjenester 
og kapital 
Viktigste arbeids 44 Statistikk over fore
områder innenfor taks økonomiske 
dette området virksomhet 

48 Transport 
49 Informasjonssamfun

net 
50 Turisme 
54 Handel med tjenes

ter og betalingsba
lanse 

Andre viktige om 57 Statistikk for kon
råder junkturanalyse 

70 Bærekraftig utvik
ling 

71 Miljøstatistikk 

Avdeling IV 

Visa, asyl, innvandring og annen politikk i 
forbindelse med fri bevegelighet for 
personer 

Statistikkbehov 

Da Amsterdam-traktaten trådte i kraft 1. mai 1999, 
ble Fellesskapet gitt myndighet på innvandrings
og asylområdet. På anmodning fra Det europeiske 
råd framla Kommisjonen i november 2000 to mel-
dinger for å sette i gang en debatt i Fellesskapet 
om de langsiktige aspektene ved en felles EU-poli-
tikk. Begge meldingene omhandler spørsmålet om 
statistikk i dette perspektivet. I meldingen om en 
innvandringspolitikk for Fellesskapet10 understre
kes det at det trengs flere opplysninger om migra
sjonsstrømmer og -mønstre inn i og ut av EU. I 
meldingen om asyl11 fastslås det at opprettelse og 
gjennomføring av en felles europeisk asylordning 
krever en dyptgående analyse av migrasjonsstrøm
menes omfang og opprinnelse samt av kjenneteg

10 Melding fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet 
om en innvandringspolitikk for Fellesskapet av 22. novem
ber 2000 (KOM(2000) 757 endelig utgave). 

11 Melding fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet 
«På vei mot en felles framgangsmåte for asyl og en ensartet 
status som gjelder i hele Unionen for personer som får 
innvilget asyl» av 22. november 2000(KOM (2000) 755 
endelig utgave). 

nene ved søknadene om beskyttelse og svarene på 
dem. Utvidelsen av Unionen og utviklingen av 
samarbeidet med statene i Middelhavsområdet vil 
bare ytterligere øke behovet for statistiske opplys
ninger på disse områdene. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil Kommisjonen: 
a.	 å utvikle en mer standardisert nomenklatur på 

innvandrings- og asylområdet sammen med na
sjonale myndigheter, 

b.	 å øke omfanget av og kvaliteten på statistikk på 
dette området for å oppfylle de opprinnelige 
krav som er fastsatt i Kommisjonens meldinger 
om emnet. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling IV 
Visa, asyl, innvand
ring og annen poli
tikk i forbindelse 
med fri bevegelighet 
for personer 
Viktigste arbeidsom 31 Befolkning 
råder innenfor dette 
området 

Avdeling V 

Transport 

Statistikkbehov 

En transportstatistikk for Fellesskapet er nødven
dig som underlag for den felles transportpolitikk 
(artikkel 70–80) og transportdelen av de transeuro
peiske nett (TEN) (artikkel 154–156). 

Transport er også en viktig del av Fellesska
pets regional- og miljøpolitikk (se avdeling XVII og 
XIX), og det må rettes særlig oppmerksomhet mot 
indikatorer for bærekraftig utvikling. 

Fellesskapsstatistikkene bør utgjøre et omfat
tende transportinformasjonssystem som innehol
der opplysninger om gods- og passasjerstrømmer, 
infrastruktur, materiell, trafikkstrømmer, perso
ners mobilitet, sikkerhet, energiforbruk og miljø
virkninger samt data om transportkostnader og 
-priser og transportforetak. Et viktig mål vil være å 
endre balansen mellom transportmåter, slik at 
jernbane- og sjøtransport veier tyngre enn vei
transport, og på den måten fjerne den nåværende 
koplingen mellom økonomisk vekst og økt veitra
fikk. Det vil bli nødvendig med bedre statistikk 
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over fordelingen mellom de ulike transportmåtene 
slik at den dekker både passasjerer og gods, omfat
ter alle transportmåter og øker dataenes aktualitet. 

Åpningen av transportmarkedene for konkur
ranse vil gjøre det nødvendig med objektive statis
tiske opplysninger for å overvåke utviklingen på 
disse markedene og for å vurdere følgene av den-
ne utviklingen for sysselsettingen og arbeidsvil
kårene i transportforetakene og for disse foretake
nes økonomiske levedyktighet. Den vil også øke 
behovet for statistiske indikatorer som gjelder sik
kerhet og kvalitet på tjenester. Markedsutviklin
gen vil gjøre det nødvendig å samle inn statistiske 
opplysninger om godstransport som dreier seg 
mindre om enkelte transportmåter, men som gir 
opplysninger om hele transportkjeden med ulike 
transportsystemer og om godstransport fra et mar
kedssynspunkt. 

Å overvåke forholdet mellom transport og miljø 
vil være en vesentlig drivkraft for å bedre trans
portopplysningenes kvalitet og dekning på alle om
råder. Det vil også medføre visse særlige behov for 
ytterligere opplysninger, for eksempel om perso
ners mobilitet og om transportmateriell. Det vil bli 
behov for å dekke den økende etterspørselen etter 
trafikkopplysninger uttrykt i kjøretøykilometer for 
alle transportmåter, ettersom de har betydning for 
overvåkingen av trafikktettheten og avgassutslip
pene. 

De fortsatt store investeringene i europeisk 
transportinfrastruktur, og særlig i transeuropeiske 
nett, vil skape særlige behov for statistikk over 
infrastruktur og markedsutvikling. Det transeuro
peiske nett vil sammen med Fellesskapets region
politikk fortsatt skape behov for geografisk mer 
oppdelte opplysninger om transportnett- og strøm
mer, som bør anses som en integrert del av det 
overordnede transportinformasjonssystem. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på 
a.	 å fullføre Fellesskapets transportstatistikks 

dekning av alle transportmåter og alle typer 
opplysninger, 

b.	 å fortsette å tilpasse og eventuelt fullføre det 
rettslige grunnlaget for transportstatistikken, 

c.	 å fremme innsamlingen av ytterligere statistikk 
over transportkjeder med ulike transportsyste
mer samt de utfyllende opplysningene som er 
nødvendige for å overvåke integreringen av 
miljøhensyn i transportpolitikken (TERM-ord-
ningen). 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling V 
Transport 
Viktigste arbeids 48 Transport 
områder innenfor 
dette området 

72 Regional statistikk 
Andre viktige om 44 Statistikk over fore
råder taks økonomiske 

virksomhet 
45 Energi 
49 Informasjons

samfunnet 
50 Turisme 
53 Varehandel 
61 Arealbruk og land

skap 
70 Bærekraftig utvik

ling 
71 Miljøstatistikk 
74 Geografiske og loka

le opplysninger 

Avdeling VI 

Felles regler om konkurranse, skatte- og 
avgiftsspørsmål og lovtilnærming 

Det er ikke behov for noe direkte statistikkpro
gram. Statistiske opplysninger for denne avdeling 
fås etter behov fra opplysninger og indikatorer 
som utarbeides i forbindelse med andre avdelinger 
i programmet. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling VI 
Felles regler for 
konkurranse, skatte
og avgiftsspørsmål 
og lovtilnærming 
Viktigste arbeids- 32 Arbeidsmarked 
områder innenfor 
dette området 

53 Varehandel 
Andre viktige om- 44 Statistikk over fore
råder taks økonomiske 

virksomhet 
45 Energi 
48 Transport 
49 Informasjonssamfun

net 
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63 Landbruksinntekter 
og -priser 

64 Planteproduksjon 
65 Husdyrproduksjon 
66 Statistikk over land

bruksbasert industri 

Avdeling VII 

Økonomisk politikk og penge- og 
valutapolitikk 

Statistikkbehov 

Gjennomføringen av Den økonomiske og mone
tære union krever en svært nøye statistisk over
våking for å støtte samordningen av den makroø
konomiske politikken og de pengepolitiske funk
sjonene i Det europeiske system av sentralbanker. 
Stabilitets- og vekstpakten medfører nye statistik
krav. I mellomtiden er det fortsatt viktig å  måle 
graden av økonomisk tilnærming mellom med
lemsstatene. 

For å kunne levere statistikker med den bred-
de, sammenlignbarhet, aktualitet og hyppighet 
som er nødvendig for å samordne den makroøko
nomiske politikken og støtte det europeiske sy
stem av sentralbankers valutapolitiske oppgaver, 
vil arbeidet med konjunkturindikatorer for etter
spørsel, produksjon, arbeidsmarked, priser og 
kostnader bli videreført. Nye metoder (f.eks. hur
tigberegning, korttidsprognoser osv.) vil bli an
vendt for å gi bedre service til dem som analyserer 
konjunkturutviklingen. Dette arbeidet vil utfylle vi
dereutviklingen av monetære og finansielle indika
torer. 

Innenfor rammen av handlingsplanen for 
EMUs statistiske behov er det nødvendig at opp
lysningenes aktualitet og dekning stadig forbed
res. Beregning av aggregater for euroområdet på 
kortest mulig tid vil kreve at det utarbeides kvar
talsvise nasjonalregnskaper til rett tid og at det 
foretas hurtigberegninger. Dessuten vil det bli 
nødvendig med et omfattende arbeid for å  få den 
institusjonelle sektorens kvartalsvise ikke-finansi-
elle regnskaper og finansregnskaper helt i sam
svar med årsregnskaper og kortfristede offentlige 
finanser. Forespørsler om opplysninger om mot
parten i finansregnskapene, som viser forholdet 
«fra hvem til hvem» mellom sektorer, er et viktig 
verktøy for å analysere penge- og valutapolitikken. 

12 EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1.

13 EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. Forordningen sist endret ved


forordning (EF) nr. 359/2002 (EFT L 58 av 28.2.2002, s. 1). 

Disse opplysningene vil bli innsamlet trinnvis i 
løpet av femårsprogrammet. 

Den viktigste hendelsen i denne programperio
den (2003–2007) forventes å bli utvidelsen av EU 
fra 15 til 20 medlemmer eller flere. Dette vil med
føre et omfattende arbeid for de nye medlemmene 
som skal skaffe opplysninger, og for Eurostat, som 
skal validere dem. For å støtte Kommisjonens utvi
delsespolitikk fullt ut, vil bistanden til søkerstatene 
bli fortsatt og videreutviklet for å sikre opplysnin
genes tilgjengelighet, kvalitet, aktualitet og sam
menlignbarhet. 

For alle medlemsstater vil det bli rettet økt opp
merksomhet mot opplysningenes kvalitet, både 
med hensyn til faste priser og markedspriser. En 
administrativ bruk, egne midler basert på brutto
nasjonalprodukt, vil utgjøre 60 % av EUs budsjett. 
Oppgaven vil for en stor del bestå i å fortsette og 
utfylle den innsatsen som er gjort for å harmonise
re statistikken over kriteriene for økonomisk til
nærming. Målet om å opprettholde prisstabiliteten 
(traktatens artikkel 105) og skaffe opplysninger 
om Den europeiske sentralbanks penge- og valuta
politikk i euroområdet innebærer at kvaliteten på 
de harmoniserte konsumprisindeksene (HKPI) i 
samsvar med rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 
23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisin
deksar12, bør opprettholdes og ytterligere forbed
res. HKPI-metodene skal gjøres ferdige og forbed
res innenfor rammen av ovennevnte rådsforord
ning om harmoniserte konsumprisindekser. Over
våkingen av budsjettsituasjonen og av statsgjelden 
(traktatens artikkel 104 og stabilitets- og vekstpak
ten som ble vedtatt i Dublin) vil bli foretatt på 
grunnlag av nasjonalregnskap utarbeidet etter me
todene i ESA 95, godkjent ved rådsforordning (EF) 
nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske na
sjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesska
pet13. Harmoniseringen og sammenlignbarheten 
vil bli overvåket nøye for å skaffe institusjonenes 
beslutningstakere sammenlignbare statistikkdo
kumenter av høy kvalitet slik at bedømmelsen av 
budsjettsituasjonen i den enkelte medlemsstat 
ikke foretas på feilaktig grunnlag. 

Overvåkingen av den økonomiske utviklingen i 
medlemsstatene, som fastsatt i traktatens artikkel 
99, øker behovet for å gjennomføre fullt ut det 
nåværende overføringsprogrammet for nasjonal
regnskapsopplysninger i henhold til ESA 95-for-
ordningen, særlig med hensyn til aktualitet og dek
ning, og etter hvert utvide det til å omfatte nye 
områder gjennom revisjon og utvidelse av gjelden
de regelverk. 

Arbeidet med å utarbeide de viktigste regn
skapsaggregatene uttrykt i kjøpekraftspariteter vil 
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bli videreført. Revisjonsarbeidet med hensyn til 
metodene for kjøpekraftspariteter for å gjøre resul
tatene mer pålitelige til bruk ved sammenlignende 
analyser, som ble innledet under det forrige 
femårsprogrammet, bør avsluttes ved at det vedtas 
en rådsforordning om kjøpekraftspariteter. 

Opprettelsen av Den økonomiske og monetæ
re union får betydelige følger for betalingsbalan
sestatistikken. Særlig viktige er terskelverdiene 
for innberetning, som dersom de endres slik det 
nå er planlagt, vil kreve et betydelig utviklingsar
beid for å sikre at kvaliteten på disse opplysninge
ne kan opprettholdes. Mange medlemsstater (sær
lig medlemsstater der bankenes datainnberetning 
er hovedkilden for oppstilling av betalingsbalan
sen) reviderer for tiden sine systemer for innsam
ling av betalingsbalanseopplysninger for å tilpasse 
seg de nye vilkårene. I årene som kommer vil ar
beidet bli videreført for å sikre at medlemsstatene 
fortsatt forsyner EU-institusjonene og ESB med 
relevante data av god kvalitet, særlig om handel 
med tjenester, direkte investeringer i/fra utlandet 
og utenlandske datterselskapers handel. Innsam
ling (og analyse) av data fra søkerstatene vil også 
bli prioritert. Flere av Kommisjonens kontorer har 
bruk for disse opplysningene, særlig de som arbei
der med økonomisk overvåking, handelspolitikk 
og forbindelser med tredjestater. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på 
a.	 å videreføre den utvikling og utarbeiding av 

statistikk innenfor rammen av Den økonomis
ke og monetære unions handlingsplan som er 
nødvendig for å samordne den makroøkono
miske politikken, føre den monetære politik
ken, gjennomføre stabilitets- og vekstpakten og 
fortsette å vurdere den økonomiske tilnærmin
gen, 

b.	 å intensivere gjennomføringen av ESA 95-for-
ordningen, 

c.	 å revidere systemet for innsamling av beta
lingsbalansestatistikk. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling VII 
Økonomisk politikk 
og penge- og valuta
politikk 
Viktigste arbeidsom- 32 Arbeidsmarked 
råder innenfor dette 
området 

40 Årlige nasjonalregn
skaper 

41 Kvartalsregnskaper 
42 Finansregnskaper 
44 Statistikk over fore

taks økonomiske 
virksomhet 

52 Penger og finans 
54 Handel med tjenes

ter og betalingsba
lanse 

55 Priser 
57 Statistikk for kon

junkturanalyse 
Andre viktige om 53 Varehandel 
råder 

Avdeling VIII 

Sysselsetting 

Statistikkbehov 

Utviklingen av EUs arbeidsmarkedsstatistikk vil 
være preget av følgende politiske prosesser: utvi
delsen av EU, europeisk sysselsettingsstrategi, 
Den økonomiske og monetære union og referan
semålingsundersøkelsen (der strukturindikatorer 
skal framlegges for Det europeiske råd hver vår). 

Arbeidsmarkedsstatistikk reguleres for en stor 
del av EU-forordninger. Søkerstatene vil derfor før 
2003 ha nådd langt med hensyn til å oppfylle EU
kravene. I tidsrommet 2003–2007 vil utfordringen 
være å sikre at alle krav oppfylles fullt ut, at data 
overføres regelmessig og at man holder tritt med 
utviklingen. 

Ved å fastsette nye mål for sysselsettingspro
senten som skal nås i 2005 og 2010, har Det euro
peiske råd økt behovet for å overvåke gjennom
føringen av den europeiske sysselsettingsstrategi
en, og særlig den årlige gjennomføringen av ret
ningslinjene for sysselsettingen. Overvåkingen vil 
omfatte en kontroll av gjennomføringen av den 
løpende arbeidskraftundersøkelsen og tilpasnin
gen av listen over variabler. Overvåkingen vil kre
ve hyppigere og mer fullstendige statistikker for å 
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kunne måle kjønnsskillet (særlig lønnsforskjeller i 
all økonomisk virksomhet) og ulikhetene med 
hensyn til kvalifikasjoner. Dette vil omfatte struk
turstatistikker over lønn samt studier av gjennom
føringen av en undersøkelse om ledige stillinger i 
Fellesskapet. 

I et så stort område som ØMU er arbeidskraft
kostnadsutviklingen den viktigste mulige kilde til 
inflasjonspress og må derfor overvåkes ved hjelp 
av konjunkturstatistikk av høy kvalitet. Gjennom
føringen av forordningen om arbeidskraftkostnad
sindeksen og den fortløpende forbedringen av 
konjunkturstatistikken over arbeidskraftkostnader 
er ytterst viktig, samt bedret måling av arbeidspro
duktiviteten (som innebærer en bedre serie om 
arbeidsvolum). 

Oppsummering 

a.	 gjennomføring av en løpende arbeidskraftun
dersøkelse med kvartalsresultater i alle med
lemsstater, 

b. harmonisering av en del av spørreskjemaene, 
c.	 innsamling/analyse av resultatene av lønns

strukturundersøkelsen i 2002, 
d.	 gjennomføring av arbeidskraftkostnadsunder

søkelsen for 2004 som omfatter NACE M-N-O, 
e.	 fullstendig gjennomføring av rådsforordningen 

om arbeidskraftkostnadsindeksen, 
f.	 gjennomføring av lønnsstrukturundersøkelsen 

for 2006, 
g.	 utforming av et system for europeisk arbeids

kraftkostnadsstatistikk. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling VIII 
Sysselsetting 
Viktigste arbeidsom 32 Arbeidsmarked 
råder innenfor dette 
området 

33 Utdanning 
35 Helse og sikkerhet 
36 Inntektsfordeling og 

levekår 
37 Sosial trygghet 

Andre viktige om 44 Statistikk over fore
råder taks økonomiske 

virksomhet 
49 Informasjonssamfun

net 
50 Turisme 
63 Landbruksinntekter 

og -priser 

Avdeling IX 

Felles handelspolitikk 

Statistikkbehov 

I henhold til traktatens artikkel 133 har Kommisjo
nen ansvar for å føre forhandlinger om handelsav
taler med tredjestater. Dette omfatter avtalene om 
handel med tjenester (GATS). For dette formål er 
opplysninger av høy kvalitet avgjørende. 

I årene som kommer fortsetter arbeidet med å 
sikre at opplysninger om handel med tjenester 
over landegrensene (oppdelt både geografisk og i 
komponenter), direkte investeringer i/fra utlandet 
og utenlandske datterselskapers handel, holder 
den kvalitetsstandard, det detaljnivå og den grad 
av harmonisering som kreves av de av Kommisjo
nens kontorer som har ansvar for gjennomførin
gen av handelspolitikken. 

Doha-runden, som ble innledet i november 
2001, vil gjøre bærekraftig utvikling og virkninge
ne av en felles handelspolitikk på utviklingslande
ne til et hovedspørsmål. Det vil bli nødvendig å 
samordne arbeidet med å samle inn globale opp
lysninger. Innsamling og analyse av opplysninger 
fra søkerstatene vil også bli prioritert høyt i årene 
som kommer. Det vil også bli arbeidet for ytterlige
re å samordne diskusjonen mellom medlemsstate
ne om metoder, selv om det på dette området alle
rede er oppnådd en betydelig harmonisering. Å 
utarbeide betalingsbalansestatistikk er også avgjø
rende for å oppnå en samlet betalingsbalanse for 
EU. 

Arbeidet med å harmonisere statistikkreglene 
vil fortsette innenfor en metodologisk ramme som 
er mer i samsvar med de internasjonale anbefalin
ger som nylig ble vedtatt av De forente nasjoner. 
Statistiske opplysninger vil bli forbedret gjennom 
en mer effektiv bruk av tolldeklarasjonens innhold, 
og det vil bli tatt hensyn til de behov som følger av 
utviklingen i Den europeiske union og internasjo
nal handel (utvidelse, globalisering, liberalisering 
av handelen). Det vil også bli truffet tiltak for å 
gjøre statistikken over import- og eksportpriser 
mer pålitelig for bedre å kunne måle EU-produk-
ters konkurranseevne utenfor Unionen. 

Oppsummering 

Ved slutten av femårsprogrammet vil Kommisjo
nen: 
a.	 etter hvert ha integrert søkerstatenes opplys

ninger, 
b.	 ha tilpasset og forbedret systemene for 

datainnsamling og -produksjon, 
c.	 ha forbedret og videreutviklet den metodolo
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giske rammen, samtidig som det er tatt hensyn 
til internasjonale anbefalinger, nye informa
sjonskrav og utviklingen på det økonomiske og 
tollmessige området, 

d.	 ha økt bruken av eksisterende opplysninger og 
analyse av en global bærekraftig utvikling. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling IX 
Den felles handels
politikk 
Viktigste arbeidsom- 53 Varehandel 
råder innenfor dette 
området 

54 Handel med tjenes
ter og betalingsba
lanse 

Andre viktige om 19 Statistikksamarbeid 
råder med søkerstatene 

21 Statistikksamarbeid 
med andre tred
jestater 

42 Finansregnskaper 
52 Penger og finans 

Avdeling X 

Tollsamarbeid 

Det er ikke behov for noe direkte statistikkpro
gram. Statistiske opplysninger for denne avdeling 
fås etter behov fra opplysninger og indikatorer 
som utarbeides i forbindelse med andre avdelinger 
i programmet. 

Avdeling XI 

Sosialpolitikk, utdanning, yrkesopplæring og 
ungdom 

Statistikkbehov 

I løpet av programperioden vil det bli utviklet en 
samlet strategi for å sikre at det stilles til rådighet 
et fullstendig sett indikatorer som dekker alle sosi
ale områder, nært samordnet med tiltak under av
deling VIII. Kvaliteten på eksisterende opplysnin
ger vil bli forbedret, og det vil bli innført nye indi
katorer som skal dekke områder som er blitt prio
ritert, som sosial utstøting og livslang læring. I 
forbindelse med rapporten om utdanningssyste
menes konkrete mål, ratifisert av Det europeiske 
råd i Stockholm, vil det være nødvendig med et 
nært samarbeid mellom Generaldirektoratet for ut
danning og kultur og Eurostat. Utover fortsettel

sen av statistikkarbeidet på de tre områdene som 
er prioritert for 2002 (grunnferdigheter, informa
sjons- og kommunikasjonsteknologi, matematikk 
og teknologi), vil det kreve ytterligere arbeid å nå 
andre mål. Det må utvikles indikatorer som det 
ikke finnes opplysninger for, eller som ikke oppfyl
ler de nødvendige kvalitetskriterier, men som vil 
være avgjørende for om de fastsatte målene kan 
nås. 

Geografisk må virkeområdet for sosialstatistik
ken utvides til å omfatte alle søkerstatene og også 
områder som ligger utenfor Europas grenser, som 
f.eks. MEDSTAT-stater (Euro-Mediterranean Pro
gramme of Statistical Cooperation). Referansemå
let for denne utviklingen vil være demografiske 
opplysninger; etter som resultatene av folketellin
gen i 2001 behandles og offentliggjøres, vil denne 
prosessen bli innlemmet i programmet for regel
messig oppdatering og forberedelse av neste run-
de, og den vil fremme en harmonisert framgangs
måte over hele det utvidede geografiske området 
som er beskrevet ovenfor. På nasjonalt plan vil det 
også bli behov for befolkningsprognoser for hele 
området. 

I løpet av programperioden vil forbedringer 
med hensyn til innsamling og behandling av opp
lysninger om internasjonal mobilitet innenfor 
høyere utdanning og forskning, spille en særlig 
viktig rolle. Den første oppgaven blir å harmonise
re de grunnleggende definisjonene og de viktigste 
indikatorene. 

Området «livslang læring» vil ha avgjørende 
betydning i hele dette tidsrommet, noe som avspei
ler at økonomiske endringer vil kreve at yrkesmes
sige og sosiale ferdigheter stadig må holdes à jour. 
Det vil bli behov for et omfattende system av «læ
ringsstatistikker» som kan tjene som underlag for 
sysselsettingspolitikken, den økonomiske politik
ken og utdanningspolitikken der særlig oppmerk
somhet rettes mot offentlige og private investerin
ger i utdanning. De nåværende opplysningene om 
utdanning må utfylles med ytterligere opplysnin
ger om voksenopplæring. 

Kommisjonsmeldingen i 2002 om en ny felles
skapsstrategi for helse og sikkerhet på arbeids
plassen krever en fullstendig gjennomføring av sis-
te fase av den europeiske statistikk over arbeids
ulykker (ESAW) og første fase av den europeiske 
statistikk over yrkessykdommer (EODS). Indika
torene for arbeidskvalitet, yrkesbetingede helse
problemer og sosioøkonomiske kostnader for hel-
se og sikkerhet på arbeidsplassen vil også bli vide
reutviklet. 

I henhold til traktatens artikkel 13, og som ledd 
i innsatsen for å bekjempe forskjellsbehandling, vil 
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det bli utarbeidet metoder for levering av regel
messige statistikker over integrering av funksjons
hemmede i samfunnet. 

I programperioden forventes det at de betydeli
ge sosiale endringene som allerede er merkbare, 
vil fortsette (for eksempel i befolkningspyramiden, 
husholdningsstrukturen, migrasjonsutviklingen, 
arbeidsmønstrene, utdanningssystemene osv.), og 
en ny type virkemiddel vil bli nødvendig i tillegg til 
dem som er nevnt ovenfor. EU-statistikken over 
inntektsfordeling og levekår (EU-SILC) vil bygge 
på et bredt utvalg av kilder og på de erfaringene 
som ble gjort i 1990-årene i forbindelse med gjen
nomføringen av gjentatte runder med Det euro
peiske fellesskaps husholdningspanel. Den vil bli 
utarbeidet på en slik måte at den kan gi en rekke 
opplysninger om EU-borgernes levevilkår i løpet 
av femårsperioden og videre framover. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil Kommisjonen: 
a.	 utvikle en samlet strategi som skal sikre at det 

stilles til rådighet et fullstendig sett indikatorer 
som dekker alle sosiale områder, 

b.	 gi regelmessige opplysninger om borgernes 
levevilkår ved hjelp av nylig utarbeidede indi
katorer, 

c.	 gi opplysninger om omsorg for barn og barne
pass. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XI 
Sosialpolitikk, utdan
ning, yrkesopplæ
ring og ungdom 
Viktigste arbeidsom 31 Befolkning 
råder innenfor dette 
området 

32 Arbeidsmarked 
33 Utdanning 
35 Helse og sikkerhet 
36 Inntektsfordeling og 

levekår 
37 Sosial trygghet 
38 Annet arbeid på 

området befolk
ningsstatistikk og 
sosialstatistikk (bo
ligstatistikk) 

72 Regional statistikk 
Andre viktige om 70 Bærekraftig utvik
råder ling 

Avdeling XII 

Kultur 

Statistikkbehov 

Fellesskapstiltak på kulturområdet bygger på trak
tatens artikkel 151. Å bedre europeernes kunnska
per og spredningen av opplysninger om de vik
tigste kulturelle aspektene er en viktig del av Fel
lesskapets myndighet på dette området. Dessuten 
har det blitt klart uttalt at Fellesskapet må ta hen
syn til de kulturelle aspektene ved fastsettelsen og 
gjennomføringen av sin politikk som helhet. 

Innenfor rammen av Fellesskapets statistikk
program 2003–2007 vil den viktigste oppgaven 
innenfor kulturstatistikken være å styrke forsøks
arbeidet med hensyn til sysselsetting i kultursek
toren, deltaking i kulturvirksomhet og statistikk 
over kulturkostnader. Samtidig og i nært samar
beid med medlemsstatene og vedkommende inter
nasjonale organisasjoner vil statistikkprogrammet 
støtte metodearbeidet og utvikling av statistikk 
over avkastningen av kulturinvesteringer. Det vil 
bli rettet særlig oppmerksomhet mot utvikling av 
internasjonale metoder som gjør det mulig statis
tisk å  måle og analysere hvordan deltaking i kul
turvirksomhet kan bidra til å nå sosiale mål som å 
heve utdanningsnivået og sysselsettingsprosenten 
og redusere kriminaliteten og ulikhetene på helse
området. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil Kommisjonen: 
a.	 styrke eksisterende kulturstatistikk, 
b.	 utvikle og gjennomføre metoder for å måle kul

turens innvirkning på samfunnet. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XII 
Kultur 
Viktigste arbeidsom 34 Kultur 
råder innenfor dette 
området 
Andre viktige om 49 Informasjonssamfun
råder net 
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Avdeling XIII 

Folkehelse 

Statistikkbehov 

I henhold til traktatens artikkel 152 omfatter Fel
lesskapets virksomhet på folkehelseområdet hel
seopplysning. En grunnleggende ramme for folke
helsestatistikken som dekker helsestatus, viktige 
helsefaktorer og helseressurser, er blitt opprettet 
innenfor det europeiske statistikksystem til støtte 
for Fellesskapets handlingsplaner for folkehelse. 
Vedtakelsen av Fellesskapets nye handlingspro
gram for folkehelse14, vil føre til at statistikkdelen 
av helseopplysningen vil bli videreutviklet innen
for rammen av Fellesskapets statistikkprogram, 
bl.a. med innsamling av data som etter behov kan 
oppdeles etter kjønn, alder, geografisk plassering, 
og, dersom det finnes tilgjengelige opplysninger, 
etter inntektsnivå. I tidsrommet 2003–2007 vil ar
beidet med å videreutvikle helsestatistikken fort
sette med sikte på å oppfylle de særlige krav som 
følger av det nye handlingsprogrammet for folke
helse. Det må  særlig tas hensyn til behovet for 
indikatorer for bærekraftig utvikling. 

Det vil i alminnelighet bli lagt vekt på å styrke 
infrastrukturen i det grunnleggende system for fol
kehelsestatistikk (på medlemsstats- og unions-
plan), samt på å harmonisere og forbedre de eksi
sterende opplysningenes sammenlignbarhet, i 
samarbeid med vedkommende internasjonale or
ganisasjoner på området folkehelse (WHO and 
OECD). 

For å sikre sammenheng og komplementaritet, 
vil det innenfor programmet bli gjennomført særli
ge tiltak for å sikre at de grunnleggende begrepe
ne, definisjonene og klassifikasjonene med hensyn 
til helsestatistikken anvendes på hele helseopplys
ningsområdet. 

I samsvar med relevante avtaler med de be
rørte stater vil virkeområdet for folkehelsestatistik
ken gradvis bli utvidet til å omfatte alle søkerstate
ne. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil Kommisjonen: 
a.	 videreutvikle settet av helsestatistikker for å 

imøtekomme de særlige behov som kan oppstå 

14 Kommisjonsmelding om Det europeiske fellesskaps strategi 
på helseområdet og forslag til europaparlaments- og rådsbe
slutning om vedtakelse av et fellesskapshandlingsprogram 
på folkehelseområdet (2001–2006) – KOM (2000)285 ende
lig utgave av 16. mai 2000. 

i forbindelse med handlingsprogrammet for 
folkehelsen, 

b.	 styrke infrastrukturen i det grunnleggende sy
stem av folkehelsestatistikk. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XIII 
Folkehelse 
Viktigste arbeidsom 35 Helse og sikkerhet 
råder innenfor dette 
området 

37 Sosial trygghet 
Andre viktige om 39 Forbrukervern 
råder 

70 Bærekraftig utvik
ling 

Avdeling XIV 

Forbrukervern 

Statistikkbehov 

I de seneste årene har forbrukerpolitikken fått en 
mye større tyngde innenfor EUs institusjoner 
(traktatens artikkel 153). 

Kommisjonen har opprettet en handlingsplan 
for forbrukerpolitikk 1999–2001 som vil bli fulgt av 
tiltak til fordel for forbrukerne. Den nåværende 
handlingsplanen har som sine forgjengere vært 
svekket av at tilgangen til de opplysninger som er 
nødvendige for å kunne gjøre seg opp en begrun
net oppfatning, har vært begrenset. Handlingspla
nen for forbrukerpolitikken 2002–2005 er for tiden 
under utarbeiding. Der vil det bli lagt vekt på beho
vet for en mer systematisk og omfattende innsats 
for å bygge opp en passende «kunnskapsbase» 
som et vesentlig verktøy til støtte for utviklingen av 
politikken. 

Målet for Eurostats innsats på dette området er 
å skaffe statistiske opplysninger som er av almin
nelig interesse for offentligheten for å belyse for
bruks- og forbrukerspørsmål på europeisk, nasjo
nalt og regionalt plan. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil Kommisjonen: 
a.	 gjøre forbrukervernstatistikk tilgjengelig i et 

mer brukervennlig format, særlig i form av pu
blikasjoner, 

b.	 følge opp den metodiske støtten i forbindelse 
med ulykker i hjemmet, 

c.	 skape oppmerksomhet rundt forbrukervern på 
alle berørte statistikkområder, 
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d.	 sikre at det tas hensyn til forbrukervernspørs
mål i forbindelse med ny statistikkpolitikk, 

e.	 fremme utviklingen av forbrukervernstatistikk 
ved medlemsstatenes statistikkontorer. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XIV 
Forbrukervern 
Viktigste arbeidsom- 36 
råder innenfor dette 
området 

39 
Andre viktige om 61 
råder 

64 
65 
66 

69 
70 

Avdeling XV 

Transeuropeiske nett 

Inntektsfordeling og 
levekår 

Forbrukervern 
Arealbruk og land
skap 
Planteproduksjon 
Husdyrproduksjon 
Statistikk over land
bruksbasert industri 
Fiskeristatistikk 
Bærekraftig utvik
ling 

Det er ikke behov for noe direkte statistikkpro
gram. Statistiske opplysninger for denne avdeling 
fås etter behov fra opplysninger og indikatorer 
som utarbeides i forbindelse med andre avdelinger 
i programmet. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XV 
Transeuropeiske 
nett 
Viktigste arbeidsom- 48 Transport 
råder innenfor dette 
området 

49 Informasjonssamfun
net 

Andre viktige om
råder 

45 Energi 

53 Varehandel 
61 

71 
72 
73 

74 

Arealbruk og land
skap 
Miljøstatistikk 
Regional statistikk 
Vitenskap og tekno
logi 
Geografiske og loka
le opplysninger 

Avdeling XVI 

Industri 

Statistikkbehov 

Statistikkarbeid på området industri i ordets vides
te forstand (herunder særlig bygg og anlegg, tje
nester, energi og fôr og næringsmidler) vil bli kon
sentrert om støtte til politikk som vedtas på grunn
lag av Amsterdam-traktaten og på forskjellige se
nere toppmøter (særlig toppmøtet i Lisboa i mars 
2000). Denne utviklingen er særlig planlagt på om
rådene globalisering, intern og ekstern organise
ring av foretak (og mer generelt, produksjonssy
stemet) samt foretakssamarbeid, entreprenørskap 
og styringsformer, etterspørsel og til slutt syssel
setting og menneskelige ressurser. 

Gjennomføring av de ulike forordningene om 
foretaksstatistikk vil ha førsteprioritet. Det vil bli 
lagt særlig vekt på resultatenes kvalitet. 

For å  følge industriens strukturendringer vil 
det i nært samarbeid med de nasjonale statistikk
systemene bli gjennomført et program for utvik
ling av foretaksstatistikk. Dette vil omfatte tilpas
ning av nåværende forordninger samt støtte til de 
viktigste områdene av europeisk politikk, særlig 
det indre marked, utvidelse, økonomisk og mo
netær politikk, informasjonssamfunnet, sysselset
ting samt støtte til strukturindikatorer som danner 
grunnlaget for Unionens årsberetning. 

Eurostat vil sammen med medlemsstatene un
dersøke mulighetene for størst mulig rasjonalise
ring og samordning av de nasjonale innsamlings
metodene for så langt som mulig å minske byrden 
for foretakene. Det vil bli gjort en særlig innsats for 
å bedre analysen av det indre marked ved hjelp av 
eksisterende statistikkverktøy eller verktøy som er 
under utvikling, særlig PRODCOM (og lignende 
utvikling på tjenesteområdet). 

Energi 

På området energistatistikk vil arbeidet bestå i å 
bedre kvaliteten på energibalansen, særlig med 
hensyn til forbruk, for bedre å kunne oppfylle de 
krav som følger av overvåkingsordningen for kli
magassutslipp. Det nåværende systemet vil bli ut
videt for bedre å kunne ta hensyn til spørsmål 
knyttet til bærekraftig utvikling (energieffektivitet, 
varmekraft, fornybar energi), og det vil bli under
søkt hvor effektiv konkurransen på liberaliserte 
markeder er, og hvilken innvirkning den har på 
forbrukerne og energiindustrien. 
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Oppsummering 

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om : 
a.	 å bedre systemet for utvikling av statistikk over 

foretaksstrukturer, idet det tas hensyn til de 
politiske behovene og til at det må kunne rea
geres raskt på skiftende faktorer som miljø, 
politikk og brukere, 

b.	 å  søke å bevare den nødvendige infrastruktur 
som f.eks. foretaksregistre og klassifikasjoner, 

c.	 å fokusere på kvalitetsvurdering og forbedring 
av de opplysningene som framstilles. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XVI 
Industri 
Viktigste arbeidsom 44 Statistikk over fore
råder innenfor dette taks økonomiske 
området virksomhet 

45 Energi 
66 Statistikk over land

bruksbasert industri 
Andre viktige om 49 Informasjonssamfun
råder net 

51 Foretaksregistre 
53 Varehandel 
70 Bærekraftig utvik

ling 
71 Miljøstatistikk 

Avdeling XVII 

Økonomisk og sosial utjevning 

Statistikkbehov 

Et av de viktigste elementene i oppbyggingen av 
Den europeiske union er å rette opp de sosiale og 
økonomiske skjevhetene. Dette er hovedmålet 
med strukturfondene. Siden reformen av fondene i 
1988 har Kommisjonen ført en integrert politikk 
for sosial og økonomisk utjevning der den regiona
le statistikken spiller en avgjørende rolle i beslut
ningsprosessen: de områder som i henhold til re
gionale mål kan få støtte, er definert på grunnlag 
av sosioøkonomiske kriterier der det er tatt hen
syn til visse terskler; tildelingen av midler til med
lemsstatene skjer på en objektiv måte, på grunnlag 
av statistiske indikatorer. Utover dette krever vur
deringen av virkningene av fellesskapspolitikken 

15 Se «Europas enhet, solidaritet mellom folkene, regionalt 
mangfold»; annen rapport om økonomisk og sosial utjev
ning, Europakommisjonen, januar 2001. 

på regionalt plan, og nærmere bestemmelse av re
gionale skjevheter, tilgang til omfattende regionale 
statistikker. 

De vurderingsrapportene om den sosioøkono
miske utviklingen i regionene (Rapport om økono
misk og sosial utjevning15, som Kommisjonen re
gelmessig utarbeider, krever en betydelig mengde 
statistiske opplysninger. Byenes problemer bør vi
es særlig oppmerksomhet ettersom de politiske 
beslutningstakerne i stadig større grad krever at 
livskvaliteten i europeiske byer skal vurderes. Som 
grunnlag for sin framtidige innsats krever de sam
menlignbare opplysninger om samtlige byer i EU. 
I meldingene offentliggjort av Kommisjonen i 1997 
(En dagsorden for byene i Den europeiske union) 
og i 1998 (Bærekraftig byutvikling i Den euro
peiske union: en ramme for innsatsen) ble særlig 
behovet for mer sammenlignbare opplysninger 
framhevet. 

Det arbeidet som skal utføres som ledd i stati
stikkprogrammet 2003–2007 vil derfor for en stor 
del bli bestemt av den formen Fellesskapets 
regionpolitikk vil ha i en utvidet europeisk union, 
og av at strukturfondene nå  går inn i en ny pro
gramperiode. Den tredje utjevningsrapporten skal 
etter planen vedtas av Kommisjonen i begynnelsen 
av 2004, mens dens konklusjoner skal gjennom
føres (som utkast til forordninger) i løpet av resten 
av det året. De nødvendige opplysninger vil omfat
te befolkningsprognoser på regionalt plan og opp
lysninger om regional demografi. 

Geografiske opplysninger 

Et stort antall avdelinger innenfor Kommisjonen 
bruker geografiske informasjonssystemer for å ut-
forme, gjennomføre og vurdere den politikk som 
de er ansvarlige for. Denne tendensen vil bli stadig 
mer framtredende i årene som kommer etter som 
teknologien utvikles og opplysningene blir lettere 
tilgjengelige. Initiativene med hensyn til en euro
peisk romdatainfrastruktur vil føre til nye utford
ringer på dette området. Eurostat, som forvalter 
Kommisjonens referansedatabase, må  møte disse 
utfordringene. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om : 
a.	 å gjennomføre de statistiske indikatorene som 

er nødvendige for neste fase av strukturfonde
ne, 

b.	 å skaffe de nødvendige opplysningene til utjev
ningsrapporten og støtte Kommisjonens for-
slag til strukturfondene etter 2006, 
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c.	 å fremme bruken av geografiske informasjons
systemer i forbindelse med forvaltningen av po
litikken. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XVII 
Økonomisk og sosial 
utjevning 
Viktigste arbeidsom 55 Priser 
råder innenfor dette 
området 

72 Regional statistikk 
74 Geografiske og loka

le opplysninger 
Andre viktige om 31 Befolkning 
råder 

32 Arbeidsmarked 
40 Årlige nasjonalregn

skaper 
44 Statistikk over fore

taks økonomiske 
virksomhet 

50 Turisme 
63 Landbruksinntekter 

og -priser 
71 Miljøstatistikk 

Avdeling XVIII 

Forskning og teknologisk utvikling 

Statistikk over vitenskap og teknologi samt 
nyskaping 

Statistikkbehov 

Det overordnede målet for Fellesskapets FTU-poli-
tikk er å styrke det vitenskapelige og teknologiske 
grunnlaget for den europeiske økonomien og å 
bedre dens konkurranseevne på internasjonalt 
plan. På toppmøtet i Lisboa i 2000 fastsatte Det 
europeiske råd et klart strategisk mål for Europa 
for det neste tiåret. Målingen av harmoniserte inn
satsfaktorer, resultater og de sosioøkonomiske 
virkningene av kunnskapsøkonomien vil fortsatt 
være høyt prioritert på den europeiske forsknings
dagsordenen. 

For all nyere FTU- og nyskapingspolitikk har 
det vært nødvendig med aktuelle og harmoniserte 
opplysninger, som må samles inn etter forhandlin
ger med medlemsstatene og samordnes av Euro-
stat. Årlige ajourføringer av indikatorene for begge 
initiativene vil kreve hyppigere undersøkelser i 
medlemsstatene og bedre kvalitet. Muligheten til å 
produsere statistikk over menneskelige ressurser 

innenfor vitenskap og teknologi samt statistikk 
oppdelt etter kjønn må forbedres slik at beslut
ningstakerne kan få de opplysningene som er nød
vendige for å kunne vurdere om den berørte felles
skapspolitikken har vært virkningsfull. 

Oppsummering 

De neste fem årene vil hovedinnsatsen dreie seg 
om 
a.	 å bedre kvaliteten på eksisterende indikatorer 

og fortsette arbeidet med begrepene som skal 
føre til utarbeiding og videreutvikling av nye 
indikatorer for å  måle resultatene av forsk
nings- og nyskapingspolitikken, og særlig for å 
måle menneskelige ressurser og deres mobili
tet innenfor forskning og utvikling, 

b.	 å videreutvikle statistikk over FTU og nyska
ping innenfor rammen av det europeiske forsk
ningsområdet og særlig utvikle en teoretisk 
ramme for hyppigere statistikk over FTU og 
nyskaping, 

c.	 utvikle en generell ramme for måling av kunn
skapssamfunnet, 

d.	 måle den teknologiske utvikling ved hjelp av 
harmoniserte patentstatistikker, 

e.	 innlemme søkerstatene i den overordnede 
rammen for utvikling av harmonisert og sam
menlignbar FTU- og nyskapingsstatistikk. 

Forskning innenfor statistikk 

Statistikkbehov 

Som en del av FTU-politikken fremmer Fellesska
pet forskningsvirksomhet til støtte for egen poli
tikk. I flere rammeprogrammer (herunder i de for
beredende dokumentene til det sjette rammepro
gram) er offisiell statistikk blitt nevnt som et om
råde der det vil bli iverksatt FTU-virksomhet på 
fellesskapsplan. 

Den økende bruken av statistikk i forbindelse 
med politisk beslutningstaking i slutten av 1990
årene har ført til etterspørsel etter mer nøyaktig og 
sammenlignbar statistikk, særlig etter konjunktu
rindikatorer for å overvåke utviklingen i det indre 
marked og i Den monetære union. Den kommen
de utvidelsen av Den europeiske union øker beho
vet for rask tilgang til slike opplysninger. 

Samtidig gir teknologien nye muligheter for å 
samle inn opplysninger og spre statistikk. Samti
dig klager opplysningsgiverne (foretak og enkelt
personer) over svarbyrden og krever at den skal 
minskes gjennom økt automatisering og bedre 
bruk av eksisterende opplysninger. FTU innenfor 
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statistikk har en viktig europeisk dimensjon fordi 
statistikkproduksjon er internasjonal av natur et
tersom bare et fåtall medlemsstater har råd til det 
alene. Sammen med den økende vekt som blir lagt 
på nytte- og kostnadsanalyse av den statistikken 
som produseres, innebærer dette nye krav til pro
duksjon av europeisk statistikk. Europeiske sta
tistikere innenfor forvaltningen må derfor gjen
nomgå på nytt de framgangsmåtene som brukes i 
dag for å samle inn og utarbeide statistikker over 
stadig flere ulike fenomener. 

Disse kravene understreker hvor viktig det er å 
benytte eksisterende datakilder for å produsere 
statistikk til mer dyptgående statistiske analyser. 
Dette innebærer at det bør utvikles metoder og 
verktøy som støtter kombinert bruk av opplysnin
ger (fra for eksempel forvaltningsdata og utvalgs
undersøkelser, eller statistikk for kortere tidsrom 
enn ett år og strukturstatistikk). 

Oppsummering 

De neste fem årene vil arbeidet særlig dreie seg 
om 
a.	 å utvikle nye verktøy og metoder for offisiell 

statistikk, 
b.	 å fremme bedre begrepsoppbygging og utvik

ling av statistikk for å måle nye sosioøkonomis
ke fenomener, 

c.	 å overføre teknologi og sakkunnskap innenfor 
det europeiske statistikksystem, 

d.	 å bedre kvaliteten på statistikkproduksjonspro
sessen og de statistiske resultatene. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XVIII 
Forskning og tekno
logisk utvikling 
Viktigste arbeidsom 22 Forskning innenfor 
råder innenfor dette statistikk og meto
området der 

73 Vitenskap og tekno
logi 

Andre viktige om 44 Statistikk over fore
råder taks økonomiske 

virksomhet 
49 Informasjonssamfun

net 

Avdeling XIX 

Miljø 

Statistikkbehov 

Hovedmålet for miljøstatistikkene er at de skal 
være et effektivt redskap for gjennomføringen og 
vurderingen av Den europeiske unions miljøpoli
tikk. De viktigste prioriteringene på miljøområdet 
inngår i det sjette miljøhandlingsprogram, strategi
en for en bærekraftig utvikling og Cardiff-strategi-
en for integrering av miljøet i annen sektorpolitikk. 

I Kommisjonens forslag til sjette miljøhand
lingsprogram «Miljø 2010: vår framtid, vårt valg» 
er det fastsatt prioriterte områder for miljøstatistik
ken. I det nye programmet pekes det på fire viktige 
områder for politikken: klimaendring, natur og 
biologisk mangfold, miljø og helse og livskvalitet, 
naturressurser og avfall. I programmet understre
kes behovet for å fortsette prosessen med å inte
grere miljøhensyn på alle relevante områder av 
politikken og sikre borgerne bedre og lettere til
gjengelig miljøinformasjon. Det skal også utvikles 
en mer miljøbevisst holdning til arealbruk. 

Det europeiske råd i Gøteborg i juni 2001 ved
tok en EU-strategi for bærekraftig utvikling. Strate
gien bygger på fire temaer (klimaendringer, trans
port, helse og naturressurser), som skal følges opp 
hvert år. Strategien vil i stor grad påvirke behovet 
for statistikk knyttet til miljø, men bæredyktighets
aspektet vil også ha innvirkning på sosialstatistik
ken og den økonomiske statistikken. For å kunne 
måle utviklingen vil bæredyktig utvikling bli opp
ført på listen over strukturindikatorer for den sam
menfattende rapporten og bli framlagt hvert år på 
Det europeiske råds vårmøte, første gang i 2002. 

Det europeiske råd i Gøteborg etterlyste også 
en strategi for den ytre dimensjon av bærekraftig 
utvikling, og en samlet dagsorden forventes å bli 
vedtatt med henblikk på FNs verdenstoppmøte om 
bærekraftig utvikling. 

Når det gjelder miljødelen av statistikkpro
grammet, innebærer handlingsprogrammet og 
strategien for en bærekraftig utvikling at de nå
værende arbeidsområdene bør opprettholdes, 
men også at de bør utvides og tilpasses. Statistikk
programmet vil fortsatt først og fremst dreie seg 
om statistikk med en nær tilknytning til sosioøko
nomisk statistikk, som f.eks. miljøbelastning som 
skyldes menneskers virksomhet og reaksjonene 
fra samfunnets representanter. Å bedre statistik
kens evne til å beskrive vekselvirkningen mellom 
sosial, økonomisk og miljømessig utvikling vil kre
ve ytterligere arbeid. Programmet er utformet slik 
at det sammen med opplysningene fra Det euro
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peiske miljøvernbyrå kan dekke statistikkbehovet, 
og arbeidsområdene skal fortsatt utfylle hverand
re. 

En avgjørende faktor for en bærekraftig utvik
ling er integreringen av miljøaspektene i annen 
politikk, men det er blitt gjort større framskritt 
bare på tre av ni områder (transport, landbruk og 
energi). Arbeidet med å harmonisere miljødelen i 
fellesskapsstatistikken fullt ut med relevant sosioø
konomisk statistikk vil fortsette slik at det kan tje
ne som redskap for slik integrert politikk. Det er 
gjort vesentlige framskritt de senere årene med 
hensyn til utarbeiding av visse relevante statistik
ker. Tilsvarende tiltak vil være av vesentlig betyd
ning også for andre områder av politikken. Stor 
betydning bør også tillegges indikatorer for biolo
gisk mangfold, intensitet i ressursbruken og gifti
ge kjemikalier og deres virkninger på menneskers 
helse. Statistikk over arealbruk forbedres gjennom 
landskapsstatistikken. Fiskeristatistikken vil være 
viktig for å vise utviklingen i denne sparsomme 
ressursen (se avdeling II). Aggregerte indikatorer 
der det brukes produksjons- og handelsstatistikk 
samt andre kilder kan bidra til beskrivelsen av 
samfunnets avhengighet av kjemikalier. En mil
jødel må også tilføyes sosialstatistikken for å av
speile forbruksmønstre og mulige helseskadelige 
virkninger av forurensning og kjemikaliebruk. 

Gjennomføringen av forordningen om avfalls
statistikk vil være en vesentlig oppgave. Ny poli
tikk som knytter avfall til ressursforvaltning, vil 
også kreve innsats på statistikkområdet for å be
skrive materialstrømmer, ressursbruk, avfall, om
bruk og miljøeffektivitet på en ensartet måte. Gjen
nomføringen av rammedirektivet om vann vil kre
ve statistisk underlag og bedre harmonisering av 
vannstatistikk. Et bedre rettslig grunnlag for slik 
statistikk er av vesentlig betydning. Statistisk un
derlag for gjennomføring av direktivet om inte
grert forebygging og begrensning av forurensning 
vil være viktig for så sikre sammenlignbarhet med 
foretaksstatistikken. En vesentlig oppgave vil være 
å gjennomgå rapporteringskrav og samordne rap-
porter om statistikk og rapporter om oppfyllelse av 
kravene. 

Det er også utarbeidet miljøregnskaper i til
knytning til nasjonalregnskapene. Disse regnska
pene utgjør et vesentlig grunnlag for miljøanalyse 
og utvikling av mer omfattende modeller for vek
selvirkningen mellom økonomi og miljø. De vil bli 
ytterligere tilpasset og utvidet for å kunne brukes 
som et viktig statistikkverktøy når den bærekrafti
ge utvikling skal analyseres. 

Oppsummering 

Hovedinnsatsen de neste fem årene vil dreie seg 
om 
a.	 å forbedre viktig miljøstatistikk, særlig stati

stikk over avfall, vann og miljøkostnader, med 
hovedvekt på den statistikk som er nødvendig 
for miljøindikatorene, men også på innføring av 
det regelverk som er nødvendig for slik stati
stikk, 

b.	 å produsere lett forståelige indikatorer for miljø 
og bærekraft i samarbeid med andre av Kom
misjonens kontorer og Det europeiske miljø
vernbyrå, 

c.	 å fortsette arbeidet med en miljødel i den sosio
økonomiske statistikken med det mål å oppfyl
le behovene i forbindelse med indikatorer som 
integrerer hensyn til miljø og bærekraft i annen 
politikk, 

d.	 å fortsette arbeidet med å tilføye et miljøom
råde til nasjonalregnskapene gjennom regel
messig produksjon av et sett miljøregnskaper 
og å tilpasse dem til de prioriterte bærekrafts
pørsmålene, 

e.	 å delta i den nye gjennomgåelsen av rappor
teringskravene og fortsette det nære samarbei
det med Det europeiske miljøvernbyrå gjen
nom samordnede tiltak og gjennom at de to 
institusjonenes datainnsamling utfyller hver
andre, 

f.	 å styrke datainnsamlingen med henblikk på 
analyse av den globale bærekraftige utviklin
gen. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XIX 
Miljø 
Viktigste arbeidsom 45 Energi 
råder innenfor dette 
området 

65 Husdyrproduksjon 
70 Bærekraftig utvik

ling 
71 Miljøstatistikk 
74 Geografiske og loka

le opplysninger 
Andre viktige om 35 Helse og sikkerhet 
råder 

39 Forbrukervern 
44 Statistikk over fore

taks økonomiske 
virksomhet 

48 Transport 
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50 Turisme 
61 Arealbruk og land

skap 
62 Landbruksstrukturer 
64 Planteproduksjon 
67 Samordning og re

form av landbruks
statistikken 

68 Skogbruksstatistikk 
69 Fiskeristatistikk 
72 Regional statistikk 

Avdeling XX 

Utviklingssamarbeid (og andre tiltak i 
forhold til tredjestater) 

Statistikkbehov 

Det overordnede mål er å støtte EUs forbindelser 
med tredjestater ved å yte passende og målrettet 
faglig bistand på statistikkområdet for å øke den 
statistiske kapasiteten i stater som mottar støtte fra 
EU. I den framtidige strategien erkjennes det imid
lertid at det er behov for å tilpasse seg de skiftende 
politiske forutsetningene innenfor EU. 

EU-politikkens avspeiling i statistikksamarbei
det. 

Den største endringen av politikken er en økt 
og mer uttalt oppmerksomhet omkring fattig
domsbekjempelse i EUs utviklingspolitikk, særlig i 
ACP-statene. Statistikksamarbeidet vil derfor i 
større grad dreie seg om å forbedre målingen og 
overvåkingen av fattigdom, noe som vil innebære 
økt virksomhet særlig på området sosialstatistikk. 
På samme måte vil det bli gitt teknisk rådgivning 
og støtte til Generaldirektoratet for utvikling, Ge
neraldirektoratet for forbindelser med tredjestater 
og EuropAid for å måle hvilken virkning EUs utvik
lingsprogrammer har på fattigdommen. 

I programmet vil det fortsatt bli lagt vekt på 
regional integrering, noe som avspeiler at statene 
selv gjør en stadig større innsats for å styrke sine 
egne regionale strukturer. Støtteområdene omfat
ter flersidig overvåking, forbedring av nasjonal
regnskapene, prisstatistikk, landbruksstatistikk, 
handel med tredjestater, foretaksstatistikk og stati
stikkutdanning. 

Hovedmålet innenfor samarbeidet med de tolv 
partnerstatene ved Middelhavet er en institusjo
nell og tverrinstitusjonell styrking av de nasjonale 
statistikksystemene. Harmonisering og produk
sjon av statistikken samt bedre brukertilgang til 
dataene vil bli støttet for å skaffe et solid grunnlag 
for politisk beslutningstaking og gode styringsfor
mer. Foruten sosioøkonomisk statistikk, er migra

sjon, turisme og miljø prioriterte områder. 
Statistikksamarbeid mellom EU og de nye uav

hengige statene tar sikte på å støtte og overvåke 
det økonomiske samarbeidet og reformprosessen 
samt fremme markedsøkonomien. Det er først og 
fremst behov for økonomisk statistikk og statistikk 
over handelen med tredjestater. 

Eurostat vil fortsette å styrke sin innsats for å 
bedre samordningen mellom giverne (dvs. tosidi
ge og flersidige givere). I samsvar med dette vil 
Eurostat støtte arbeid, særlig innenfor OECD/ 
DAC, FN og Verdensbanken, for å vurdere utvik
lingssamarbeidets virkning på muligheten for å nå 
utviklingsmålene for det nye årtusen, som ble ved
tatt på FNs årtusen-toppmøte i 2000. Som sådan vil 
Eurostat spille en aktiv rolle i Paris 21-initiativet og 
på Balkan. Særlig vil det innenfor det tekniske 
samarbeidet bli understreket hvor viktig det er å 
fokusere på brukerne, og verdien av flerårig pro
gramplanlegging vil bli fremmet. 

Det vil bli gjort nyskapingsarbeid med sikte på 
å utvikle strategier og metoder for måling og over
våking av menneskerettighetene og gode styrings
former. 

Oppsummering 

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om 
a.	 å yte teknisk statistikkstøtte til stater som mot-

tar EU-støtte for å styrke deres statistikkapasi
tet, 

b.	 å styrke målingen og overvåkingen av fattig
dom, 

c.	 å utvikle strategier og metoder for å  måle og 
overvåke menneskerettighetene og gode sty
ringsformer. 

Statistikkbehov og Eurostats resultater 

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder 
Avdeling XX 
Utviklingssamarbeid 
Viktigste arbeidsom 21 Statistikksamarbeid 
råder innenfor dette med andre tred
området jestater 
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Vedlegg II 

Det femårige statistikkprogram 2003–2007: 
Eurostats arbeidsområder 

Kapittel (delområde) Tema (tiltak) 

I. Støtte til statistikkproduksjon, teknisk 
infrastruktur 

10 Kvalitetsstyring og vurdering 

11 
12 
13 

Klassifikasjoner 
Statistikkutdanning 
IT-infrastruktur og -tjenester overfor Euro-
stat 

14 IT-standardisering og infrastruktur for 
ESS-samarbeidet 

15 
16 
17 
18 
19 

Referansedata- og metadatalagre 
Informasjon 
Spredning 
Samordning av statistikk 
Statistikksamarbeid med søkerstatene 

21 Statistikksamarbeid med andre tredjesta
ter 

II. Befolkningsstatistikk og sosialstatistikk 

22 
25 

31 
32 

Forskning innenfor statistikk og metoder 
Datasikkerhet og fortrolig behandling av 
statistiske opplysninger 
Befolkning 
Arbeidsmarked 

33 
34 

Utdanning 
Kultur 

35 
36 
37 
38 

39 

Helse og sikkerhet 
Inntektsfordeling og levekår 
Sosial trygghet 
Annet arbeid på området befolkningsstati
stikk og sosialstatistikk 
Forbrukervern 

III.A. Makroøkonomisk statistikk 40 
41 
42 
43 
55 

Årlige nasjonalregnskaper 
Kvartalsregnskaper 
Finansregnskaper 
Kontroll med egne midler 
Priser 

III.B. Foretaksstatistikk 
57 
44 

Statistikk for konjunkturanalyse 
Statistikk over foretaks økonomiske virk
somhet 

45 
48 
49 
50 

Energi 
Transport 
Informasjonssamfunnet 
Turisme 

III.C. Valuta-, handels-, finans- og betalingsba
lansestatistikk 

51 
52 

Foretaksregistre 
Penger og finans 

53 Varehandel 
54 Handel med tjenester og betalingsbalanse 
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Kapittel (delområde) Tema (tiltak) 

IV. Landbruk, skogbruk og fiskeri 61 
62 

Arealbruk og landskap 
Landbruksstrukturer 

63 
64 
65 
66 

Landbruksinntekter og -priser 
Planteproduksjon 
Husdyrproduksjon 
Statistikk over landbruksbasert industri 

67 Samordning og reform av landbruksstati
stikken 

68 
69 

Skogbruksstatistikk 
Fiskeristatistikk 

V. 

VII. 

Statistikk som omfatter flere områder 

Ressurser og forvaltning 

70 
71 
72 
73 
74 
91 

Bærekraftig utvikling 
Miljøstatistikk 
Regional statistikk 
Vitenskap og teknologi 
Geografiske og lokale opplysninger 
Internasjonale og tverrinstitusjonelle for
bindelser 

92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 

Forvaltning og statistikkprogrammer 
Forvaltning av menneskelige ressurser 
Forvaltning av økonomiske midler 
Forvaltning av det rettslige grunnlaget 
Revisjon 
Generell administrasjon 
Desentralisert forvaltning 
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