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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1608/2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουλίου 2003
σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συν-
θήκης (2),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Υπάρχει ανάγκη για συγκρίσιµες στατιστικές σχετικά µε την
έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτοµία και την
επιστήµη και την τεχνολογία εν γένει µε σκοπό την υποστή-
ριξη των κοινοτικών πολιτικών.

(2) Η απόφαση 94/78/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 24ης
Ιανουαρίου 1994, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος
για την ανάπτυξη των κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε την
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία (3), τόνιζε τους
στόχους της δηµιουργίας ενός κοινοτικού πλαισίου ανα-
φοράς για στατιστικές και της καθιέρωσης ενός εναρµονισµέ-
νου κοινοτικού συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης
στον τοµέα αυτό.

(3) Στην τελική έκθεση για την περίοδο που καλύπτει το πρό-
γραµµα 1994 έως 1997 υπογραµµίζεται ότι θα πρέπει να
συνεχιστούν οι εργασίες, να τίθενται τα δεδοµένα στη
διάθεση των ενδιαφεροµένων πιο γρήγορα, να επεκταθεί η
περιφερειακή κάλυψη και να αυξηθεί η συγκρισιµότητα των
δεδοµένων.

(4) Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/126/ΕΚ,
της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το κοινοτικό στατι-
στικό πρόγραµµα 1998-2002 (4), το σύστηµα στατιστικής
πληροφόρησης πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση των
πολιτικών επιστήµης και τεχνολογίας στην Κοινότητα καθώς
και την αξιολόγηση των ικανοτήτων Ε&Α και καινοτοµίας
των περιφερειών για τη διαχείριση των διαρθρωτικών
ταµείων.

(5) Σύµφωνα µε τον κανονισµό 322/97 (ΕΚ) του Συµβουλίου,
της 17ης Φεβρουαρίου 1997, για τις κοινοτικές στατι-
στικές (5), οι στατιστικές αυτές διέπονται από τις αρχές της
αµεροληψίας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της
σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας, του στατιστικού
απορρήτου και της διαφάνειας.

(6) Προκειµένου να εξασφαλιστούν η χρησιµότητα και η συγκρι-
σιµότητα των δεδοµένων και να αποφευχθούν οι αλληλεπι-
καλύψεις των εργασιών, η Κοινότητα θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη τις εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε συνερ-
γασία µε ή από τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς
σχετικά µε τις στατιστικές στον τοµέα της επιστήµης και της
τεχνολογίας και µάλιστα όσον αφορά λεπτοµέρειες των
δεδοµένων που θα παρέχονται από τα κράτη µέλη.

(7) Η κοινοτική πολιτική για την επιστήµη, την τεχνολογία και
την καινοτοµία προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ενίσχυση
των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων των ευρω-
παϊκών επιχειρήσεων µε σκοπό την αύξηση της ικανότητας
καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές και
περιφερειακό επίπεδο, στην αξιοποίηση των οφελών από την
κοινωνία των πληροφοριών και στην προώθηση της µετα-
φοράς της τεχνολογίας, στη βελτίωση των δραστηριοτήτων
στο χώρο των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
στην ανάπτυξη της κινητικότητας του ανθρώπινου δυνα-
µικού καθώς και στην προώθηση της ισότητας µεταξύ
αντρών και γυναικών στην επιστήµη.

(8) Οι αρχές της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας και της
καταλληλότητας θα πρέπει να εφαρµόζονται για τις διαδικα-
σίες συλλογής των δεδοµένων σχετικά µε τη βιοµηχανία και
τις διοικήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την απαραίτητη
ποιότητα των δεδοµένων και την επιβάρυνση των ερωτώµε-
νων.

(9) Είναι ουσιώδες να συντονιστούν οι εξελίξεις των επίσηµων
στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία, ώστε να
καλύπτουν επίσης τις βασικές ανάγκες των εθνικών, περιφε-
ρειακών και τοπικών διοικήσεων, των διεθνών οργανισµών,
των οικονοµικών φορέων, των επαγγελµατικών ενώσεων και
του ευρέος κοινού.
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(1) ΕΕ C 332 Ε της 27.2.2001, σ. 238.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2002 (δεν έχει

ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβου-
λίου της 17ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 Ε της 27.5.2003, σ. 58) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(3) ΕΕ L 38 της 9.2.1994, σ. 30.
(4) ΕΕ L 42 της 16.6.1999, σ. 1. (5) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.



(10) Προκειµένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις εργασιών,
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η απόφαση 1999/173/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για τη θέσπιση
ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης για τη βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου
δυναµικού και της κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων
(1998 έως 2002) (1) και η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή
στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην
καινοτοµία (2002-2006) (2).

(11) Το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, µε
θέµα «Επιστήµη και Κοινωνία» και «Γυναίκες και Επι-
στήµη» (3), όπου το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή
του για το έργο της Οµάδας του Ελσίνκι και καλεί τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειες που
έχουν αναλάβει για να προωθήσουν τη συµµετοχή των
γυναικών στην επιστήµη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή ανά φύλο
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό
στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας και την ανά-
πτυξη δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου που
επιτελείται προς την κατεύθυνση της ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών στο χώρο της έρευνας στην Ευρώπη.

(12) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας από-
φασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορι-
σµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(13) Έχει ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής του στατιστικού
προγράµµατος που συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/
ΕΟΚ, Ευρατόµ (5) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της προαναφερό-
µενης απόφασης.

(14) Η επιτροπή επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας (Crest) έχει
γνωµοδοτήσει,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός κοινοτικού
συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης για την επιστήµη, την τε-
χνολογία και την καινοτοµία µε σκοπό την υποστήριξη και την
παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών.

Άρθρο 2

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

— Παροχή στατιστικών από τα κράτη µέλη σε τακτική βάση και
εντός καθορισµένων προθεσµιών, ιδιαίτερα στατιστικών σχετικά
µε τις δραστηριότητες Ε & Α σε όλους τους υπόψη τοµείς, και
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων Ε & Α, συ-
µπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων δηµόσιων προϋπολογισµών
για την Ε & Α λαµβάνοντας υπόψη την περιφερειακή διάσταση

µέσω της εκπόνησης, όπου είναι δυνατόν, στατιστικών σχετικά
µε την επιστήµη και την τεχνολογία µε βάση την κατάταξη
NUTS.

— Ανάπτυξη νέων στατιστικών µεταβλητών που θα παράγονται σε
µόνιµη βάση και οι οποίες θα µπορούν να παρέχουν πληρέστε-
ρες πληροφορίες για την επιστήµη και την τεχνολογία και συ-
γκεκριµένα για τη µέτρηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων
επιστήµης και τεχνολογίας, της διάδοσης των γνώσεων και γενι-
κότερα των επιδόσεων της καινοτοµίας. Οι πληροφορίες αυτές
είναι αναγκαίες για τη χάραξη και την αξιολόγηση των πολι-
τικών επιστήµης και τεχνολογίας στις οικονοµίες που βασίζο-
νται όλο και περισσότερο στη γνώση. Η Κοινότητα δίδει ιδιαί-
τερη προτεραιότητα στους ακόλουθους τοµείς:

— καινοτοµία (τεχνολογική και µη),

— ανθρώπινους πόρους που αφιερώνονται στην επιστήµη και
την τεχνολογία,

— διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (στατιστικές για τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας που θα προέρχονται από τις βάσεις δεδοµέ-
νων των εθνικών και ευρωπαϊκών γραφείων διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας),

— στατιστικές για την υψηλή τεχνολογία (προσδιορισµός και
ταξινόµηση των προϊόντων και υπηρεσιών, µέτρηση των
οικονοµικών επιδόσεων και συµβολή στην οικονοµική ανά-
πτυξη),

— στατιστικές ανά φύλο για την επιστήµη και την τεχνολογία,

— βελτίωση και ενηµέρωση µε νέα στοιχεία των υφιστάµενων
προτύπων και εγχειριδίων σχετικά µε τις έννοιες και τις µεθό-
δους, µε ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες στον τοµέα των υπηρε-
σιών και στις συντονισµένες µεθόδους για τη µέτρηση των
δραστηριοτήτων Ε & Α. Εξάλλου η Κοινότητα θα εντείνει τη
συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς, µε
στόχο την εξασφάλιση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων και
την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών,

— βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων, κυρίως όσον αφορά τη
συγκρισιµότητα, την ακρίβεια και την επικαιρότητά τους,

— βελτίωση της διάδοσης των στατιστικών πληροφοριών, της πρό-
σβασης σ' αυτές και της σχετικής τεκµηρίωσης.

Θα λαµβάνονται υπόψη οι διαθέσιµες ικανότητες στα κράτη µέλη
για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και την
ανάπτυξη µεθόδων και µεταβλητών.

Άρθρο 3

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας από-
φασης εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επι-
τροπής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού
προγράµµατος που ιδρύθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης 89/
382/ΕΟΚ, Ευρατόµ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής.
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(1) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 105.
(2) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ C 199 της 14.7.2001, σ. 1.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(5) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.



Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της από-
φασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 5

Εντός τεσσάρων ετών από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης,
και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την αξιολόγηση
της εφαρµογής των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2.

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει, µεταξύ άλλων, το κόστος των δράσεων
και την επιβάρυνση των ερωτωµένων σε σχέση µε τα οφέλη από τη
διαθεσιµότητα των δεδοµένων και την ικανοποίηση των χρηστών.

Σε συνέχεια της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή δύναται να προτείνει
µέτρα για τη βελτίωση της εφαρµογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ALEMANNO
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