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Indicadors comparatius (2000-2008)
Les idees clau

•

Economia
• La renda per habitant al mateix nivell que Suècia i Austria
•Els preus s'encareixen per damunt dels de la zona euro
Ocupació
•Fins al 2008. més persones amb feina que a la zona euro
• Primers indicis de crisi al mercat laboral
Innovació i recerca
•Cada vegada menys joves amb estudis de secundària
• Creix la inversió en recerca. però per sota de l'europea
Cohesió social
•La distribució de la renda, menys desigual que l'europea
• Les dones tenen major risc de pobresa
Medi ambient
• Les energies renovables perden pes en la generació
elèctrica
• Per damunt d'Europa en emissions amb efecte hivernacle
Demografia
•Catalunya, un país densament poblat
• L'esperança de vida dels catalans continua augmentant

Les caraderístiques dels indicadors

Unió Europea i zona euro

Els indicadors de la Unió Europea són un conjunt
d'indicadors que permeten comparar els diferents estats
de la Unió Europea. Els elabora l'oficina estadística
Eurostat per al seguiment de les polítiques dels països
membres (indicadors estructurals) i per conèixer-ne
la demografia (indicadors a llarg termini).

•

Unió Europea

•

Zona euro

L'Idescat ha gestionat el càlcul d'aquest conjunt
d'indicadors per a Catalunya per tal de poder comparar
les dades amb les de la Unió Europea, zona euro i Espanya.
Les dades de Catalunya són elaborades pels diferents
organismes que formen part del Sistema estadístic català,
entre els quals els departaments de la Generalitat i el
mateix Idescat.
A data 1 d'octubre de 2009 l'Idescat difon 106 indicadors
amb dades catalanes, un 70% dels indicadors europeus.
Aquests indicadors són de periodicitat anual, l'actualització
es fa de forma contínua i són consultables al web de
l'Idescat en tres idiomes: català, castellà i anglès.
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Economia
La renda per habitant, al mllteix
nlvall que Sukla l Austrla
mpi:oduetl! interior brut per habitant de Catalwip.
a va mantmir l'u.y 2008comendldarrers11111'·
una 'ri:Dm!a de pllllD per damunt del valor que es
pl.'el1 a1111. a re&ftncia per al conjunt de la Ulli6
Bu:ropea. i que és de 100.

Am. l'any 200ll, el P.IB per habitmt (calculat en
paritat de poder de compra perquè 1ea da.dea siguin
comp.arables amb la i:uta. de pallm) es va situar als
122,0 punta, mentre que l'espanJOl va ser de 103,9, i
el de la zona euro de 108,SI. Respecte l'any 2007 es
va reduir en un punt i mig, la mateixa dlrmlnud.6
es va. produir a l!8¡miya mentre que a la 2:0na euro
la reduccló va ser menor.
Aquest valor està molt proper al de paISO& com
Auatria {123,1) i sukla (Ul,4), l rupera el d'altres
com Isl.àn.clla (119,7), Dinamarca (118,3), el Regne
Unit (117,1), AleDlil!ly.I (116,0). FlnUnclia (11.5,0),
Bèlgica (114,6). Pranç.a (107.3} o també el Japó (110,9).
Bo. c:anvi, està per iota del de w......,.,i,llll (271.l),
Noruega (190,0) i S'Ulna (141,4). Bis Estaà Ullitatl
Vllll teDi:r UD PIB per habitant de 154,3.

Si es comidera el PIB per persona ocupada enlloc de
per habitant. les dim'èllcies entre àmbits es
redueixen. ja que a Catal~ l'11J112007 va ser de
108,9, a Espanya de 103,6 i a la zona euro de 110,1.
.Ara bé, m.entre que el de la zona euro ha anat
dinnin'UiDt en els darrers anys, el de Catalwiy;¡. s'ha
mantingut molt estable des de l'any 2000. m. paImés propers, en aquest cas, són Mnlàndla (111},
Itàlia (103,6), i Alemanya (107.6). m cl.el Japó es va.
situar als 100,3, l el dels Bitats Unia al 143,2.
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Els preus s•enceniixen per damunt
dels de l• zona euro
m.s Indexa de pmu de amaum. harmonitzats {IPCH)
eatm disaeDym per poder~ comparacions
internacionals 'dlides de l'augment dels preus dels
aerveú i béns de a.maum (lntladó} que pa.guen els
dutadaru.

Cany 2008, els preua a Catalunya i Blpanya van
augmentar un 4.1" tespeae al 2007, o.a pwm per
aob:re del.t de la zona euro (3.3"l i 0,4 puna per
damunt deli de la UB(3,7").Aqueaa n!Yl!llsd'intlad6
-i:mt a c.awunya com a la retta d'àmbits terrlto:rlala$6n els m.és alts dels darrm 10 anys.
Holanda (2.2"), Su'íasa (2,3"), Portugal l'-7%) i
Alem2lly.l (2,8%} v.m ser els p.aisos amb un IPOI més
baix. mentre que Turquia (10,4")· Bstònia (t0,6%).
li1uDia (11,1%). Bulgàl:ia (t2.0l6). Id¡lndja (12.8%),
letbnia (lS,3%) i van teair UD IPCH per sobR dels
deu pu11ts. mmatm.111112003. els Estats Units van
tmir un index de pm11del3,8% i elJapó, un 1,4%.
Cal teDi:r en compte en analitzar aquestes dades,
que l'IPC de ClltalU111Y1111D eni hum.ollitzat amb la
rata de dades, per la qual coaa l1D és del tot
mmpuable. Tot i que rarament lea taiaea anuala
mOltren wia dki:ma de dife:rència.
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Ocupacl6
Fins •l 2008. mts persones •mb
feina que a la zona eun»
Catalunp va t.mir filllJ 2:00& Ull ~ta.tgit més
gr.m cie peacma ocupma (tau d'ocup¡ci6) que el
cmtjUllt d'~ els~ cie Ja IODA euro i la
umd l!umpea. llmlm que el niar catall es va
limar en el 693", dl deli alba àmbits Vllll ser
64,3", 66,1" Í 6S.9", respectiYammt. Aquest DD ha
slllt un fet puntual. àn6 que t'ha anat repetint en
els duft:n auy1, i ha aacut 6 punta del cie l'any
2000, quan la xifra es va lituar en el 63,9" a
C:atalUllT-l. Dinamarca, Holanda, Suècia, Idbdla
Noruega i SUllH Qll ler dl paJ.101 c:apdavanten a
Buropa. amb UBI per cWnUllt del 70".
Per lll!Xl!, l'inaemmt de la wca d'ocupad6va 1er

molt 1lgnlflcatlu en el CII dl! les dones, ja que des
del'.any 2000v:a au¡menwenplreh'un 11% (del
51.A" al 62,2%). fuu a superar \llll1M ell valors
espaD.JOl, cie Ja ZOllil e\llO i europeu (54,9%, 58,&% i
59,1%, tt.spectiYalllellt). l!n el as deli homes, en
tan.vi. el valor es n DW1tenir molt atiible dea cie
l'au;y 2000, tut i que tamb' q estar per damunt dels
altres àmbits trnitmials.
Si s'observa la tu& d'oc:upadó cie l& població de ~
a 64 aey1, tambt a pou cie maniirrt un aeivment
important deli ftlan; de 41.0" l'any 2000 R 54.1"
l'auy 2008. Una wpda mls, per damunt clela altres
lmbitJ 12nitorialJ. h:r ·~la tua d'ocupació cie
Ja dones va :n:gimar un a•.,.,ent del Ui.3%,
{pulant del 23,6" l'any 2000 a 39,9% l'my lOOll),
mentre qu.r la tau dels lloma n paaar del 59,1"

Primers indicis de crisi al mercmt
laboral
La tua d'atur cie Catabmya es n. situar l'my :.IOOS
en el 9.0", valor pràrtir ament igual al cie l'an;y 2000
(S,9%). Aquat percentaqe n ser superior al amjunt d'Blpanya (11,3%) però es n lituar per sota a La
.10D2 euro (7,5"} i a la Uni6 Bumpe.a (7,0"I·

Per sexe. tant l'atur femen! c:mn el maac:ul1 van aer
Cllllbi del 9,0", li bd cal t21l1r present les rendàndes

que ambdós han sperlmentat. Alld, menm l'.aiur
e.ment ecrava en el 12.,S" l'any 2000, el maJCUll
estava m el 6,37' (6.2 punta d.e dilirind.a) l en el
darrer any han ('C)O.fttS!t en el 9,0".
I:lncrement en el nombre d'arurats que •'oblel:va
entre els aeys 2007 i 2008. i tenint pre:Mnt les cl.adet
co:njUlltur.ib pel que f.a a ~ sltuad6 KOllbmk:a i
del macat laboral apunta que les dades del 2009
setan furça més neptiftl que Ja danua cbda
clilpamòles.
En :relació amb l'atur de llup dmada (atuntJ que
portm c:om. a mlnjm 12 mesos en atur), & Catal~
a ft redlli:r ma de la meitat entre els . . 2000 i
2008,ja que f t puaar del 33" art.s". Aquat
pacematgen 1er iDíeriar a l'espmynl (2.D" l· al cie
la zona eu:ro (2.9") i al de la Unió l!umpu (2.6"l·

.al 6!1.Z"·
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• Donie,. ~ Crtolunyo/Eu._ lntk.odort comporflius (Jooo-20011)

lnnovacl6 l NCerca

ca• vagada menys joves unb
estudis de secundllrl•
A di1ierèD.cia de la zom eum i de la U11i6 Buropea. a
C.talUDp i al am,junt d'l!aplll.Ya a dmda m el
peñode :21J00.200l 11D detcml importa:nt del
percentalgle de població de 20 a :H imya que ha
campldllt ela ettwlil de 1ecundlria. S. a dil; qu.e ha
Ulalit mm a m!njm el niftil de llegOJl.a etça
d'educadd aecund1rta (NMUerat, dcle1 fimutim
de ¡rai mit;j1 l al.tret).

al"'

A Ca~ aqum d...,..,,. va aer superior
(del 67,9" al 59.4"), i a l!apGIQJI dd '" (dd 66.0" al
60,0%).Ala zona euro, en canvi, l'my :zoos 11 va
arribar al 75,t" (l'any :2000 era del 72,7"), i ala UDi6
Bulopea aquest valor va ser del 78,5" (l'any 2000 era
del 76,6%). Nomét ~ta. l'ortlJ&:al, Twquia i klrmdla
van. tenir perantatgeS lnfierlors al català i l'l!Spall)'Ot

Fer sexe, les do!U's van mostrar u.na dlsmlnudó mú
modeta.da que el$ hom.es, a m& de tenir un
pen:entatge més ele9at de la pvbladó uJb estudis
de secundària fimlitaah ..Aixi. el pen.-entat¡e de
dODel w ser del 67,I" l'any 2008 (l'IUlf 2000 era del
73,9"1· mentre qu.e el d'ham.ei a va 1itwlr el
matre.iz my al 51.3" (l'any lOOO era del 6:1..2"). Al
conjunt de la l1Did lluropea. elJ pm:e:atalgiel de
dODel i llama amb eltlldia flnalimtJ 'YllD .1er 111,4"
i 75,7%, respectinment.
Si ea conadera 1'1b1ndonammt prematur dels
estudia, el resultat tambor! 1!'1 neptíu, ja que el
percentalgle c:at.ID (33,:1") duplica el de la Unió
Bumpea (15..Z") i tambor! pràct:1cament el de la :rom
euro (17.Z"). L'a ny .2000 era del 2!1,1" a Canlunya. a
molta lllmJI dimnda dels ala. dol àmblb (20,2"
l 17,6%), ?UpeCttvammt. As a dfr, a Catalwiya ha
IUIJ!!Plltat el ~tltft de J.a pob1ad6 d'll/!l.ttt 11
l 24 aDJ$ que ha. assolit a>m a mbf m la primer:a
etapa de l'edu c.adó leCU.lldàÑ (edlkadó
s~obliga1mia) .
....,,....,. dm 20 a :M •"'5 qua ha mrnplaUI ak-.111
da mmndirta. , _ - . 200G.200I
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Creix l• lnvenl6 en rwcera per6
per sota de l"europea
La. inftnl6 en recerta i desenwlupament a

Cabluny<l (R+D) en eh dane:rs anys s'h<l anat
Íllaelllmt.mt progressivament fin.s a IqIUentar
l'ui;y 20071'1.41" del producte interior brut (l'any
2002 era de 1'1.211"l·
.Aquest valDr es va 'ÍtlW" per damWll de la mitjam
de tot l 'Bitat elp8D101 (1.27"1· perl'l a va m1111tmir
per sota del de la ZllIUl euro (1,117") i del de la Unió
lluropea {1.85"). l!n ell imbitJ europeull. aquat
percentatge es W llllliltE:Dir a l'enlDm de 1'1,1"
durant el peñode 200~07.
Compuaut entre pallaa. ell ni~ d'inwnió
a.talma llÓll semblanb ala d~ (1.45") o
NOl'W!p. (1,'*"). per{) estm malt per mta. deli
llden: RnDnd! a {3,47%) i Suècia (3,6%). Àl1ltJú
(2.SR). Dhwn:m:;. {:2,55") i~ (:1,54" ). Bla
paJaos amb meDDr ~tap d' llM!ni6 16n Xipre
(0,4S"l· Bllavàquia (0,46"). BuJpria (0,411")·
Jorn ania (0,53%), PoRmh (0,57"), Grkla (0.S7" l·
Malta (0,59") i Letbnia (0,!59")·
lrwsl6 Ml ll+D .-pact. al Pll. :IOIQ.'W7
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Cohesió social
La distribució de la renda, menys

Les dones tenen major risc
a la pobresa

desigual que l'europea
La renda d'una llar són els ingressos corrents

(considerant els de tipus monetari i els no
monetaris) que té en un any natural. Per comparar
les rendes de llars, de dimensió i composició
diferents, es fan servir escales d'equivalència que
permeten convertir-les en rendes equivalents.
L'indicador S80/S20 mostra com el 20% de les llars
amb majors ingressos (quintil superior) acumulen
"x vegades· el que ingressen el 20% de les llars més
desafavorides (quintil inferior).
A Catalunya, l'any 2007, el valor català es va situar
al 4, 7, una dècima per sota de la zona euro i tres per
sota de la UE. La dada espanyola va ser sis dècimes
superior, del 5,3. En el període 2004-2007 la
desigualtat a catalunya es va mantenir estable i va
registrar uns valors molt semblants als de la zona
euro, mentre que a la Unió Europea van ser
lleugerament superiors.

Desigualtat en la distribució de la renda (580/520).
2004-2007
C.atalunya
Espanya
Zona euro
Unió Europea
Alemany¡¡
Àustria
Bèlgica
Bulgària
Dinamarca
Eslovàquia
Eslovènia
Estònia
Finlàndia
França
Grècia
Hongria
Irlanda
Itàlia
Letònia
Lituània
Luxemburg
Malta
Països Baixos
Polònia
Portugal
Regne Unit
República Txeca
Romania
Suècia
Xipre

2004

2005

2006

2007

4,8
5,1

4,7
5,4
4,6
4,9
3,8
3,8
4,0
3,7
3,5
3,9
3,4
5,9
3,6
4,0
5,8
4,0

4,6
5, 3
4,6
4,8
4,1
3,7
4,2
5,1
3.4
4,0

4,7
5,3
4,8
5,0
5,0
3,8
3,9
6,9
3,7
3,5
3,3
5,5
3,7
3,8
6,0
3,7
4,8
5,5
6,3
5,9
4,0
3,8
4,0
5,3
6,5
5,5
3,5
7,8
3,4
4,5

3,8
3,9
4,0
3.4

7,2
3,5
4,2
5,9

s.o

s.o

5,7

5,6
6,7
6,9
3,9
3,9
4,0
6,6
6,9
5,8
3,7
4,9
3,3
4,3

3,9

6,9

4,8
3,3

3.4
5,5
3,6
4,0
6,1
5,5
4,9
5,5
7,9
6,3
4,2
4,0
3,8
5,6
6,8
5,4
3,7
5,3
3,5
4,3

Una persona té risc a la pobresa quan els seus
ingressos estan per sota del 60% de la mediana dels
ingressos disponibles anuals equivalents de les
persones. La taxa de risc a la pobresa és, doncs, el
percentatge de persones que queden per sota
d'aquest llindar. Per determinar com influeix sobre
aquesta taxa l'efectivitat redistributiva del sistema
de protecció social de cada país, es calculen dos
valors: la taxa de risc abans de les transferències
socials, i la taxa de risc després de les transferències
socials.
A Gatalunya, l'any 2007, la taxa de risc abans de les
transferències va ser del 21,2%, mentre que la
d'Espanya es va situar en el 24%, a la zona euro en
el 25% i a la Unió Europea en el 26%. Una vegada
integrades les transferències socials en el càlcul, la
taxa de risc a la pobresa català (18,2%) deixa de ser
la més baixa en comparació amb la resta d'àmbits
territorials. Se situa per sota la zona euro {16%) i la
Unió Europea (17%), però es manté per damunt
l'espanyola (20%). Per països, són Islàndia, Holanda i
República Txeca els que van registrar la taxa més
baixa (10%).
Per sexe, els homes cat alans tenien l'any 2007 una
taxa de risc a la pobresa (després de les
transferències) inferior a la de les dones (16,5%i
19,8%, respectivament), valors que també van estar
per sobre dels europeus. Cal destacar que la taxa de
risc de les dones després de les transferències
(19,8%) va ser superior a la que van registrar els
homes abans de les transferències (19,5%).

Taxa de risc a la pobresa abans i després
de les transferències socials. 2007
%

30
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Homes

Dones

Homes

Catalunya
•

Homes abans transferiincies
Dones abans 1ransferèndes

Dones

Homes Dones
Zona euro

Espanya
•

Homes Dones
Unió Europea

Homes despras 1ransfert!ndes
Dones després transferències

Medi ambient
Les energies renovables perden

pes en la generacl6 elèdrlc:a
La participació de la follll d'energia mi.anbles en
el amaum total d'electricitat a Ca~ continua
per sota de l'eapmyolail'euzope.11. J:1111Yl007, el
valor va .ser de 8,8%, .xifi:a llunyana al 20,°'6
d'Bapany.¡. i al 15,6% de la UDi6 Europea. A
Catal1111J3. el percentatge es manté eabble "'I'Cl"'pec_.ct.e*"
els dos anys anteriors, però s punts allunyat del
valor més elevat enrcgiltrat l'any 2003 (14%).

L'objectiu de polllica. energètica de la Unió europea
per a l'any 2010 situa la gener:u:!6 d'electt!dtat per
mitjà de fbnta renovables en el 21" a la UE i en el
29,4% a B&panya..
L'electtidtat produlda a pardr de ftmts d'eneJ.lPa
renavablea comprèn la gl!llerad6 d'electrldtat de
!e.a centrals hlclràullqu.e.11 (excloent-hl el
bombanumt), eilliques, solar$, ,eotèrmiquu i
witrals de blollliLl$a i residus.

Per damunt d'Europa en emissions
amb efecte hivernacle
Catalmiya i el amjunt d1!.s~ mmilluen molt
allunyab d11w:ope. pel que fa &lli objectius de
redua::ió de les emiasioDJ de pso1 amb efecte

hivemacle.
Mentre que Europa va usolir l'any 2007 un valor de
90,7, CablWIJI. va arribar a 143.3 i Espanya a 152,6,
T.llors molt per damunt de l'objectiu al qual e.a n
comprometre el G4wern espaDJOl en el PmtDcol de
XyotD per a l'any 2012. i que 61de115. Nomi.a Malta
(149,0~ Xipre (185,3) l Tun¡_uia (219,t) estan per

ContuM d'4U*'tia elklrica a p1rtir d'energiM
renowablel. 2000-2007

,.

sobre de Cltalunya.

15~--------------
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La tendència de Ca!alunya moma des de l'any 2000
valors creb:enu en les emi11lona amb efecte
blftl'nacle, rot l que la da.cia del 2006 apunta un
lleuger cmri. Pel qi¡e fa a Kspan.y.i.. s'observa una
evoludó molt semblant a 1a trajectòti<I de

Càaluny¡i.

10

-1000

U'C)1
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2004

.200)
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2CIQS,

2006

2007

Aquest incfü:ador a baSil en la emhslOD$ a~u
de 6 pi<)$. iDclows pel seu poW!dal d'm:al!'ament
globill: diòxid de carboni, òxid nitros, metà,
hid:rofluozocubons, perfluorocarbons i hexalluorur
de1ofre.
&nllllllan1 da IJllllOl •mb .tiK:te hlwm.-la. 2001~
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Demografia
Catalunr-. un pafs densament
poblat
Qatalueya li Ull& superfic:ie de 32.000 km'. que
~ a 1111
de la rupa&:ie 1Dt8l de la Ulli6
lluropea (4,l mfüans de km'). En CEIVÏ. dl INS 7,2
miliODJ d'habitmb 1ep1esmten l't,45" de la
pobla.d.6 (495 milion1) ..AWI represenèml l'any 2008
UD.a demitat de :129,4 hab.Jkm'. pirebé el doble
que la de la Ull (tl·l.I h.ab.¡'km').

º-'"

Si ho campuaa, pem, amb pallol de l'l!urap;a

Onr!denUl que tmen. una rape:i11de armblant (mm
»lglca odi hiw ~). Caw~ U!=mmor
dem!Qt de pobbdó. :Rlsica. amb una IUperficR de
30.300 km' l amb to, 7 mill.ODI d 'habl12nts mostl2
™ den&!tat de 350-' hab.Jkm,, mmtre q~ dl
PaYios Babos. amb 33.llOO km, i 16,4 milloiu
d'habltanb
Ull.a densit<lt de 485,3 ha~.
Si la c:ompaT11d6 a fa per nombre d'habitants,
C3tallJilfa •''1J'[Ollima a Bulgària (7,7 mm om) i
SU!aa (7,5 miliODJ), als quals supma clan1111mt en
demitat de poblad6: 69 hab.Jkm• i 1118.ll hab.Jkm'.

•tra

repectivament.
Amb ftlad6 al creixement absolut de la pobladl'i
a Qatal1111,1a des de l'&JIY 2000 fiDJ al 2008, aquest
ha estat de quui 1.1 mmODJ de penm¡a. Al COlljUDt
d' Blpmlya l'augment ha mat de 5,2 mjlimu i de

14,9 míliam la UB. ~~en tema relatim, el
arisement a~~ h.a estat malt ruperiar t:mt
a l'eçetlmmbt per BspQDJa. com per la Ull, ja que
ei. pen:enta1p1 •'han situat en el 17%, el 13" i
el 3"· re1pectlvament. en relad6 amb la dada
del 2000. Aquist increment s'explica principalment
pel factor mlp.atorl.
Donaillil de pab' ·' 2llCI&
c...,.._,,.,._.
< ..
~501< 1 00
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•

il!1001 .: 1!i0
::11!:1SOl•XIO
::11!:1001< 21JiO

•

r

• •:iso

L"esparan~

de vida del• catalans

continu• •ugment.nt
HlJ cat.alana Cid.a vegada viuen mfl anys. Si l'any
2000 l'e..aper.anç:a de 'Yid.a dels homes era de 76,49
anys l'any 2007 u va situar en 78.24 anys. mentre
que les dones van pasar de 83,24 a U.52 anys.
Aquests valon, en U1bdós 1aa, 1·~ 2006 ata\u.
per 1oble de la míU~• ~la. de i.. ZDlll euro
i de la Ullió l!ulope&.
Si aZlem. a l'apermç<a de vida als 60 ~ell
ham.es c:atalllm tmim l 'll!,J 2007 111111 esperança cl.e
.21,7211J111. :mmtre que la de ~. dones cat.Jan" era
de 26.38 llDJS. valan t&mbi ~per
damunt delJ europeus. perb per IOt& delJ eapanyols
en el cu COllCl'et de lea dones.
Amb relaàó a l'espeiança de vida llime de
dilcapacitat. éa a dir, el nombre d'miy1 que •'espera.
que 'Yilqui en amdid011.11aJt1d1bJes una penona
des del seu n.a!vment, el ular !'.any 21105 er.a molt
aemblant entre homes i danea: 65,9 i 65.S auy1,
rspectlvammt.
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Per a més informació:
http://www.idescat.cat/eu

VMions en català, castellà i anglès
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El pnxès d'integració europea
Creació de la Uni6 Europea
1957: Alemanya, Bèlgica. França, Itàlia. Luxemburg, Països Baixos (UE~)
1973: Dinamarca. Irlanda, Regne Unit (UE-9)
1981: Grècia (UE-10)
1986: Espanya, Portugal (UE-12)
1995: Àustria, Finlàndia. Suècia (UE-1 S)
2004: Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, lituània, Malta, Polònia, República Txeca, Xipre (UE-25)
2007: Bulgària, Romania (UE-27)
Creació de la zona euro
1999: A1eman31a, Àustria. BèJgia, Espanya. Finlàndia, França. Irlanda. Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal (ZE-11)
2001: Grècia (ZE-12)
2007: Eslovènia (ZE-13)
2008: Malta, Xipre (ZE-1 S)
2009: Eslovàquia (ZE-16)
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