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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно Програма за модернизиране на европейските статистики за 
предприятията и търговията (MEETS)
(COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0433),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0234/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по бюджети (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето Съобщение Комисията пое 
ангажимент относно „По-добро 
регулиране за растеж и заетост в 
Европейския съюз“ да осигури по-добра 
политика на регулиране, за да се 
премахне ненужната бюрокрация и 
свръхрегулирането. 

(1) В своите съобщения относно „По-
добро регулиране за растеж и заетост в 
Европейския съюз“ и относно 
„Програма за действие за намаляване 
на административната тежест в 
Европейския съюз“ Комисията пое 
ангажимент да осигури по-добра 
политика на регулиране и да премахне 
ненужната бюрокрация и 
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свръхрегулирането.
1 COM(2007)0023

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) През последните петнадесет 
години бяха приети редица 
регламенти относно статистиката,
имащи за цел описание на 
дейностите на предприятията и 
включващи задължение за 
предоставяне на данни от страна на 
предприятията, които да покриват 
нуждите от информация на 
Общността. Тъй като следва да има 
съгласуваност по отношение на 
приложното поле, концепциите, 
дефинициите и т.н. на тези 
регламенти, необходимо е да се 
извърши преглед на съгласуваността 
на правните актове. Всички тези 
регламенти следва да бъдат 
опростени и приоритетите в тях да 
бъдат определени, в рамките на 
възможното.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Статистиката на бизнеса и 
търговията включва няколко 
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области, в които следва да бъдат 
направени подобрения, като например 
структурната бизнес статистика, 
краткосрочната статистика, 
статистиката Продком, 
статистиката за информационните 
и комуникационни технологии, 
статистиката Интрастат и др. 

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Националните статистически 
институти следва да участват пряко 
в модернизацията на системата за 
изготвяне на статистически данни, с 
цел да се избегне дублирането на 
разходи и бюрокрацията.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Опростяването на системата 
Интрастат е част от усилията за 
ограничаване на статистическите 
изисквания и намаляване тежестта 
върху бизнеса.  Неотдавнашното 
решение за намаляване на равнището 
на обхващане ще допринесе за 
постигането на тази цел в 
краткосрочен план. В дългосрочен 
план ще се проучват други 
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възможности за опростяване, 
включително и системата „един 
поток“. Прилагането на тези 
възможности за опростяване в 
дългосрочен план зависи от 
проучванията за осъществимост и 
други дейности, които следва да 
бъдат извършени съгласно това 
решение. Въпреки това, следва да 
бъдат взети предвид съображенията 
относно качеството на 
статистиката, както и 
значителните разходи, свързани с 
прехода.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата MEETS стартира на 1 
юли 2008 г. и приключва на 31 декември 
2013 г.

2. Програмата MEETS стартира на 1 
октомври 2008 г. и приключва на 31 
декември 2013 г.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се развие целеви набор от 
показатели и да се преразгледат 
приоритетите; (цел 1)

а) да се преразгледат приоритетите и 
да се развие целеви набор от показатели 
за нови области; (цел 1)

Or. en
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Изменение 8

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се подкрепи прилагането на по-
ефективен начин за събиране на данни; 
(цел 3)

в) да се подкрепи прилагането на по-
ефективен начин за получаване на 
статистическа информация за 
бизнеса и търговията; (цел 3)

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се модернизират и опростят 
статистиките за търговията със стоки 
между държавите-членки (оттук нататък 
наричани Интрастат) (цел 4).

г) да се модернизира системата за 
събиране на данни за търговията със 
стоки между държавите-членки (оттук 
нататък наричана Интрастат) (цел 4).

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се развие целеви набор от 
показатели и да се преразгледат 
приоритетите (цел 1)

а) да се преразгледат приоритетите и 
да се развие целеви набор от показатели 
за нови области (цел 1)

– Действие 1.1: Развитие на нови 
области;

– Действие 1.1: Определяне на области 
от второстепенно значение;

– Действие 1.2: Определяне на области 
от второстепенно значение;

– Действие 1.2: Развитие на нови 
области;
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Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 3 – буква в)  – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се подкрепи прилагането на по-
ефективен начин за събиране на данни
(цел 3):

в) да се подкрепи прилагането на по-
ефективен начин за получаване на 
статистическа информация за 
бизнеса и търговията (цел 3):

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Член 3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) модернизиране и опростяване на 
системата за събиране на данни за 
Интрастат (цел 4):

г) модернизиране на системата за 
събиране на данни за Интрастат (цел 4):

Or. en

Изменение 13

Предложение за решение
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишната работна програма, 
включително приоритетите за 
действията във всяка цел и бюджетните 
разпределения съгласно настоящото 
решение, се приемат съгласно 
процедурата, посочена в член 5, 

Годишната работна програма, с
приоритетите за действията във всяка 
цел и бюджетните разпределения 
съгласно настоящото решение, се 
приемат съгласно процедурата, 
посочена в член 5, параграф 2.
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параграф 2.

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до 31 декември 2011 г.
Комисията следва да предостави на 
Европейския парламент и на Съвета 
временен доклад относно прилагането 
на Програмата MEETS.

2. Най-късно до 31 декември 2010 г. и 
след това ежегодно до 2013 г. 
Комисията следва да предоставя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
Програмата MEETS.

Or. en

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение – Цел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел 1: Развитие на целеви набор от 
показатели и преразглеждане на 
приоритетите

Цел 1: Преразглеждане на 
приоритетите и развитие на целеви 
набор от показатели за нови области

Or. en
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Изменение 16

Предложение за решение
Приложение – Цел 1 – Действие 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действие 1.1: Развитие на нови 
области

Действие 1.1: Определяне на 
областите от второстепенно 
значение

– В една променяща се икономическа 
среда е важно да се определят 
приоритетните за статистическите 
данни области, като глобализацията 
и предприемачеството, и да се одобри 
на общностно ниво целеви набор от 
показатели за всяка от 
приоритетните области.  Тези 
показатели трябва да бъдат 
хармонизирани с международните 
статистически данни, доколкото е 
възможно.

– В един променящ се свят се налага 
периодично преразглеждане на 
статистическите нужди, тъй като 
се появяват нови статистически 
нужди, а други нужди придобиват 
второстепенно значение и дори 
остаряват. Поради това редовното 
преразглеждане на приоритетите 
следва да се извършва в тясно 
сътрудничество с държавите-членки, 
с оглед определяне на областите и 
характеристиките, които вече не са 
приоритетни, и следователно могат 
да се премахнат от законовите 
изисквания. Това преразглеждане, 
насочено към опростяване на 
статистическите изисквания и 
намаляване на тежестта върху 
респондентите, може да изисква 
провеждането на външни проучвания 
по инициатива на Комисията. 

– Необходимо е статистическата 
информация да бъде събрана по 
ефективен начин и да бъде сравнима.  
Следователно работата трябва да се 
проведе в Европейската 
статистическа система, за да се 
постигнат хармонизирани дефиниции 
на новоопределени характеристики и 
показатели.
– След одобрението на целевия набор 
от показатели и хармонизирани 
дефиниции за тях, държавите-членки 
трябва да развият и тестват своите 
начини на събиране на 
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статистически данни за 
приоритетните области по 
хармонизиран начин.
– Новите области се развиват 
посредством проучвания, 
организиране на семинари и чрез 
финансова подкрепа за проекти, за да 
се развият методи и начини за 
събиране на нови статистически 
данни.

Or. en

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение – Цел 1 – Действие 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действие 1.2: Определяне на области 
от второстепенно значение

Действие 1.2: Развитие на нови 
области

– В променящия се свят възниква 
нуждата не само от нови 
статистически данни, но се появяват 
и други необходимости.  
Следователно, редовните 
преразглеждания на приоритетите се 
правят с цел да се идентифицират 
областите и характеристиките, 
които са станали по-маловажни и 
впоследствие могат да бъдат 
премахнати от законовите 
изисквания. Преразглежданията 
изискват провеждането на външни 
проучвания от Комисията.  

– В една променяща се икономическа 
среда е важно да се определят, в 
тясно сътрудничество с държавите-
членки, приоритетните области за 
статистическите данни, като 
глобализацията и 
предприемачеството, и на общностно 
равнище да се одобри целеви набор от 
показатели за всяка от 
приоритетните области.   Тези 
показатели трябва да бъдат 
хармонизирани с международните 
статистически данни, доколкото 
това е възможно.

–  Ще бъде осигурено събирането на 
статистически показатели, свързани 
с текущи политически инициативи.

– Необходимо е статистическата 
информация да бъде събирана по 
ефективен начин и да бъде сравнима. 
Следователно в рамките на 
Европейската статистическа 
система трябва да се предприемат 
мерки за съгласуване на 
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хармонизирани дефиниции на 
новоопределени характеристики и 
показатели.
– След съгласуване на целевите набори 
от показатели и техните 
хармонизирани дефиниции, е 
необходимо предприемането на 
допълнителни мерки за разработване 
и изпробване на начините за 
получаване на статистическа 
информация в приоритетните 
райони.
– С цел да се допринесе за развитието 
на новите райони и набора от 
показатели, Комисията следва да 
инициира провеждането на 
проучвания, да организира семинари и 
да предостави финансова помощ за 
разработването на методи и начини 
за събиране на нова статистическа 
информация.

Or. en

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение – Цел 2 – Действие 2.1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

–  Европейските статистически данни се 
събират съгласно европейското
законодателство, развиващо се от 
няколко години.  Нужен е преглед на 
съгласуваността на правните актове, за 
да се гарантира съответствието на 
реципрочните части.  Следователно се 
планира преразглеждане на 
съществуващите законови актове, за да 
се осигури хармонизирана законова 
рамка за различните области на 
статистическите данни за бизнеса и 
търговията.   Това изисква започването 
на външни проучвания от Комисията.

–  Европейските статистически данни се 
събират съгласно общностното 
законодателство, развиващо се от 
няколко години.  Нужен е преглед на 
съгласуваността на правните актове, за 
да се гарантира съответствието на 
реципрочните части.  Следователно 
Комисията може да инициира 
провеждането на външни проучвания, 
насочени към преразглеждане на 
съществуващите законови актове, с цел
да се осигури хармонизирана законова 
рамка за различните области на 
статистическите данни за бизнеса и 
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търговията.  

Or. en

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение – Цел 2 – Действие 2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– За да се подчертаят нововъзникващите 
нужди на статистиката на Общността, 
ще бъдат проведени специфични 
проучвания в Общността на ad-hoc 
основа.  Тези проучвания ще бъдат 
изготвени посредством външни 
изследвания от Комисията или с 
финансова подкрепа за държавите-
членки.

– За да се подчертаят нововъзникващите 
нужди на статистиката на Общността, 
могат да бъдат проведени специфични 
проучвания в Общността на ad-hoc 
основа.  Тези проучвания ще бъдат 
изготвени посредством външни 
изследвания от Комисията или с 
финансова подкрепа за държавите-
членки.

– За да се използват потенциални 
спестявания на Общността от схемите за 
събиране на данни в редовната 
статистика, ще бъдат извършени 
проучвания за определяне на областите, 
където механизмите на Общността ще 
са достатъчни и за разработване на нови 
методи за събиране на данни в тези 
области.  Отпуска се и финансова 
помощ на държавите-членки, за да се 
променят техните системи за събиране 
на данни.  Няма стандартен тип на схема 
за събиране на данни в Общността; те 
трябва да бъдат специфични според 
обстоятелствата.

– За да се използват потенциални 
спестявания на Общността от схемите за 
събиране на данни в редовната 
статистика, ще бъдат извършени 
проучвания за определяне на областите, 
където механизмите на Общността ще 
са достатъчни и за разработване на нови 
методи за събиране на данни в тези 
области.  Отпуска се и финансова 
помощ на държавите-членки, за да се 
променят техните системи за събиране 
на данни.  Въпреки това няма 
стандартен тип на схема за събиране на 
данни в Общността, и следователно те 
трябва да бъдат специфични според 
обстоятелствата.

–  Националните изследвания се 
съхраняват в статистически 
области, които осъществяват
бенчмаркинг.

Or. en
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Изменение 20

Предложение за решение
Приложение – Цел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел 3: Въвеждането на по-ефективен 
начин за събиране на данни

Цел 3: Въвеждането на по-ефективен 
начин за получаване на 
статистическа информация за 
бизнеса и търговията

Or. en

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение – Цел 3 – Действие 3.1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Нуждата от намаляване на 
тежестта за предприятията и по-
специално за МСП не трябва да 
застрашава събирането на 
съответната информация за 
мониторинга на политическите 
инициативи.

заличава се

Or. en

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение – Цел 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел 4: Модернизирането и 
опростяването на Интрастат

Цел 4: Модернизиране на събирането 
на данни от Интрастат

Or. en
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Изменение 23

Предложение за решение
Приложение – Цел 4 – Действие 4.1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мерките осигуряват финансова 
подкрепа за дейностите в държавите-
членки, целящи да развият инструменти 
и методи за поддръжка и подобряване 
на качеството на данните в една 
опростена система за събиране на 
данни.

– Мерките осигуряват финансова 
подкрепа за дейностите в държавите-
членки, целящи да развият инструменти 
и методи за подобряване на качеството 
на данните и системата за събиране на 
данни.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Politischer Rahmen und Stärken des Programms MEETS

Der Berichterstatter begrüßt nachdrücklich den Vorschlag der Kommission für das Programm 
zur Modernisierung der europäischen Unternehmens- und Handelsstatistik (MEETS). Es stellt 
eine angemessene Antwort auf die Herausforderungen der kommenden Jahre in zentralen 
Bereichen der Wirtschaftsstatistik der EU dar und ergänzt sinnvoll die "Agenda für bessere 
Rechtssetzung" von 2005.

Effiziente EU-Gesetzgebung macht Unternehmen, Bürgern und Behörden das Leben leichter, 
indem sie 27 Rechtssysteme harmonisiert. Für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft ist die Effizienz und Zukunftsfähigkeit der statistischen Datenerhebung von 
fundamentaler Bedeutung. Damit die Unternehmen - vor allem die mittelständischen 
Unternehmen - ihre Zeit ohne zu viele bürokratische Pflichten in Produktion und Innovation 
investieren können, will die EU bis 2012 die Verwaltungslasten für Unternehmen um 25 % 
reduzieren. Dazu hat die Kommission im Januar 2007 ein ehrgeiziges "Aktionsprogramm zur 
Verringerung der Verwaltungslasten" vorgelegt, auf dessen Basis im Jahr 2007 bereits 500 
Mio. EUR eingespart wurden. Seit Oktober 2005 wurden zudem 300 Rechtsvorschriften aus 
dem Rechtsbestand der Gemeinschaft gestrichen.

Die EU-Kommission gibt vielfältige Anregungen zur Entbürokratisierung. Ende 2006 setzte 
sie den "Ausschuss für Folgenabschätzung" mit hochrangigen Kommissionsbeamten und ggf. 
externen Sachverständigen ein. Er prüft Methode und Qualität von Gesetzesvorschlägen, 
bevor sie von der Kommission vorgelegt werden. Gerade im Bereich der Planung von 
Statistiken ist diese ex-ante-Folgenabschätzung sehr wichtig. Der Berichterstatter begrüßt 
daher, dass dies im MEETS-Programm nachdrücklich berücksichtigt ist. Auch die 
hochrangige Gruppe für den Bürokratieabbau, die Ende 2007 eingesetzt wurde und von 
Edmund Stoiber geleitet wird, kann einen wichtigen Beitrag zur Entbürokratisierung vor 
allem für Unternehmen leisten.

Die globalen integrierten Wirtschaftsmärkte schaffen stetig neue Notwendigkeiten für die 
Daten-Erfassung. So entstehen neue Bereiche, während bisher erhobene Informationen ganz 
oder teilweise irrelevant sind. Unternehmen reagieren auf den internationalen Wettbewerb mit 
strukturellen Veränderungen, die in der Unternehmensstatistik angemessen dargelegt werden 
müssen. Neue Trends in Unternehmen müssen ebenso erfasst werden wie sich ändernde 
Handelsstrukturen und Auswirkungen der modernen Informations- und Wissensgesellschaft 
auf die Markteilnehmer. Auch die Herausbildung bzw. Stärkung von Sektoren, z.B. des 
Dienstleistungssektors, muss sich in der Datenerhebung widerspiegeln. Das gleiche gilt für 
den zunehmend für die Wirtschaft wichtigen Bereich der Forschung und Innovation, wo die 
Kooperation von Unternehmen mit Forschungsreinrichtungen besser und transparenter erfasst 
werden sollte. So kann die von der EU angestrebte stärkere Kooperation zwischen 
Unternehmen und der Forschung gefördert werden. Neben der immer enger vernetzten 
europäischen Wirtschaft schaffen auch die Europäische Währungsunion und das europäische 
Zollsystem neuen Bedarf für eine Modernisierung des statistischen Systems der 
Gemeinschaft. Genau an diesen Punkten setzen die verschiedenen Maßnahmen des MEETS-
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Programms an.

EU-Gesetze müssen hohen Qualitätsanforderungen genügen. Gleichzeitig aber sollen durch 
neue Statistikanforderungen keine zusätzlichen Belastungen für Unternehmen entstehen.
Deshalb will MEETS neue Arten von Statistik-Indikatoren schaffen. Bereits vorhandene 
Unternehmensstatistiken werden besser genutzt und vernetzt. Der Berichterstatter 
befürwortet, dass zudem behördliche Statistikdaten einfacher und umfassender für statistische 
Zwecke genutzt werden und die Unternehmen somit möglichts nicht bei mehreren Stellen 
Angaben machen müssen.

Die Unternehmens- und Handelsstatistiken sind neben zahlreichen anderen Bürokratielasten 
wichtige Ansatzpunkte für die verbesserte Rechtssetzung der EU. In den Vorgänger-
Programmen von MEETS, Edicom I und II, wurden die Handelstatistiken bearbeitet. Handels-
und Unternehmensstatistiken wurden bisher nach verschiedenen Methoden und aus 
verschiedenen Quellen erstellt. Mit dem umfassenderen Ansatz des neuen MEETS-
Programms wird nun erstmals die Umstrukturierung von Statistiken aus beiden Quellen 
verfolgt, um einen rationalisierten und koordinierten Ansatz in den Gemeinschaftsstatistiken 
zu erreichen. Dieser globale Ansatz ist sehr positiv. Er bringt sowohl die Verringerung des 
Aufwands für Unternehmen als auch die Vereinfachung und modernisierte Prioritätensetzung 
im Statistikbereich.

Vier Hauptziele des MEETS-Programms

Auf der Basis der oben genannten ex-ante Beurteilung ist das MEETS-Programm effizient 
und zielgerichtet aufgebaut, damit die vorgesehen Finanzmittel von (maximal) 42,50 Mio. 
Euro für die Jahre 2008 - 2012 optimal eingesetzt werden können. Die Kommission hat im 
Anhang des Programms eine detaillierte Planung der verschiedenen Maßnahmen vorgelegt, 
durch die vier Hauptziele des Programms erreicht werden sollen.

Erstens sollen bestehende Indikatoren und Methoden der Statistik überprüft und ggf. 
gestrichen oder erneuert werden. In einem weiteren Schritt sollen neue Bereiche der 
Datenerfassung, die durch den Wandel der Wirtschaftsintegration nötig werden, ermittelt 
werden. Auch die unterschiedlichen Statistiksysteme und -praktiken in den neuen 
Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas machen eine gemeinsame Systemüberprüfung nötig.
Alle Betroffenen sollen an dieser Evaluierung beteiligt werden, um grundlegende Änderungen
möglichst zeitnah EU-weit vorzunehmen.

Zweitens sollen die Konzepte und Methoden der Unternehmensstatistiken der Mitgliedsländer 
harmonisiert und integriert werden, etwa durch Verknüpfung von Unternehmensregistern und 
den damit zusammenhängenden Quellen. Multinationale Unternehmensgruppen sollen besser 
in die Unternehmensregister einbezogen werden.

Drittens wird die Integration der Datenerhebung- und Verarbeitung in ein einziges System 
angestrebt. Dazu gehört auch die stärkere Verwendung von bereits vorliegenden Daten. Der 
Zugang zu behördlichen Beständen muss neu geregelt werden. Insbesondere mittelständische 
Unternehmen werden durch Standardschätz-verfahren und/oder Pauschalierungen von 
bürokratischen Meldepflichten entlastet. Durch Schätzwerte tauchen sie gleichwohl weiterhin 
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in Wirtschaftsstatistiken auf.

Viertens wird die Vereinfachung der Handelsstatistiken der EU im Intrastat-System durch 
Festlegung neuer Schwellenwerte und stärkere elektronische Vernetzung angestrebt. Dadurch 
ist es möglich, aufgrund bestimmter Kriterien mehr Unternehmen von Berichtspflichten 
auszunehmen, ohne die Aussagekraft der Statistiken zu beeinträchtigen. Zur deutlichen 
Reduzierung von Daten könnte zudem die Umstellung auf das sog. "Einstromverfahren" 
("single flow") beitragen, bei dem Daten über Exporte/Importe jeweils nur in eine Richtung, 
also vom Exporteur oder vom Importeur erhoben und gemeldet werden.

Diese Schwerpunkte des MEETS-Programms gehen auf die wichtigsten Herausforderungen 
für eine moderne europäische Statistik ein. Der Berichterstatter betont, dass bei der 
Harmonisierung immer darauf geachtet werden muss, dass sie soweit wie möglich auf 
kleinstem gemeinsamem Nenner erfolgt und keine neuen Belastungen für Unternehmen 
bringt. Andersfalls besteht die Gefahr, dass Neuerungen eher kontraproduktiv sind und die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen untergraben. Deshalb begrüßt der 
Berichterstatter, dass im Vorfeld der Vorlage des MEETS-Programms durch die Kommission 
umfangreiche Konsultationen auf technischer Ebene sowie mit den Leitern der statistischen 
Ämter der Mitgliedstaaten stattgefunden haben und diese somit von Beginn an direkt an der 
Ausarbeitung des Programms beteiligt waren. Auch künftig ist ein durch das MEETS-
Programm geförderter intensiver Austausch mit allen Beteiligten und Fachleuten in Form von 
Seminaren, Workshops usw. unerlässlich. Die Kommission kann und sollte mit MEETS 
hierbei die Katalysatorrolle übernehmen.

Wichtige Rolle der nationalen Stellen

Es ist sinnvoll, die Entbürokratisierung auf EU-Ebene zu organisieren. Eine unkoordinierte 
Modernisierung der Statistiken durch die einzelnen Mitgliedstaaten würde angesichts der 
unterschiedlichen Systeme der statistischen Dienste zu höheren Kosten und Dopplungen von 
Datenerhebungen führen. Durch das EU-Programm MEETS indes werden in frühem Stadium 
die Erhebung und Nutzung der Daten für Unternehmens- und Handelsstatistiken aufeinander 
abgestimmt. Durch Austauschprogramme, Studien und Workshops mit den Mitgliedstaaten 
können die besten Lösungen für alle identifiziert und eingesetzt werden. Das EU-Programm 
schafft mit seinen Maßnahmen Investitions-Anreize in die Entwicklung neuer statistischer 
Anwendungen, speziell in die Umstrukturierung der Unternehmens- und Handels-statistik, 
und bringt Effizienzgewinne für alle Beteiligten.

Die konkreten Aktionen des Programms werden von den Mitgliedstaaten und der 
Kommission in jährlichen Arbeitsprogrammen im Komitologieverfahren festgelegt. Die 
Kommission sollte aus Sicht des Berichterstatters den Auftrag erhalten, den Fortgang der 
Harmonisierung der Statistiken in den Mitgliedstaaten zu kontrollieren und dem Europäischen 
Parlament jährlich Bericht darüber zu erstatten.

Um erfolgreich zu sein, kann die Entbürokratisierung allerdings nicht nur von der EU-Ebene 
ausgehen. Das EU-Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten empfiehlt den 
Mitgliedstaaten, sich ebenfalls ehrgeizige Ziele beim nationalen Bürokratieabbau zu setzen.
Bisher sind 12 Mitgliedstaaten diesem Appell gefolgt. Im Interesse der erfolgreichen 
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Entbürokratisierung sollten alle EU-Regierungen hier proaktiv mit der EU zusammenarbeiten.
Doch häufig fügen sie EU-Regelungen noch weitere nationale hinzu.

Es gilt, beim Bürokratieabbau keine Zeit mehr zu verlieren. Deshalb fordert der 
Berichterstatter, die Projekte des MEETS-Programms zügig durchzuführen, damit auf der 
Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse zeitnah praktische Lösungen zur Umsetzung der 
Harmonisierung und der Umstrukturierung im Statistikbereich erreicht werden können. Der 
vorlegte Zeitplan für MEETS sollte daher wo immer möglich beschleunigt werden. Vor 
diesem Hintergrund schlägt der Berichterstatter das frühest mögliche Inkrafttreten des 
Programms nach Verabschiedung des Beschlusses des Europäischen  Parlamentes und des 
Rates vor.
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