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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et program for 
modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik
(KOM(2007)0433 – C6–0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0433),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0234/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse om 
bedre regulering til gavn for vækst og 
beskæftigelse i Den Europæiske Union 
forpligtet sig til at sikre bedre regulering og 
undgå unødvendigt bureaukrati og 
overregulering. 

(1) Kommissionen har i sine meddelelser
om bedre regulering til gavn for vækst og 
beskæftigelse i Den Europæiske Union og 
om et handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i Den Europæiske 
Union forpligtet sig til at sikre bedre 
regulering og undgå unødvendigt 
bureaukrati og overregulering.

KOM(2007)0023.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Med henblik på at imødekomme EU's 
behov for statistiske oplysninger er der i 
løbet af de sidste femten år fremkommet 
en række statistiske bestemmelser, som 
beskriver virksomhedernes aktiviteter og 
indeholder forpligtelser for 
virksomhederne om levering af data.
Eftersom disse bestemmelser bør være 
konsistente med hensyn til omfang, 
begreber, definitioner osv., er det 
nødvendigt at undersøge, om retsakterne 
er konsistente. Forenkling og fastsættelse 
af prioriterede mål bør i så vid 
udstrækning som muligt være omfattet af 
disse bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Erhvervs- og handelsstatistikker 
omfatter flere områder, hvor der bør 
foretages forbedringer, såsom statistik 
over erhvervsstrukturer, kortsigtede 
statistikker, Prodcom-statistikker, ikt-
statistikker og Intrastat-statistikker.

Or. en



PE402.742v01-00 6/18 PR\711248DA.doc

DA

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Nationale statistikkontorer bør være 
tæt involveret i moderniseringen af det 
statistiske produktionssystem, så 
dobbeltarbejde undgås både med hensyn 
til omkostninger og bureaukrati.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Forenklingen af Intrastat-systemet 
indgår som led i bestræbelserne på at 
reducere statistikkravene og lette 
virksomhedernes statistikbyrde. Den 
seneste beslutning om at reducere 
indberetningsbyrden vil bidrage til dette 
mål på kort sigt. På længere sigt vil andre 
muligheder for forenkling blive 
undersøgt, herunder 
envejsrapporteringssystemet. Den 
eventuelle gennemførelse af disse 
muligheder for forenkling afhænger på 
lang sigt af 
gennemførlighedsundersøgelser og andre 
foranstaltninger, som skal gennemføres i 
henhold til denne afgørelse. Der bør dog 
tages hensyn til betragtninger om 
statistikkernes kvalitet og de betydelige 
omkostninger i forbindelse med 
overgangen.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Artikel 1, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmet påbegyndes den 1. juli 
2008 og afsluttes den 31. december 2013.

2. Programmet påbegyndes den 1. oktober 
2008 og afsluttes den 31. december 2013.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Artikel 2, stk. 2, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udvikle målindikatorer og revurdere 
prioriterede områder (mål 1)

a) at revurdere prioriterede områder og at
udvikle målindikatorer for nye områder
(mål 1)

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Artikel 2, stk. 2, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at effektivisere dataindsamlingen (mål 
3)

c) at effektivisere udarbejdelsen af 
erhvervs- og handelsstatistikker (mål 3)

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning
Artikel 2, stk. 2, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at modernisere og forenkle statistikken
over varehandlen mellem medlemsstaterne 
(herefter benævnt Intrastat)

d) at modernisere dataindsamlingssystemet
for varehandlen mellem medlemsstaterne 
(herefter benævnt Intrastat) (mål 4).

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning
Artikel 3, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Udvikling af målindikatorer og 
revurdering af prioriterede områder (mål 
1):

a) Revurdering af prioriterede områder og 
udvikling af målindikatorer for nye 
områder (mål 1):

– foranstaltning 1.1: fastlæggelse af nye 
statistikområder

– foranstaltning 1.1: indkredsning af 
statistikområder, som har mistet 
betydning

– foranstaltning 1.2: indkredsning af 
statistikområder, som har mistet 
betydning.

– foranstaltning 1.2: fastlæggelse af nye 
statistikområder.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning
Artikel 3, litra c, indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Effektivisering af dataindsamlingen
(mål 3):

c) Effektivisering af udarbejdelsen af 
erhvervs- og handelsstatistikker (mål 3):

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning
Artikel 3, litra d, indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Modernisering og forenkling af 
dataindsamlingssystemet for Intrastat-data 
(mål 4):

d) Modernisering af 
dataindsamlingssystemet for Intrastat-data 
(mål 4):

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et årligt arbejdsprogram, herunder de 
prioriterede foranstaltningerne under hver 
målsætning og fordelingen af 
budgetmidlerne i henhold til denne 
afgørelse, vedtages i overensstemmelse 
med proceduren, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2.

Et årligt arbejdsprogram med de 
prioriterede foranstaltningerne under hver 
målsætning og fordelingen af 
budgetmidlerne i henhold til denne 
afgørelse vedtages i overensstemmelse 
med proceduren, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning
Artikel 6, stk. 2, afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. december 2011 skal 
Kommissionen forelægge en 
midtvejsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af Meets-
programmet.

2. Senest den 31. december 2010, og 
derefter hvert år indtil 2013, skal 
Kommissionen forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af Meets-programmet.
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til beslutning
Bilag, mål 1, titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål 1: Udvikling af målindikatorer og 
revurdering af prioriterede områder

Mål 1: Revurdering af prioriterede 
områder og udvikling af målindikatorer 
for nye områder

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning
Bilag, mål 1, foranstaltning 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

foranstaltning 1.1: Fastlæggelse af nye
statistikområder

foranstaltning 1.1: Indkredsning af 
statistikområder, som har mistet betydning

– I en økonomi i forandring er det vigtigt 
at definere prioriterede statistikområder 
som globalisering og iværksætteri og på 
fællesskabsplan at fastlægge 
målindikatorer for hvert af de prioriterede 
områder. Det er nødvendigt i størst muligt 
omfang at harmonisere disse indikatorer 
med internationale statistikker.

– I en verden i forandring skal 
statistikbehov revurderes med 
regelmæssige mellemrum, da der ikke kun 
opstår nye statistikbehov, men andre 
behov også mister betydning eller endog 
bliver forældet. 
Derfor vil de prioriterede områder med 

regelmæssige mellemrum blive revurderet 
i nært samarbejde med medlemsstaterne 
med henblik på at indkredse områder og 
karakteristika, som har mistet betydning 
og derfor kan udelades i retsforskrifterne.
Revurderingen, der har til formål at 
forenkle statistikkravene og reducere 
indberetningsbyrden, kan kræve eksterne 
studier, som iværksættes af 
Kommissionen.
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– Statistikkerne skal udarbejdes på en 
effektiv måde og skal være 
sammenlignelige. Derfor skal der inden 
for det europæiske statistiske system 
udfoldes bestræbelser for at harmonisere 
definitioner af nye karakteristika og 
indikatorer.
– Når medlemsstaterne er nået til enighed 
om målindikatorer og harmoniserede 
definitioner heraf, skal de på en 
harmoniseret måde udvikle og afprøve 
deres indsamling af data inden for de 
prioriterede områder.
– De nye områder vil blive udviklet på 
grundlag af studier, seminarer og 
finansielt støttede projekter til udvikling 
af metoder til indsamling af nye statistiske 
data.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til beslutning
Bilag, mål 1, foranstaltning 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

foranstaltning 1.2: Indkredsning af 
statistikområder, som har mistet 
betydning

foranstaltning 1.2: Fastlæggelse af nye 
statistikområder

– I en verden i udvikling opstår der ikke 
kun nye statistikbehov, men andre behov 
bliver forældet. Derfor vil de prioriterede 
områder med regelmæssige mellemrum 
blive revurderet og kan dermed udelades i 
retsforskrifterne. Revurderingerne kræver 
eksterne studier, som iværksættes af 
Kommissionen.

– I en økonomi i forandring er det vigtigt i 
nært samarbejde med medlemsstaterne at 
definere prioriterede statistikområder som 
globalisering og iværksætteri og på 
fællesskabsplan at fastlægge 
målindikatorer for hvert af de prioriterede 
områder. Det er nødvendigt i størst muligt 
omfang at harmonisere disse indikatorer 
med internationale statistikker.

Indsamlingen af data til statistiske 
indikatorer vil blive kædet sammen med 
løbende politikinitiativer.

– Statistikkerne skal udarbejdes på en 
effektiv måde og skal være 
sammenlignelige. Derfor skal der inden 



PE402.742v01-00 12/18 PR\711248DA.doc

DA

for det europæiske statistiske system 
udfoldes bestræbelser for at nå til enighed 
om harmoniserede definitioner af nye 
karakteristika og indikatorer.
– Når der er opnået enighed om 
målindikatorer og harmoniserede 
definitioner heraf, kræves der en 
yderligere indsats for at udvikle og 
afprøve statistikudarbejdelsen inden for 
de prioriterede områder.
– Som bidrag til fastlæggelsen af nye 
statistikområder og til udviklingen af 
målindikatorer gennemfører 
Kommissionen studier og seminarer og 
yder finansiel støtte til udvikling af 
metoder til indsamling af nye statistiske 
data.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til beslutning
Bilag, mål 2, foranstaltning 2.1, led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Europæiske statistikker udarbejdes i 
henhold til europæisk lovgivning, som 
gennem årene har undergået en udvikling. 
Det er nødvendigt at undersøge, om der er 
konsistens mellem retsakterne, således at 
alle relevante dele er konsistente. Det er
derfor planen, at der skal foretages en 
gennemgang af de eksisterende retsakter 
for at sikre harmoniserede retlige rammer 
for de forskellige områder inden for 
erhvervs- og handelsstatistikken. Det vil 
kræve eksterne studier, som iværksættes 
af Kommissionen.

– Europæiske statistikker udarbejdes i 
henhold til EU- lovgivning, som gennem 
årene har undergået en udvikling. Det er 
nødvendigt at undersøge, om der er 
konsistens mellem retsakterne, således at 
alle relevante dele er konsistente. Derfor 
kunne eksterne studier iværksættes af 
Kommissionen med det formål at 
gennemgå de eksisterende retsakter for at 
sikre harmoniserede retlige rammer for de 
forskellige områder inden for erhvervs- og 
handelsstatistikken.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til beslutning
Bilag, mål 2, foranstaltning 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Til at afdække nye behov for 
fællesskabsstatistikker vil der blive 
gennemført fællesskabsundersøgelser på ad 
hoc-basis. Sådanne undersøgelser vil 
kræve, at Kommissionen iværksætter 
eksterne studier, eller at der ydes 
økonomisk støtte til medlemsstaterne.

– Til at afdække nye behov for 
fællesskabsstatistikker kan der
gennemføres fællesskabsundersøgelser på 
ad hoc-basis. Sådanne undersøgelser vil 
kræve, at Kommissionen iværksætter 
eksterne studier, eller at der ydes 
økonomisk støtte til medlemsstaterne.

– For at udnytte potentielle besparelser ved 
at anvende fællesskabsstikprøver i 
regelmæssige statistikker vil der blive 
foretaget studier for at finde områder, hvor 
fællesskabsaggregater ville være 
tilstrækkelige og for at udvikle nye 
metoder til indsamling af data inden for 
disse områder. Der vil også blive ydet 
økonomisk støtte til medlemsstaterne til
tilpasning af deres 
dataindsamlingssystemer. Der findes ikke 
nogen standardstikprøvemetode til 
fællesskabsstatistikker; den enkelte 
stikprøvemetode afpasses efter forholdene.

– For at udnytte potentielle besparelser ved 
at anvende fællesskabsstikprøver i 
regelmæssige statistikker vil der blive 
foretaget studier for at finde områder, hvor 
fællesskabsaggregater ville være 
tilstrækkelige og for at udvikle nye 
metoder til indsamling af data inden for 
disse områder. Der vil også blive ydet 
økonomisk støtte til medlemsstaterne til 
tilpasning af deres 
dataindsamlingssystemer. Der findes dog
ikke nogen standardstikprøvemetode til 
fællesskabsstatistikker, og derfor afpasses
den enkelte stikprøvemetode efter 
forholdene.

– De nationale undersøgelser vil blive 
bibeholdt inden for statistikområder, 
hvorfra dataene bliver anvendt til 
benchmarking.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til beslutning
Bilag, mål 3, titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål 3: Effektivisering af 
dataindsamlingen

Mål 3: Effektivisering af udarbejdelsen af 
erhvervs- og handelsstatistikkerne
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Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til beslutning
Bilag, mål 3, foranstaltning 3.1, led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Nødvendigheden af at reducere byrden 
for virksomhederne, og især SMV'erne, 
bør ikke berøre indsamlingen af relevante 
data til overvågning af politikinitiativer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til beslutning
Bilag, mål 4, titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål 4: Modernisering og forenkling af 
Intrastat

Mål 4: Modernisering af Intrastats 
dataindsamling

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til beslutning
Bilag, mål 4, foranstaltning 4.1, led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der skal ydes økonomisk støtte til 
foranstaltninger i medlemsstaterne, som 
har til formål at udvikle værktøjer og 
metoder til bevarelse og forbedring af 
datakvaliteten i et forenklet 
dataindsamlingssystem.

– Der skal ydes økonomisk støtte til 
foranstaltninger i medlemsstaterne, som 
har til formål at udvikle værktøjer og 
metoder til forbedring af datakvaliteten og 
dataindsamlingssystemet.



PR\711248DA.doc 15/18 PE402.742v01-00

DA

Or. en

BEGRUNDELSE

Meets-programmets politiske baggrund og dets fordele

Ordføreren bifalder udtrykkeligt Kommissionens forslag om et program for modernisering af 
den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets). Det udgør et passende svar på de 
kommende års udfordringer inden for centrale områder af EU's erhvervsstatistik og er et 
nyttigt supplement til dagsordenen for bedre regulering fra 2005.

En effektiv EU-lovgivning gør livet lettere for virksomheder, borgere og myndigheder, idet 
den harmoniserer 27 retssystemer. For det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne er en 
effektiv og bæredygtig indsamling af statistiske data af fundamental betydning. For at 
virksomhederne – især de små og mellemstore virksomheder – kan investere deres tid i 
produktion og innovation uden for mange bureaukratiske pligter, sigter EU mod at reducere 
virksomhedernes administrative byrde med 25 % inden udgangen af 2012. Med henblik herpå 
forelagde Kommissionen i januar 2007 et ambitiøst handlingsprogram for reduktion af de 
administrative byrder, som allerede dannede grundlaget for en besparelse på 500 mio. EUR i 
2007. Endvidere er 300 retsforskrifter blevet slettet af Fællesskabets retsakter siden oktober 
2005.

Kommissionen har truffet en række initiativer til reducering af bureaukratiet. I slutningen af 
2006 oprettede den udvalget for konsekvensanalyser sammensat af højtstående tjenestemænd 
fra Kommissionen og om nødvendigt eksterne eksperter. Udvalget undersøger lovforslagenes 
metode og kvalitet, før de forelægges af Kommissionen. Netop inden for statistikplanlægning 
er en sådan forudgående konsekvensanalyse særdeles vigtig. Ordføreren glæder sig derfor 
over, at der tages særligt højde herfor i Meets-programmet. Også den gruppe af højtstående 
personer, som blev nedsat i slutningen af 2007 under ledelse af Edmund Stoiber, kan yde et 
vigtigt bidrag til reducering af bureaukratiet, frem for alt for virksomhederne.

Globalt integrerede markeder fremkalder konstant nye behov for dataindsamling. Således 
opstår der nye områder, medens hidtil indsamlede oplysninger bliver helt eller delvis 
forældede. Virksomhederne reagerer på den internationale konkurrence med strukturelle 
forandringer, som skal genspejles hensigtsmæssigt i virksomhedsstatistikken. Data om 
udviklingstendenser i virksomhederne skal indsamles ligesom data om ændrede 
handelsstrukturer og det moderne informations- og vidensamfunds følger for 
markedsdeltagerne. Nye sektorer eller sektorer med vækst, f.eks. servicesektoren, skal også 
fremgå af de indsamlede data. Det samme gælder for området forskning og innovation, som er 
af stigende betydning for erhvervslivet, og hvor der er behov for bedre og mere gennemsigtige 
data om samarbejdet mellem virksomheder og forskningsinstitutter. På denne måde kan det 
stærkere samarbejde, som EU tilstræber mellem virksomheder og forskning, fremmes. Ikke 
kun den europæiske økonomi med et stadig tættere netværk, men også Den Økonomiske og 
Monetære Union og det europæiske toldsystem fremkalder et nyt behov for en modernisering 
af EU's statistiske system. Det er netop her, at Meets-programmets forskellige 
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foranstaltninger gør sig gældende.

EU-love skal opfylde høje kvalitetskrav. Samtidig skal nye statistikkrav ikke medføre 
yderligere byrder for virksomhederne. Derfor tilvejebringer Meets nye typer 
statistikindikatorer. Allerede eksisterende typer erhvervsstatistik vil blive bedre udnyttet og 
kombineret. Ordføreren går ind for, at det også gøres nemmere at anvende officielle 
statistikker til flere statistiske formål, således at virksomhederne så vidt muligt ikke skal 
indberette til flere forskellige kontorer.

Erhvervs- og handelsstatistikkerne udgør foruden talrige andre bureaukratiske byrder et 
vigtigt grundlag for en forbedret regulering i EU. I programmerne forud for Meets, Edicom I 
og II, blev handelsstatistikken bearbejdet. Handels- og virksomhedsstatistikken er hidtil blevet 
udarbejdet efter forskellige metoder og med oplysninger fra forskellige kilder. Med Meets-
programmets mere omfattende tilgang tilstræbes der nu for første gang en ny struktur for 
statistikker fra begge kilder med henblik på at opnå en rationaliseret og koordineret 
fremgangsmåde inden for EU-statistik. Denne globale tilgang viser en meget positiv 
udvikling. Den medfører en reducering af virksomhedernes arbejdsbyrde og endvidere en 
forenkling og en moderniseret fastsættelse af prioriterede mål inden for statistikområdet.

Meets-programmets fire generelle mål

På grundlag af den ovennævnte forudgående vurdering er Meets-programmet opbygget 
effektivt og målrettet, således at de hertil afsatte budgetmidler på (maksimalt) 
42,50 mio. EUR for tidsrummet 2008-2012 kan anvendes optimalt. Kommissionen har i 
bilaget til programmet forelagt en detaljeret planlægning af de forskellige foranstaltninger, der 
skal gennemføres for at opnå de fire generelle mål.

For det første skal eksisterende statistikindikatorer og -metoder revurderes og i givet fald 
slettes eller fornyes. Senere skal der fastlægges nye områder for dataindsamling, som bliver 
nødvendige som følge af en økonomi i forandring. Ligeledes bevirker de forskellige 
statistiksystemer og -metoder i de nye medlemsstater i Central- og Østeuropa, at det er 
nødvendigt at foretage en fælles gennemgang af systemet. Alle berørte parter skal deltage i 
denne evaluering, således at der kan foretages grundlæggende ændringer i hele EU så hurtigt 
som muligt.

For det andet skal begreber og metoder for medlemslandenes erhvervsstatistikker 
harmoniseres og integreres, f.eks. ved at linke virksomhedsregistre og dermed forbundne 
kilder indbyrdes. Multinationale virksomhedsgrupper skal indføres i virksomhedsregistret på 
en mere effektiv måde.

For det tredje tilstræbes det at integrere dataindsamlingen og -bearbejdelsen i et enkelt 
system. Dertil hører også en udstrakt udnyttelse af allerede foreliggende data. Der skal 
indføres nye regler for adgangen til officielle data. Navnlig de mellemstore virksomheder 
lettes for bureaukratiske indberetningspligter gennem standardestimationsmetoder og/eller 
overslag. De fremgår alligevel fortsat i erhvervsstatistikkerne.

For det fjerde tilstræbes der en forenkling af handelsstatistikkerne i EU i Intrastat-systemet, 
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idet der fastlægges nye tærskelværdier, og det elektroniske netværk forstærkes. Derved bliver 
det muligt på grundlag af bestemte kriterier at fritage flere virksomheder fra deres 
indberetningspligt uden derved at nedsætte statistikkernes værdi. Datamængden vil endvidere 
kunne reduceres ved at skifte til den såkaldte envejsrapportering, hvor data om eksport og 
import kun indsamles og indberettes i én retning, dvs. af ekportøren eller importøren.

Disse prioriterede områder i Meets-programmet behandler de vigtigste udfordringer for en 
moderne europæisk statistik. Ordføreren understreger betydningen af at sikre, at 
harmoniseringen så vidt muligt baseres på den mindste fællesnævner og ikke medfører nye 
byrder for virksomhederne. Ellers er der risiko for, at fornyelser snarere bliver 
kontraproduktive og underminerer de europæiske virksomheders konkurrenceevne. Derfor 
glæder ordføreren sig over, at Kommissionen under forberedelsen af forslaget til afgørelsen 
om Meets-programmet har afholdt omfattende høringer på teknisk plan og mellem lederne af 
de statistiske kontorer i medlemsstaterne, som således fra starten har medvirket direkte ved 
udarbejdelsen af programmet. Også i fremtiden vil det være absolut nødvendigt, at Meets-
programmet bidrager til, at der finder en intensiv udveksling sted med alle berørte parter og 
eksperter i form af seminarer, workshopper osv. Kommissionen kan og bør med Meets 
overtage rollen som katalysator i den forbindelse.

Vigtig rolle for de statistiske kontorer i medlemsstaterne

Det er hensigtsmæssigt at reducere bureaukratiet på EU-plan. I betragtning af de forskellige 
systemer, som anvendes af de statistiske tjenester, ville en ukoordineret modernisering af
statistikkerne i de enkelte medlemsstater medføre højere omkostninger og dobbelt 
dataindsamling. Takket være EU-programmet Meets kan indsamlingen og anvendelsen af data 
til erhvervs- og handelsstatistikker koordineres på et tidligt stadium. Gennem 
udvekslingsprogrammer, studier og workshopper med medlemsstaterne kan der findes frem til 
de bedste praktiske løsninger. Foranstaltningerne i EU-programmet tilskynder til at investere i 
udviklingen af nye statistiske programmer, især i omstrukturering af erhvervs- og 
handelsstatistikken, og medfører større effektivitet for alle berørte parter. 

Programmets konkrete foranstaltninger fastlægges af medlemsstaterne og Kommissionen i 
årlige arbejdsprogrammer efter komitologiproceduren. Ordføreren er af den opfattelse, at 
Kommissionen burde have til opgave at overvåge harmoniseringen af statistikkerne i 
medlemsstaterne og aflægge årlig beretning for Europa-Parlamentet om resultaterne. 

Skal reduceringen af bureaukratiet lykkes, kan den dog ikke kun foregå på EU-plan. EU-
handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder henstiller til medlemsstaterne 
også at opstille ambitiøse mål for reduceringen af bureaukratiet på nationalt plan. Hidtil har 
12 medlemsstater efterkommet denne henstilling. Skal det lykkes at reducere bureaukratiet, 
bør alle EU-regeringer samarbejde proaktivt med EU. Ofte tilføjer de dog snarere flere 
nationale regler til EU-reglerne.

Der må ikke spildes mere tid i forbindelse med reduceringen af bureaukratiet. Derfor 
opfordrer ordføreren til, at Meets-programmets projekter gennemføres hurtigt, således at der 
på basis af de erfaringer, der høstes i denne forbindelse, kan opnås praktiske løsninger til 
harmonisering og omstrukturering på statistikområdet i nær fremtid. Den forelagte tidsplan 
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for Meets bør derfor fremskyndes, hvor det er muligt. På denne baggrund foreslår ordføreren, 
at programmet træder i kraft så hurtigt som muligt, efter at Europa-Parlamentet og Rådet har 
truffet afgørelse herom.
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