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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse 
Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programm (programm 
MEETS)
(KOM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0433);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 285, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0234/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon on andnud oma teatises
„Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja 
töökohtade loomiseks Euroopa Liidus“ 
lubaduse tagada parem õiguslik 
reguleerimine, vähendada mittevajalikku 
bürokraatiat ja ülereguleerimist

(1) Komisjon on andnud oma teatistes
„Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja 
töökohtade loomiseks Euroopa Liidus” ja 
„Halduskoormuse vähendamise 
tegevusprogramm Euroopa Liidus”1

lubaduse tagada parem õiguslik 
reguleerimine, vähendada mittevajalikku 
bürokraatiat ja ülereguleerimist.
1 KOM(2007)0023.
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Viimase viieteistkümne aasta jooksul 
on esile kerkinud suur hulk määrusi 
statistiliste andmete kohta, mille eesmärk 
on kirjeldada ettevõtete tegevusi ja mis 
sisaldavad ettevõtetele andmete esitamise 
kohustust, et rahuldada ühenduse 
statistilise teabe vajadusi. Kuna nimetatud 
määruste reguleerimisala, põhimõtted, 
mõisted jne peavad olema kooskõlas, tuleb 
õigusaktid põhjalikult üle vaadata. 
Lihtsustamine ja prioriteetide 
määratlemine peab hõlmama kõiki 
nimetatud määrusi niipalju kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Ettevõtlus- ja kaubandusstatistika 
koosneb mitmest valdkonnast, milles tuleb 
teha parandusi, näiteks muu hulgas 
struktuurne ettevõtlusstatistika, 
kiirstatistika, Prodcomi statistika, info- ja 
sidetehnoloogia statistika, Intrastati 
statistika. 

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Riiklikud statistikaametid tuleb 
aktiivselt kaasata statistika koostamise 
süsteemi kaasajastamisse, et vältida 
kulutuste ja bürokraatia dubleerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Intrastati süsteemi lihtsustamine on 
osa jõupingutustest, et vähendada 
statistikanõudeid ja ettevõtete 
halduskoormust. Hiljutine otsus 
vähendada hõlmavusmäära aitab 
kõnealuse eesmärgi saavutamisele kaasa 
lühikese ajavahemiku jooksul. Pikemas 
perspektiivis uuritakse teisi 
lihtsustamisvõimalusi, sealhulgas 
ühesuunalise voo süsteemi. Nimetatud 
lihtsustamisvõimaluste võimalik 
rakendamine pikemas perspektiivis sõltub 
teostatavusuuringutest ja muudest 
meetmetest, mida võetakse käesoleva 
otsuse alusel. Siiski tuleb arvesse võtta 
statistika kvaliteediga seotud kaalutlusi, 
samuti üleminekuga seotud suuri kulusid.

Or. en



PE402.742v01-00 8/18 PR\711248ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 1 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programm MEETS algab 1. juulil 2008
ja lõpeb 31. detsembril 2013.

2. Programm MEETS algab 1. oktoobril 
2008 ja lõpeb 31. detsembril 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 2 lõike 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötada välja eesmärgiks seatavad 
näitajad ja vaadata läbi prioriteedid
(1. eesmärk);

a) vaadata läbi prioriteedid ja töötada 
välja eesmärgiks seatavad näitajad uutes 
valdkondades (1. eesmärk);

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 2 lõike 2 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada andmekogumise tõhusamaks 
muutmist (3. eesmärk);

c) toetada ettevõtlus- ja 
kaubandusstatistika koostamise
tõhusamaks muutmist (3. eesmärk);

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 2 lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaasajastada ja lihtsustada
liikmesriikide vahelise kaubavahetuse 
statistikat (edaspidi „Intrastat“) 
(4. eesmärk).

d) kaasajastada liikmesriikide vahelise 
kaubavahetuse andmekogumissüsteemi
(edaspidi „Intrastat”) (4. eesmärk).

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 3 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötada välja eesmärgiks seatavad 
näitajad ja vaadata läbi prioriteedid
(1. eesmärk):

a) vaadata läbi prioriteedid ja töötada 
välja eesmärgiks seatavad näitajad uutes 
valdkondades (1. eesmärk):

– meede 1.1: uute valdkondade 
väljatöötamine;

– meede 1.1: vähem tähtsate valdkondade 
tuvastamine;

– meede 1.2: vähem tähtsate valdkondade 
tuvastamine.

– meede 1.2: uute valdkondade 
väljatöötamine.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 3 punkti c sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada tõhusamat andmekogumist
(3. eesmärk):

c) toetada tõhusamat ettevõtlus- ja 
kaubandusstatistika koostamist
(3. eesmärk):

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 3 punkti d sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaasajastada ja lihtsustada Intrastati 
andmekogumissüsteemi (4. eesmärk):

d) kaasajastada Intrastati 
andmekogumissüsteemi (4. eesmärk):

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõikes 2 kirjeldatud korras 
võetakse vastu iga-aastane töökava, sh 
prioriteedid iga eesmärgi meetmete puhul 
ning käesoleva otsuse kohased 
eelarveassigneeringud.

Artikli 5 lõikes 2 kirjeldatud korras 
võetakse vastu iga-aastane töökava, samuti 
prioriteedid iga eesmärgi meetmete puhul 
ning käesoleva otsuse kohased 
eelarveassigneeringud.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 6 lõike 2 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2011 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule programmi MEETS 
rakendamise vahearuande.

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2010 ja 
seejärel igal aastal kuni 2013. aastani 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja
nõukogule programmi MEETS 
rakendamise aruande.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1. eesmärgi pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. eesmärk: eesmärgiks seatavate näitajate 
väljatöötamine ja prioriteetide 
läbivaatamine

1. eesmärk: prioriteetide läbivaatamine ja 
eesmärgiks seatavate näitajate 
väljatöötamine uutes valdkondades

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1. eesmärgi meede 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meede 1.1: uute valdkondade 
väljatöötamine

Meede 1.1: vähem tähtsate valdkondade
tuvastamine

– Muutuvas majanduskeskkonnas on 
tähtis määrata statistika eelisvaldkonnad 
nagu üleilmastumine ja ettevõtlus ning 
leppida ühenduse tasandil kokku iga 
eelisvaldkonna eesmärgiks seatavad 
näitajad. Need näitajad tuleb võimalikult 
palju ühtlustada rahvusvahelise 
statistikaga.

– Muutuvas maailmas tuleb statistilised 
vajadused perioodiliselt läbi vaadata, 
kuna mitte ainult ei teki uusi statistilisi 
vajadusi, vaid mõned teised vajadused 
muutuvad vähem tähtsaks ja isegi 
iganenuks. Seetõttu vaadatakse 
prioriteedid regulaarselt läbi tihedas 
koostöös liikmesriikidega, et tuvastada 
valdkondi ja omadusi, mis on kaotanud 
prioriteetsuse ja mida saab seega 
õiguslike nõuete hulgast välja jätta. 
Nimetatud läbivaatamised, mille eesmärk 
on lihtsustada statistikanõudeid ja 
vähendada vastamise koormust, võivad 
nõuda komisjonilt välisuuringute 
algatamist. 

– Statistika tuleb koostada tõhusalt ja see 
peab olema võrreldav. Seepärast tuleb 
Euroopa statistikasüsteemis teha tööd 
valitud uute omaduste ja näitajate 
ühtlustatud määratluste loomiseks.
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– Pärast eesmärgiks seatavate näitajate ja 
ühtlustatud määratluste kokkuleppimist 
peavad liikmesriigid töötama välja 
eelisvaldkondade statistika 
andmekogumise ühtlustatud viisid ja neid 
katsetama.
– Uute valdkondade väljatöötamiseks 
kasutatakse uurimistulemusi, 
korraldatakse seminare ning toetatakse 
rahaliselt uue statistika kogumise 
meetodite väljatöötamise projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1. eesmärgi meede 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meede 1.2: vähem tähtsate valdkondade
tuvastamine

Meede 1.2: uute valdkondade
väljatöötamine

– Muutuvas maailmas mitte ainult ei teki 
uusi statistilisi vajadusi, vaid mõned teised 
muutuvad ka iganenuks. Seetõttu 
vaadatakse prioriteete regulaarselt läbi, et 
tuvastada valdkondi ja omadusi, mis on 
muutunud vähem tähtsaks ja mida saab 
seega õiguslike nõuete hulgast välja jätta. 
Läbivaatamine nõuab komisjonilt 
välisuuringute algatamist. 

– Muutuvas majanduskeskkonnas on 
tihedas koostöös liikmesriikidega tähtis 
määrata statistika eelisvaldkonnad, nagu 
üleilmastumine ja ettevõtlus, ning leppida 
ühenduse tasandil kokku iga 
eelisvaldkonna eesmärgiks seatavad 
näitajad. Need näitajad tuleb võimalikult 
palju ühtlustada rahvusvahelise 
statistikaga.

– Tagada tuleb käivitatud 
poliitikaalgatuste jaoks vajalike 
statistiliste näitajate kogumine.

– Statistika tuleb koostada tõhusalt ja see 
peab tagama võrreldavuse. Seepärast 
tuleb Euroopa statistikasüsteemis teha 
tööd valitud uute omaduste ja näitajate 
ühtlustatud määratluste 
kokkuleppimiseks.
– Pärast eesmärgiks seatavate näitajate ja 
ühtlustatud määratluste kokkuleppimist 
tuleb teha täiendavat tööd 
eelisvaldkondade statistika koostamise 
viiside väljatöötamiseks ja katsetamiseks.
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– Selleks et aidata kaasa uute 
valdkondade väljatöötamisele ja näitajate 
seadmisele, algatab komisjon uuringuid, 
korraldab seminare ja toetab rahaliselt 
uue statistika kogumise meetodite 
väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 2. eesmärgi meetme 2.1 esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa statistikat koostatakse vastavalt 
Euroopa õigusele, mida on arendatud mitu 
aastat. Õigusaktid tuleb põhjalikult üle 
vaadata, et tagada nende omavaheline 
kooskõla. Seepärast on kavas
olemasolevad õigusaktid läbi vaadata ja
luua ühtlustatud õiguslik raamistik 
ettevõtlus- ja kaubandusstatistika eri 
valdkondade jaoks. See nõuab komisjonilt 
välisuuringute algatamist.

– Euroopa statistikat koostatakse vastavalt 
ühenduse õigusele, mida on arendatud 
mitu aastat. Õigusaktid tuleb põhjalikult 
üle vaadata, et tagada nende omavaheline 
kooskõla. Seepärast võiks komisjon 
algatada välisuuringuid, mille eesmärk on
olemasolevad õigusaktid läbi vaadata, et
luua ühtlustatud õiguslik raamistik 
ettevõtlus- ja kaubandusstatistika eri 
valdkondade jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 2. eesmärgi meede 2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Ühenduse statistika uute ja esilekerkivate 
vajaduste väljaselgitamiseks tehakse
vajaduse korral spetsiifilisi ühenduse 
uuringuid. Need uuringud toimuvad 
komisjoni algatatud välisuuringutena või 
pakutakse selleks rahalist tuge 
liikmesriikidele.

– Ühenduse statistika uute ja esilekerkivate 
vajaduste väljaselgitamiseks võib vajaduse 
korral teha spetsiifilisi ühenduse uuringuid. 
Need uuringud toimuvad komisjoni 
algatatud välisuuringutena või pakutakse 
selleks rahalist tuge liikmesriikidele.

– Kasutamaks ära ühendusepoolsest valimi 
moodustamisest saadavat võimalikku 

– Kasutamaks ära ühendusepoolsest valimi 
moodustamisest saadavat võimalikku 
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säästu tavapärases statistikas, korraldatakse 
uuringuid, et määrata kindlaks valdkonnad, 
kus piisaks ühenduse andmetest, ning 
töötatakse nende valdkondade jaoks välja 
uued andmekogumise meetodid. Samuti 
antakse liikmesriikidele rahalist toetust 
oma andmekogumise süsteemide 
kohandamiseks. Standardset ühenduse 
poolt valimi moodustamise meetodit ei ole 
ning meetod tuleb valida olenevalt 
asjaoludest.

säästu tavapärases statistikas, korraldatakse 
uuringuid, et määrata kindlaks valdkonnad, 
kus piisaks ühenduse andmetest, ning 
töötatakse nende valdkondade jaoks välja 
uued andmekogumise meetodid. Samuti 
antakse liikmesriikidele rahalist toetust 
oma andmekogumise süsteemide 
kohandamiseks. Standardset ühenduse 
poolt valimi moodustamise meetodit siiski
ei ole ning meetod tuleb seepärast valida 
olenevalt asjaoludest.

– Statistikavaldkondades, mis on 
võrdlusuuringute aluseks, jäetakse riikide 
uuringud alles.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 3. eesmärgi pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. eesmärk: tõhusam andmekogumine 3. eesmärk: tõhusam ettevõtlus- ja 
kaubandusstatistika koostamine

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 3. eesmärgi meetme 3.1 neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Ettevõtjate ja eriti VKEde koormuse 
vähendamise vajadus ei tohiks kahjustada 
järelevalve ja poliitikaalgatuste jaoks 
vajaliku teabe kogumist.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 4. eesmärgi pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. eesmärk: Intrastati kaasajastamine ja 
lihtsustamine

4. eesmärk: Intrastati andmete kogumise
kaasajastamine

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 4. eesmärgi meetme 4.1 esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Meetmetega toetatakse rahaliselt 
liikmesriikide tegevust, mille eesmärk on 
töötada välja vahendid ja meetodid 
andmete kvaliteedi säilitamiseks ja
parandamiseks lihtsustatud
andmekogumissüsteemis.

– Meetmetega toetatakse rahaliselt 
liikmesriikide tegevust, mille eesmärk on 
töötada välja vahendid ja meetodid 
andmete kvaliteedi ja 
andmekogumissüsteemi parandamiseks.
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SELETUSKIRI

Poliitiline raamistik ja MEETS programmi tugevdamine

Raportöör tervitab tungivalt komisjoni ettepanekut Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika 
kaasajastamise programmi kohta (MEETS). See on piisav vastus järgmiste aastate 
väljakutsetele ELi majandusstatistika kesksetes valdkondades ning täiendab sisuliselt 2005. 
aasta parema õigusliku reguleerimise tegevuskava.

Tõhus ELi õigus muudab 27 õigussüsteemi ühtlustamise abil ettevõtete, kodanike ja 
ametiasutuste elu lihtsamaks. Euroopa majanduse konkurentsivõime jaoks on väga oluline 
tõhus ja järjepidev statistiline andmekogumine. Selleks et ettevõtted – eriti keskmise 
suurusega ettevõtted – saaksid oma aega ilma liigsete bürokraatlike kohustusteta investeerida 
tootmisse ja uuendustegevusse, soovib EL 2012. aastaks vähendada ettevõtete 
halduskoormust 25 % võrra. Seepärast esitas komisjon 2007. aasta jaanuaris ambitsioonika 
halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi, mille abil säästeti 2007. aastal juba 500 
miljonit eurot. Lisaks on alates 2005. aasta oktoobrist jäetud ühenduse õigusest välja 300 
õigusakti. 

Komisjon annab mitmekülgseid stiimuleid bürokraatia vähendamiseks. 2006. aasta lõpus 
asutas komisjon mõju hindamise komitee, mis koosneb kõrgetest komisjoni ametnikest ja 
vajaduse korral välisekspertidest. Komitee kontrollib õigusloomega seotud ettepanekute 
meetodeid ja kvaliteeti enne nende esitamist komisjonile. Just statistika kavandamise 
valdkonnas on nimetatud eelhindamine väga oluline. Raportöör tervitab seetõttu, et seda on 
programmis MEETS eriliselt arvesse võetud. Ka bürokraatia vähendamise kõrgetasemeline 
töörühm, mis loodi 2007. aasta lõpus ja mida juhatab Edmund Stoiber, võib anda olulise 
panuse bürokraatia vähendamisse eelkõige ettevõtete jaoks.

Ülemaailmselt integreeritud majandusturud loovad pidevalt uusi vajadusi andmete 
kogumiseks. Nõnda tekivad uued valdkonnad, samas kui seni kogutud teave muutub tervikuna 
või osaliselt ebaoluliseks. Ettevõtted reageerivad rahvusvahelisele konkurentsile struktuursete 
muudatustega, mida tuleb ettevõtlusstatistikas asjakohaselt kajastada. Uusi suundumusi 
ettevõtluses tuleb hõlmata, samuti muutuvaid kaubandusstruktuure ja kaasaegse info- ja 
teadmistepõhise ühiskonna mõju turuosalistele. Samuti peab andmekogumises kajastuma 
sektorite, näiteks teenustesektori, moodustumine või tugevnemine. Sama kehtib majanduse 
jaoks üha olulisemate teadus- ja uuendustegevuse valdkondade kohta, kus ettevõtete koostööd 
teadusasutustega tuleb hõlmata paremini ja läbipaistvamalt. Nõnda saab edendada ELi poolt 
eesmärgiks seatud tihedamat koostööd ettevõtete ja teadustegevuse vahel. Lisaks üha 
tihedamalt seotud Euroopa majandusele muudavad ka Euroopa rahaliit ja Euroopa 
tollisüsteem vajalikuks ühenduse statistikasüsteemi kaasajastamise. Just nimetatud punktides 
ühinevad erinevad meetmed programmiga MEETS.

ELi seadused peavad vastama kõrgetele kvaliteedistandarditele. Samas ei tohi aga uued 
statistikanõuded põhjustada lisakoormust ettevõtetele. Seetõttu soovitakse programmiga 
MEETS luua uued statistilised näitajad. Olemasolevaid ettevõtlusstatistika liike kasutatakse ja 
seotakse paremini. Raportöör toetab, et statistilistel eesmärkidel kasutatakse lisaks 
statistikaametite andmeid lihtsamalt ja ulatuslikumalt ning seega ei pea ettevõtted mitmetele 
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ametitele andmeid esitama.

Ettevõtlus- ja kaubandusstatistika on lisaks teistsugusele halduskoormusele oluline lähtepunkt 
ELi parema õigusloome jaoks. MEETSile eelnenud programmides – Edicom I ja II – töödeldi 
kaubandusstatistikat. Kaubandus- ja ettevõtlusstatistikat koostati seni erinevate meetodite ja 
erinevate allikate alusel. Uue programmi MEETS ulatuslikuma lähenemisviisiga järgitakse 
nüüd esmakordselt mõlemast allikast pärit statistika ümberkujundamist, et saavutada 
ühenduse statistikas ratsionaliseeritum ja koordineeritum lähenemisviis. Nimetatud 
ülemaailmne lähenemisviis on väga positiivne. See toob endaga kaasa nii kulude vähenemise 
ettevõtetele kui ka prioriteetide määratlemise lihtsustamise ja kaasajastamise statistika 
valdkonnas.

Programmi MEETS neli peamist eesmärki

Eespool nimetatud eelhindamise alusel on programm MEETS koostatud tõhusalt ja 
sihipäraselt, et kasutada optimaalselt selleks eraldatud rahalisi vahendeid (maksimaalselt) 
42,50 miljonit eurot ajavahemikul 2008–2012. Komisjon esitas programmi lisas üksikasjaliku 
kava eri meetmete kohta, mille abil saavutada programmi neli peamist eesmärki.

Esiteks tuleb kontrollida ja vajaduse korral tühistada või uuendada olemasolevaid näitajaid ja 
meetodeid. Järgmises etapis tuleb tuvastada andmekogumise uued valdkonnad, mis muutuvad 
vajalikuks majandusintegratsiooni muutumise tõttu. Samuti on vaja kontrollida erinevaid 
statistikasüsteeme ja -tavasid uutes liikmesriikides nii Kesk- kui ka Ida-Euroopas süsteemi 
ühise kontrollimise käigus. Nimetatud hindamisse tuleb kaasata kõik sidusrühmad, et teha 
olulisi muudatusi kogu ELis võimalikult kiiresti.

Teiseks tuleb liikmesriikide ettevõtlusstatistika põhimõtteid ja meetodeid ühtlustada ja 
integreerida, näiteks ettevõtlusregistrite ja sarnaste allikate ühendamise abil. Rahvusvahelised 
ettevõtete grupid tuleb ettevõtlusregistrisse paremini kanda.

Kolmandaks püüeldakse selle poole, et integreerida andmekogumine ja -töötlus ühte süsteemi. 
Selle juurde kuulub juba olemasolevate andmete suurem kasutamine. Juurdepääsu 
statistikaametite andmetele tuleb uuesti reguleerida. Eelkõige vabastatakse keskmise 
suurusega ettevõtted standardse hindamistehnika ja/või kindla suurusega summa abil 
bürokraatlikust aruandluskohustusest. Hinnanguliste väärtuste abil on need ka edaspidi 
majandusstatistikas esindatud.

Neljandaks püüeldakse ELi kaubandusstatistika lihtsustamise poole Intrastati süsteemis uute 
künniste ning tihedama elektroonilise ühenduvuse abil. Seeläbi on võimalik eri kriteeriumide 
alusel vabastada üha enam ettevõtteid aruandluskohustusest, mõjutamata sealjuures statistika 
väärtust. Andmeid võib lisaks aidata märkimisväärselt vähendada üleminek ühesuunalise voo 
süsteemile, mille puhul andmeid ekspordi/impordi kohta kogutakse ja esitatakse vaid ühes 
suunas, seega eksportija või importija poolt. 

Programmis MEETS nimetatud põhipunktid käsitlevad kaasaegse Euroopa statistika kõige 
olulisemaid väljakutseid. Raportöör rõhutab, et ühtlustamisel tuleb alati pöörata tähelepanu 
sellele, et see toimuks võimalikult väikese ühise nimetaja alusel ning ei tooks endaga kaasa 
uut koormust ettevõtetele. Vastasel korral tekib oht, et uuendused on pigem kahjulikud ja 
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kahjustavad Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. Seetõttu tervitab raportöör, et enne seda, 
kui komisjon esitas programmi MEETS, toimusid põhjalikud konsulteerimised tehnilisel 
tasandil ja samuti liikmesriikide statistikaametite juhtidega ning et nad osalevad vahetult juba 
algusest peale programmi väljatöötamises. Ka tulevikus on programmiga MEETS edendatav 
intensiivne arutelu kõigi sidusrühmade ja ekspertidega seminaride, töörühmade jms kujul 
vältimatu. Komisjon võib võtta ja peaks siinkohal võtma koos programmiga MEETS enda 
kanda nn katalüsaatori rolli.

Riiklike statistikaametite tähtis roll

Bürokraatia vähendamist on mõttekas korraldada ELi tasandil. Statistika koordineerimata 
kaasajastamine üksikute liikmesriikide poolt tooks endaga statistikaametite eri süsteemide 
tõttu kaasa suuremad kulud ja andmekogumise dubleerimise. ELi programmi MEETS abil 
kooskõlastatakse omavahel varasemas etapis andmete kogumine ja kasutamine ettevõtlus- ja 
kaubandusstatistikas. Vahetusprogrammide, uuringute ja töörühmade abil koostöös 
liikmesriikidega on võimalik leida ja võtta kasutusele parimad lahendused kõigi jaoks. ELi 
programm loob oma uute meetmetega investeerimisstiimuleid uute statistiliste kasutusviiside 
väljatöötamiseks, eriti ettevõtlus- ja kaubandusstatistika ümberkujundamiseks, ja suurendab 
tõhusust kõigi sidusrühmade jaoks.

Programmi konkreetsed meetmed määravad liikmesriigid ja komisjon kindlaks aastastes 
tööprogrammides komiteemenetluse abil. Raportööri arvates tuleks komisjonile seada 
kohuseks kontrollida statistika ühtlustamise edusamme liikmesriikides ja esitada selle kohta 
Euroopa Parlamendile igal aastal aruanne.

Et edukas olla, ei saa bürokraatia vähendamine lähtuda siiski üksnes ELi tasandilt. ELi 
halduskoorumuse vähendamise tegevusprogrammis soovitatakse liikmesriikidel seada endale 
samuti ambitsioonikad eesmärgid riikliku bürokraatia vähendamisel. Seni on nimetatud 
üleskutset järginud 12 liikmesriiki. Bürokraatia eduka vähendamise huvides peaksid kõik ELi 
liikmesriikide valitsused tegema aktiivset koostööd ELiga. Kuid sageli lisavad nad ELi 
õigusaktidele juurde veel ka riiklikke.

Seega ei tohi bürokraatia vähendamisel enam aega kaotada. Seetõttu nõuab raportöör 
programmi MEETS projektide kiiret rakendamist, et sellest saadud kogemuste najal leida 
kiiresti praktilisi lahendusi statistika valdkonnas ühtlustamise ja ümberkujundamise 
elluviimiseks. Programmi MEETS esitatud ajakava tuleks seega võimaluse korral kiirendada. 
Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et programm võiks jõustuda võimalikult kiiresti pärast 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse vastuvõtmist.
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