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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.



PR\711248FI.doc 3/18 PE402.742v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................16



PE402.742v01-00 4/18 PR\711248FI.doc

FI



PR\711248FI.doc 5/18 PE402.742v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yritys- ja 
kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmasta (MEETS)
(KOM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0433),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0234/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan 
lausunnon (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Päätösehdotus
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tiedonannossaan Parempaa sääntelyä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
Euroopan unionissa komissio on sitoutunut 
varmistamaan paremman sääntelypolitiikan 
sekä vähentämään turhaa byrokratiaa ja 
liiallista sääntelyä.

(1) Tiedonannoissaan Parempaa sääntelyä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
Euroopan unionissa ja Toimintaohjelma 
hallinnollisen rasituksen keventämiseksi 
Euroopan unionissa1 komissio on 
sitoutunut varmistamaan paremman 
sääntelypolitiikan sekä vähentämään turhaa 
byrokratiaa ja liiallista sääntelyä. 
1 KOM(2007)0023
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Or. en

Tarkistus 2

Päätösehdotus
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Useita yritysten toimintaa kuvaavia 
tilastoja ja yritysten tietosuojavelvoitteita 
sisältäviä säännöksiä on sulautettu 
viidentoista viime vuoden aikana toisiinsa 
yhteisön tilastotietotarpeiden perusteella.  
Säädösten yhdenmukaisuus on 
tarkastettava, koska näiden säännösten 
soveltamisalojen, käsitteiden ja 
määritelmien olisi oltava yhdenmukaisia.  
Kaikissa säännöksissä olisi otettava 
mahdollisimman hyvin huomioon 
yksinkertaistaminen ja priorisointi.

Or. en

Tarkistus 3

Päätösehdotus
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Yritys- ja kauppatilastoihin kuuluu 
monta alaa, joilla tarvitaan parannuksia, 
kuten yritystoiminnan rakennetilastot, 
lyhyen aikavälin tilastot, Prodcom-tilastot, 
tieto- ja viestintätekniikkaa koskevat 
tilastot ja Intrastat-tilastot. 

Or. en
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Tarkistus 4

Päätösehdotus
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kansalliset tilastolaitokset olisi 
päällekkäisten kustannusten ja 
byrokratian välttämiseksi otettava tiiviisti 
mukaan tilastojen laadintajärjestelmän 
nykyaikaistamiseen. 

Or. en

Tarkistus 5

Päätösehdotus
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Intrastat-järjestelmän 
yksinkertaistaminen on eräs toimista, 
joilla pyritään karsimaan 
tilastovaatimuksia ja minimoimaan 
yrityksille aiheutuvat rasitteet.  
Äskettäinen päätös kattavuuden 
vähentämisestä edistää tämän tavoitteen 
saavuttamista lyhyellä aikavälillä. 
Pidemmällä aikavälillä kartoitetaan muita 
yksinkertaistamismahdollisuuksia, kuten 
yksisuuntaista järjestelmää. Näiden 
pitkän aikavälin vaihtoehtojen 
mahdollinen toteuttaminen riippuu 
toteutettavuustutkimuksista ja muista 
tämän päätöksen nojalla toteutettavista 
toimenpiteistä. Tilastojen laatua ja 
siirtymisestä aiheutuvia merkittäviä 
kustannuksia koskevat kysymykset olisi 
kuitenkin otettava huomioon.

Or. en
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Tarkistus 6

Päätösehdotus
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. MEETS-ohjelman toteuttaminen alkaa 1 
päivänä heinäkuuta 2008 ja päättyy 31 
päivänä joulukuuta 2013.

2. MEETS-ohjelman toteuttaminen alkaa 1 
päivänä lokakuuta 2008 ja päättyy 31 
päivänä joulukuuta 2013.

Or. en

Tarkistus 7

Päätösehdotus
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laaditaan tavoiteindikaattoreita ja 
tarkastellaan uudelleen painotusalueita
(tavoite 1)

a) tarkastellaan uudelleen painotusalueita 
ja laaditaan tavoiteindikaattoreita uusia 
alueita varten (tavoite 1)

Or. en

Tarkistus 8

Päätösehdotus
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuetaan tehokkaamman 
tiedonkeruujärjestelmän käyttöä (tavoite 
3)

c) tuetaan tehokkaamman yritys- ja 
kauppatilastojen tuottamisjärjestelmän 
käyttöä (tavoite 3)

Or. en
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Tarkistus 9

Päätösehdotus
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) uudenaikaistetaan ja yksinkertaistetaan 
jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa 
koskevia tilastoja, jäljempänä ’Intrastat’ 
(tavoite 4).

d) uudenaikaistetaan jäsenvaltioiden välistä 
tavarakauppaa koskevaa 
tietojenkeruujärjestelmää, jäljempänä 
’Intrastat’ (tavoite 4).

Or. en

Tarkistus 10

Päätösehdotus
3 artikla –  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laaditaan tavoiteindikaattoreita ja 
tarkastellaan uudelleen painotusalueita
(tavoite 1):

a) tarkastellaan uudelleen painotusalueita 
ja laaditaan tavoiteindikaattoreita uusia 
alueita varten (tavoite 1):

– Toimi 1.1: kehitetään uusia alueita; – Toimi 1.1: kartoitetaan merkitykseltään 
vähäisemmät alueet;

– Toimi 1.2: kartoitetaan merkitykseltään 
vähäisemmät alueet;

– Toimi 1.2: kehitetään uusia alueita;

Or. en

Tarkistus 11

Päätösehdotus
3 artikla – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) tuetaan tehokkaamman 
tiedonkeruujärjestelmän käyttöä (tavoite 
3):

c) tuetaan tehokkaamman yritys- ja 
kauppatilastojen tuottamisjärjestelmän 
käyttöä (tavoite 3):

Or. en
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Tarkistus 12

Päätösehdotus
3 artikla – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) uudenaikaistetaan ja yksinkertaistetaan
Intrastat-tiedonkeruujärjestelmä (tavoite 4):

d) uudenaikaistetaan Intrastat-
tiedonkeruujärjestelmä (tavoite 4):

Or. en

Tarkistus 13

Päätösehdotus
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vuosittainen työohjelma, mukaan luettuna
kuhunkin tavoitteeseen kuuluvien toimien 
painotusalueet ja tämän päätöksen 
mukaiset talousarviomäärärahat,
hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Vuosittainen työohjelma, kuhunkin 
tavoitteeseen kuuluvien toimien 
painotusalueet ja tämän päätöksen 
mukaiset talousarviomäärärahat 
hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 14

Päätösehdotus
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle MEETS-ohjelman 
toteuttamista koskevan väliraportin.

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 ja sen jälkeen vuosittain 
aina vuoden 2013 loppuun saakka 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
MEETS-ohjelman toteuttamista koskevan 
loppuraportin.
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Or. en

Tarkistus 15

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tavoite 1: Laaditaan tavoiteindikaattoreita
ja tarkastellaan uudelleen painotusalueita

Tavoite 1: Tarkastellaan uudelleen 
painotusalueita ja laaditaan 
tavoiteindikaattoreita uusia alueita varten

Or. en

Tarkistus 16

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 1 – Toimi 1.1

Komission teksti Tarkistus

Toimi 1.1: Kehitetään uusia alueita Toimi 1.1: Kartoitetaan merkitykseltään 
vähäisemmät alueet

– Muuttuvassa talousympäristössä on 
tärkeää kartoittaa tilastojen 
painotusalueet, kuten globalisaatio ja 
yrittäjyys, sekä sopia yhteisön tasolla 
kunkin painotusalueen 
tavoiteindikaattoreista. Kyseiset 
indikaattorit on yhdenmukaistettava 
mahdollisimman pitkälle kansainvälisten 
tilastojen kanssa.

– Tilastotietoja on tarkasteltava 
muuttuvassa maailmassa määräajoin 
uudelleen, koska uusia tilastotarpeita 
saattaa ilmetä ja muista tarpeista saattaa 
tulla vähemmän merkittäviä tai jopa 
turhia.  Tästä syystä painotusalueita 
tarkastellaan säännöllisesti tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
löydetään tilastoalueet ja ominaisuudet, 
joiden merkitys on vähentynyt ja jotka 
voidaan siksi poistaa lakisääteisistä 
vaatimuksista. Näillä tarkastuksilla 
pyritään yksinkertaistamaan 
tilastovaatimuksia ja keventämään 
reagoinnista aiheutuvia rasitteita ja ne 
saattavat edellyttää komissiolta ulkoisten 
selvitysten teettämistä. 
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– Tilastot on koottava tehokkaasti ja 
niiden on oltava vertailukelpoisia.
Euroopan tilastojärjestelmässä on siksi 
laadittava yhdenmukaistetut määritelmät 
vasta havaituille ominaisuuksille ja 
indikaattoreille.
– Sen jälkeen kun on sovittu 
tavoiteindikaattoreista ja niiden 
yhdenmukaistetuista määritelmistä, 
jäsenvaltioiden on tarpeen kehittää ja 
testata yhdenmukaisesti 
tiedonkeruumenetelmiään 
painotusalueilla.
– Uusia alueita kehitetään toteuttamalla 
tutkimuksia, järjestämällä seminaareja ja 
tukemalla taloudellisesti projekteja, joilla 
kehitetään uusien tilastojen 
keruumenetelmiä.

Or. en

Tarkistus 17

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 1 – Toimi 1.2

Komission teksti Tarkistus

Toimi 1.2: Kartoitetaan merkitykseltään 
vähäisemmät alueet

Toimi 1.2: Kehitetään uusia alueita

– Muuttuvassa maailmassa syntyy uusia 
tilastotarpeita, ja toisaalta tarpeita käy 
vanhentuneiksi. Tästä syystä 
painotusalueita tarkastellaan 
säännöllisesti, jotta löydetään tilastoalueet 
ja ominaisuudet, joiden merkitys on 
vähentynyt ja jotka voidaan siksi poistaa 
lakisääteisistä vaatimuksista. Tällaiset 
uudelleentarkastelut edellyttävät 
komission käynnistämiä ulkoisia 
tutkimuksia.

– Muuttuvassa talousympäristössä on 
tärkeää kartoittaa tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tilastojen 
painotusalueet, kuten globalisaatio ja 
yrittäjyys, sekä sopia yhteisön tasolla 
kunkin painotusalueen 
tavoiteindikaattoreista. Kyseiset 
indikaattorit on yhdenmukaistettava 
mahdollisimman pitkälle kansainvälisten 
tilastojen kanssa.

– Käynnissä oleviin poliittisiin aloitteisiin 
liittyvien tilastoindikaattorien keruu 

– Tilastot on koottava tehokkaasti ja 
niiden on oltava vertailukelpoisia. 
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turvataan. Euroopan tilastojärjestelmässä on siksi 
sovittava yhdenmukaistetuista 
määritelmistä vasta havaituille 
ominaisuuksille ja indikaattoreille.
– Kun tavoiteindikaattoreista ja niiden 
yhdenmukaistetuista määritelmistä on 
sovittu, on kehitettävä ja testattava 
tilastojentuottamisjärjestelmiä 
painopistealueilla.
– Uusien alueiden ja indikaattoreiden 
kehittämistä edistääkseen komissio 
käynnistää selvityksiä, järjestää 
seminaareja ja antaa rahoitustukea 
metodien ja uusien tilastojen 
keräämistapojen kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 18

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 2 – Toimi 2.1 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Eurooppalaiset tilastot kootaan vuosien 
varrella kehittyneen eurooppalaisen
lainsäädännön mukaisesti. Säädösten 
yhdenmukaisuus on tarkistettava sen 
varmistamiseksi, että kaikki asiaa koskevat 
säädökset ovat keskenään yhtenäisiä. Tästä 
syystä suunnitellaan voimassa olevan 
lainsäädännön uudelleentarkastelua, jotta 
saadaan aikaan yhdenmukaistettu 
oikeudellinen kehys yritys- ja 
kauppatilastojen eri aloille. Tämä 
edellyttää komission käynnistämiä 
ulkoisia tutkimuksia.

Eurooppalaiset tilastot kootaan vuosien 
varrella kehittyneen yhteisön
lainsäädännön mukaisesti. Säädösten 
yhdenmukaisuus on tarkistettava sen 
varmistamiseksi, että kaikki asiaa koskevat 
säädökset ovat keskenään yhtenäisiä. Tästä 
syystä komission olisi käynnistettävä 
ulkoisia selvityksiä, joilla pyritään 
tarkastelemaan uudelleen voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta saadaan aikaan 
yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys 
yritys- ja kauppatilastojen eri aloille.

Or. en
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Tarkistus 19

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 2 – Toimi 2.3

Komission teksti Tarkistus

– Yhteisön uusien tilastotarpeiden 
tarkastelemiseksi toteutetaan
tapauskohtaisesti erityisiä yhteisön 
tutkimuksia. Ne toteutetaan komission 
käynnistämillä ulkoisilla tutkimuksilla tai 
jäsenvaltioille annettavan taloudellisen 
tuen avulla.

– Yhteisön uusien tilastotarpeiden 
tarkastelemiseksi voitaisiin toteuttaa 
tapauskohtaisesti erityisiä yhteisön 
tutkimuksia. Ne toteutetaan komission 
käynnistämillä ulkoisilla tutkimuksilla tai 
jäsenvaltioille annettavan taloudellisen 
tuen avulla.

– Jotta yhteisön säännöllisten tilastojen 
otanta-asetelmien mahdollisia säästöjä 
voitaisiin hyödyntää, toteutetaan 
tutkimuksia sellaisten alueiden 
tunnistamiseksi, joilla yhteisön aggregaatit 
ovat riittäviä, ja kehitetään näille alueille 
uusia tiedonkeruumenetelmiä.
Jäsenvaltioille annetaan myös taloudellista 
tukea niiden tiedonkeruujärjestelmien 
mukauttamista varten. Yhteisöllä ei ole 
vakiomuotoisia otanta-asetelmia, vaan
niitä on vaihdeltava olosuhteiden mukaan.

– Jotta yhteisön säännöllisten tilastojen 
otanta-asetelmien mahdollisia säästöjä 
voitaisiin hyödyntää, toteutetaan 
tutkimuksia sellaisten alueiden 
tunnistamiseksi, joilla yhteisön aggregaatit 
ovat riittäviä, ja kehitetään näille alueille 
uusia tiedonkeruumenetelmiä. 
Jäsenvaltioille annetaan myös taloudellista 
tukea niiden tiedonkeruujärjestelmien 
mukauttamista varten. Yhteisöllä ei 
kuitenkaan ole vakiomuotoisia otanta-
asetelmia, ja siksi niitä on vaihdeltava 
olosuhteiden mukaan.

– Kansallisia tutkimuksia toteutetaan 
tilastoalueilla, joilta syötetään tietoja 
vertailuanalyyseihin.

Or. en

Tarkistus 20

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 3 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tavoite 3: Otetaan käyttöön entistä 
tehokkaampi tiedonkeruujärjestelmä

Tavoite 3: Otetaan käyttöön entistä 
tehokkaampi yritys- ja kauppatilastojen 
tuottamisjärjestelmä

Or. en
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Tarkistus 21

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 3 – Toimi 3.1 – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yrityksille, etenkin pk-yrityksille, 
koituvan taakan vähentäminen ei saa 
vaarantaa poliittisten aloitteiden 
seurannan edellyttämien tietojen keruuta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 4 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tavoite 4: Uudenaikaistetaan ja 
yksinkertaistetaan Intrastat-
tiedonkeruujärjestelmää

Tavoite 4: Uudenaikaistetaan Intrastat-
tiedonkeruujärjestelmää

Or. en

Tarkistus 23

Päätösehdotus
Liite – Tavoite 4 – Toimi 4.1 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Toimenpiteillä annetaan taloudellista 
tukea jäsenvaltioiden toimille, joiden 
tarkoituksena on kehittää välineitä ja 
menetelmiä tietojen laadun ylläpitämiseksi 
ja parantamiseksi yksinkertaistetussa 
keruujärjestelmässä.

– Toimenpiteillä annetaan taloudellista 
tukea jäsenvaltioiden toimille, joiden 
tarkoituksena on kehittää välineitä ja 
menetelmiä tietojen laadun ja 
keruujärjestelmän parantamiseksi.

Or. en
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PERUSTELUT

MEETS-ohjelman poliittinen kehys ja vahvuudet

Esittelijä pitää hyvin myönteisenä, että komissio on ehdottanut Euroopan yritys- ja 
kauppatilastojen uudenaikaistamista koskevaa ohjelmaa (MEETS). Ehdotus merkitsee 
asianmukaista vastausta EU:n taloustilastojen keskeisillä alueilla lähivuosina ilmeneviin 
haasteisiin, ja se täydentää tarkoituksenmukaisesti vuonna 2005 käynnistettyä 
lainsäädäntötyön parantamisohjelmaa.

Tehokas EU-lainsäädäntö helpottaa yritysten, kansalaisten ja viranomaisten arkea, kun 27 
oikeusjärjestelmää yhdenmukaistetaan. Tilastotietojen keräämisjärjestelmän tehokkuus ja 
tulevaisuudesta selviäminen ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan talouden kilpailukyvylle. EU 
pyrkii keventämään yritysten hallintotaakkaa 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä, jotta 
yritykset ja etenkin keskikokoiset yritykset voisivat investoida tuotantoonsa ja innovointiin 
ilman liikoja byrokraattisia velvoitteita.  Siksi komissio esitti tammikuussa 2007 
hallinnollisen rasituksen keventämistä koskevan kunnianhimoisen toimintaohjelman, jonka 
avulla vuoden 2007 aikana kyettiin säästämään jo 500 miljoonaa euroa.   Yhteisön 
säännöstöstä on karsittu lokakuusta 2005 lähtien jo 300 säädöstä. 

Komissio kannustaa monin tavoin byrokratian vähentämiseen. Se perusti vuoden 2006 lopulla 
seurauksia käsittelevän komitean, jossa on korkean tason virkamiehiä ja tarvittaessa myös 
ulkoisia asiantuntijoita. Komitea tarkastelee lainsäädäntöehdotusten menetelmiä ja laatua jo 
ennen kuin komissio niitä virallisesti ehdottaa. Seurausten ennakkoarviointi on hyvin tärkeää 
juuri tilastoja koskevien suunnitelmien yhteydessä. Esittelijä pitää myönteisenä, että tämä asia 
on otettu korostuneesti huomioon MEETS-ohjelmassa. Vuonna 2007 perustettu Edmund 
Stoiberin johtama byrokratian vähentämistä käsittelevä korkean tason ryhmä voi edistää 
merkittävästi etenkin yrityksiin kohdistuvan byrokratian vähenemistä.

Globaalit ja integroituneet talousmarkkinat asettavat alati uusia vaatimuksia tietojen 
keräämiselle. Uusia aloja syntyy ja toisaalta tähän saakka kerätyistä tiedosta tulee osittain tai 
kokonaan merkityksettömiä. Yritykset reagoivat kansainväliseen kilpailuun 
rakennemuutoksin, jotka on esitettävä yritystilastoissa asianmukaisesti. Samoin on otettava 
huomioon yritysten uudet trendit, kaupan muuttuvat rakenteet sekä nykyaikaisen tieto- ja 
tiedeyhteiskunnan vaikutukset markkinoilla toimijoihin. Tiedonkeruussa on tarkasteltava 
myös erilaisten alojen muodostumista tai vahvistumista (palveluala). Sama pätee myös 
yritysten kannalta yhä tärkeämmiksi käyviin tutkimukseen ja innovointiin, joiden kohdalla 
yritysten yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa on käsiteltävä paremmin ja avoimemmin.  Näin 
voidaan edistää EU:n tavoittelemaa liike- ja tutkimustoiminnan tiiviimpää yhteistyötä. Yhä 
tiukemmin verkostoituvan Euroopan talouden ohella yhteisön tilastojärjestelmän 
nykyaikaistamista edellyttävät myös Euroopan talous- ja rahaliitto sekä Euroopan 
tullijärjestelmä. MEETS-ohjelman eri toimilla puututaan juuri näihin näkökohtiin.

EU-säädöksille on asetettava tiukat laatuvaatimukset. Uusien tilastovaatimusten ei pitäisi 
kuitenkaan aiheuttaa lisärasitteita yrityksille. Siksi MEETS-ohjelmalla aiotaan ottaa käyttöön 
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uudentyyppisiä tilastoindikaattoreita. Jo saatavilla olevia yritystilastoja käytetään paremmin ja 
ne verkotetaan keskenään. Esittelijä suosittelee, että samalla myös viranomaisia koskevia 
tilastotietoja käytetään tilastointitarkoituksiin yksinkertaisemmin ja kattavammin, jotta 
yritysten ei tarvitsisi mahdollisuuksien mukaan esittää tietoja usealle taholle.

Yritys- ja kauppatilastot ovat lukuisten muiden byrokratiarasitteiden ohella tärkeitä 
lähtökohtia EU:n lainsäädäntötyön parantamisen kannalta. Kauppatilastoja on käsitelty 
MEETS:iä edeltävillä Edicom I ja II -ohjelmilla. Yrityksiä ja kauppaa koskevat tilastot on 
tähän saakka tuotettu erilaisilla menetelmillä ja eri lähteistä. MEETS-ohjelman kattavampi 
lähestymistapa mahdollistaa ensimmäistä kertaa kummastakin lähteestä saatavien tietojen 
jäsentelyn, jotta yhteisön tilastoja koskevissa asioissa voitaisiin soveltaa järkeistettyä ja 
yhteen sovitettua lähestymistapaa. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa on pidettävä hyvin 
myönteisenä. Sen avulla tilastoalalla päästään yrityksille aiheutuvien rasitteiden 
vähentämiseen sekä yksinkertaistamiseen ja nykyaikaistettuun priorisointiin.

MEETS-ohjelman neljä päätavoitetta

MEETS-ohjelmaa on kehitetty edellä mainitun ennakkoarvioinnin perusteella tehokkaasti ja 
määrätietoisesti, jotta tarkoitukseen varattavia määrärahoja, (enintään) 42,5 miljoonaa euroa
kaudelle 2008–2012, voidaan käyttää optimaalisesti. Komissio esittää ohjelmaa koskevassa 
liitteessä yksityiskohtaisen kuvauksen eri toimista, joilla ohjelman neljä päätavoitetta pyritään 
saavuttamaan.

Aluksi on tarkoitus tutkia tilastoinnin nykyisiä indikaattoreita ja menetelmiä, ja tarvittaessa 
poistaa tai uudistaa niitä. Sen jälkeen kartoitetaan talousintegraatiossa ilmenneiden muutosten 
edellyttämiä uusia tiedonkeruualoja. Keski- ja Itä-Euroopan erilaiset tilastointijärjestelmät ja -
käytänteet tekevät nekin järjestelmän yhteisestä tarkastelusta välttämättömän. Kaikkien 
asianosaisten olisi osallistuttava arviointiin, jotta perusteelliset muutokset voidaan toteuttaa 
koko EU:ssa mahdollisimman pian.

Toiseen tavoitteeseen kuuluu jäsenmaiden yritystilastojen käsitteiden ja menetelmien 
yhdenmukaistaminen ja integroiminen esimerkiksi yritysrekisterien ja niitä koskevien 
lähteiden yhdistämisellä. Monikansalliset konsernit olisi sisällytettävä paremmin 
yritysrekistereihin.

Kolmantena tavoitteena on tietojen keruun ja käsittelyn integroiminen yhteen järjestelmään. 
Tähän kuuluu myös jo saatavilla olevien tietojen käytön tehostaminen. Viranomaisten 
tietokantojen saatavuutta koskevia säännöksiä on uusittava. Etenkin keskikokoisia yrityksiä 
pyritään vapauttamaan byrokraattisista ilmoitusvelvoitteista standardiestimointimenettelyllä 
ja/tai kokonaisratkaisuilla. Estimointiarvojen käyttö merkitsee, että tulokset tulevat esille 
myös taloustilastoissa.

Neljänneksi pyritään Intrastat-järjestelmässä olevien EU:n kauppatilastojen 
yksinkertaistamiseen vahvistamalla uusia kynnysarvoja ja tehostamalla sähköistä 
verkostoitumista. Tällöin useammat yritykset voidaan tiettyjen kriteerien perusteella vapauttaa 
raportointivelvoitteista vähentämättä tilastojen todistusvoimaisuutta. Tietojen selvää 
vähentämistä voidaan edistää myös niin kutsutulla yhdensuuntaisella menettelyllä, jolloin 
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vientiä ja tuontia koskevat tiedot kerätään ja niistä ilmoitetaan vain toisesta suunnasta eli joko 
viejältä tai maahantuojalta. 

Näillä MEETS-ohjelman painopisteillä vastataan nykyaikaisen eurooppalaisen tilastoinnin 
suurimpiin haasteisiin.  Esittelijä korostaa, että yhdenmukaistamisessa on aina pidettävä 
huolta siitä, että se toteutetaan mahdollisimman pitkälle pienimmän yhteisen nimittäjän 
mukaisesti ja että yrityksille ei aiheudu uusia rasitteita. Muussa tapauksessa vaarana on, että 
uudistukset eivät vastaa tarkoitustaan vaan vesittävät Euroopan yritysten kilpailukykyä. Siksi 
esittelijä pitää myönteisenä, että komissio on toteuttanut ennen MEETS-ohjelman esittämistä 
kattavia kuulemisia teknisellä tasolla ja jäsenvaltioiden tilastolaitosten johtajien kanssa, 
jolloin he ovat voineet osallistua ohjelman laatimiseen alusta alkaen. Jatkossakin on tarpeen, 
että MEETS-ohjelmasta vaihdetaan näkemyksiä kaikkien asianosaisten ja asiantuntijoiden 
kanssa erilaisissa seminaareissa, työpajoissa jne. Komissio voi ottaa ja sen olisi otettava 
MEETS-ohjelmallaan katalysaattorin rooli.

Kansallisten laitosten tärkeä asema

On mielekästä organisoida byrokratian vähentämistä EU-tasolla. Tilastojen koordinoimaton 
yhdenmukaistaminen eri jäsenvaltioissa johtaisi valtionpalveluja koskevien järjestelmien 
erojen vuoksi suurempiin kustannuksiin ja tietojenkeruun päällekkäisyyksiin. EU:n MEETS-
ohjelmassa taas yritys- ja kauppatilastoja koskevien tietojen kerääminen ja käyttö sovitetaan 
yhteen jo aikaisessa vaiheessa. Jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien vaihto-ohjelmien, 
selvitysten ja työpajojen avulla kyetään yksilöimään kaikkien kannalta parhaat ratkaisut ja 
soveltamaan niitä. EU-ohjelmalla ja sen toimilla kannustetaan investoimaan uusien 
tilastosovellusten kehittämiseen etenkin yritys- ja kauppatilastoja uudelleen jäsennettäessä ja 
luomaan tehokkuutta kaikkien asianosaisten kannalta.

Jäsenvaltiot ja komissio vahvistavat ohjelman konkreettiset toimet vuosittaisissa 
työohjelmissa komiteamenettelyssä. Komissiolle olisi esittelijän mielestä uskottava tehtäväksi 
valvoa jäsenvaltioiden tilastojen yhdenmukaistamisen etenemistä ja antaa siitä vuosittain 
kertomus Euroopan parlamentille.

Byrokratian vähentäminen ei voi kuitenkaan onnistua pelkästään EU-tasolta lähtien. EU:n 
hallinnollisen rasituksen keventämistä koskevassa toimintaohjelmassa suositellaan, että 
jäsenvaltiotkin asettaisivat kunnianhimoisia tavoitteita kansallisen byrokratian purkamisesta. 
Tähän mennessä kaksitoista jäsenvaltiota on noudattanut tätä pyyntöä. Kaikkien EU-
hallitusten olisi tehtävä ennakoivaa yhteistyötä komission kanssa, jotta byrokratian 
vähentämisessä onnistuttaisiin. Nyt ne usein asettavat EU-säännösten lisäksi omia kansallisia 
säännöksiään.

Byrokratian purkamisessa ei parane enää aikailla. Siksi esittelijä edellyttää, että MEETS-
ohjelman hankkeet toteutetaan pikaisesti, jotta niiden perusteella saadut havainnot johtaisivat 
nopeasti käytännön ratkaisuihin ja tilastoalan yhdenmukaistaminen ja uudelleen jäsentely 
voidaan toteuttaa. Siksi MEETS:in kaavailtua aikataulua olisi mahdollisuuksien mukaan 
nopeutettava. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa, että ohjelma tulisi saattaa voimaan 
mahdollisimman pian kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet asiasta. 
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