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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o programu Posodobitev evropske 
statistike podjetij in trgovine (MEETS)
(KOM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0433),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 285 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0234/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
proračun (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog Sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija se je v svojem Sporočilu o 
bolje oblikovanih predpisih za rast in 
delovna mesta v Evropski uniji zavezala, 
da bo zagotovila boljšo pravno ureditev, ki 
bo zmanjšala nepotrebne birokratske 
postopke in pretirano količino predpisov. 

(1) Komisija se je v svojih sporočilih o 
bolje oblikovanih predpisih za rast in 
delovna mesta v Evropski uniji in 
akcijskem programu za zmanjšanje 
upravnih bremen v Evropski uniji1

zavezala, da bo zagotovila boljšo pravno 
ureditev in zmanjšala nepotrebne 
birokratske postopke in pretirano količino 
predpisov.
1 KOM(2007)0023

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog Sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V zadnjih petnajstih letih so se 
potrebe Skupnosti po informacijah 
povečale, zato so se pojavili številni 
statistični predpisi, katerih namen je 
opisati dejavnosti podjetij in ki vsebujejo 
obveznosti zagotavljanja podatkov za 
podjetja. Ker morajo biti obseg, definicije 
ipd. v uredbah skladni, je potreben 
natančen pregled skladnosti pravnih 
aktov. Poenostavitev in določanje 
prednostnih nalog mora v čim večjem 
obsegu zajeti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog Sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Statistike podjetij in trgovine 
zajemajo več področij, kjer so potrebne 
izboljšave, kot so na primer strukturna 
statistika podjetij, kratkoročni statistični 
kazalniki, statistika Prodcoma, statistika 
ICT, statistika Intrasata.   

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog Sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Nacionalni statistični uradi morajo 
tesno sodelovati pri posodobitvi sistema za 
pripravo statističnih podatkov, saj se tako 
prepreči podvajanje stroškov in odpravijo 
nepotrebni postopki. 

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog Sklepa
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Poenostavitev sistema Intrastat je del 
načrtov za zmanjšanje statističnih zahtev 
in obremenitve podjetij.  Nedavna 
odločitev, da se zmanjša delež pokritosti, 
bo kratkoročno pripomogla k dosegi 
zadanega cilja. Dolgoročno bodo 
preučene tudi druge možnosti 
poenostavitve, vključno s sistemom z 
enotnim potekom. Morebitno dolgoročno 
izvajanje možnosti poenostavitve je 
odvisno od študij izvedljivosti in drugih 
ukrepov, ki bodo izvedeni v skladu s to 
odločbo. Upoštevati je treba tudi 
razmisleke v zvezi s kakovostjo statistik ter 
visoke stroške, povezane s prehodom.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog Sklepa
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Program se začne 1. julija 2008 in traja 
do 31. decembra 2013.

2. Program se začne 1. oktobra 2008 in 
traja do 31. decembra 2013.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog Sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razviti ciljne kazalnike in pregledati 
prednostne naloge; (cilj 1)

(a) pregledati prednostne naloge in razviti 
ciljne kazalnike za nova področja; (cilj 1)

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog Sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpreti izvajanje učinkovitejšega 
zbiranja podatkov; (cilj 3)

(c) podpreti izvajanje učinkovitejšega 
načina priprave statistik podjetij in 
trgovine; (cilj 3)

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog Sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) posodobiti in poenostaviti statistiko
trgovine z blagom med državami članicami 
(v nadaljnjem besedilu Intrastat); (cilj 4).

(d) posodobiti sistem za zbiranje podatkov
o trgovini z blagom med državami 
članicami (v nadaljnjem besedilu Intrastat); 
(cilj 4).

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog Sklepa
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za razvoj ciljnih sklopov kazalnikov in 
pregled prednostnih nalog (cilj 1)

(a) za pregled prednostnih nalog in razvoj 
ciljnih sklopov kazalnikov za nova 
področja (cilj 1)

– Ukrep 1.1: Razvoj novih področij; – Ukrep 1.1: Opredelitev manj 
pomembnih področij;

– Ukrep 1.2: Opredelitev manj 
pomembnih področij;

– Ukrep 1.2: Razvoj novih področij;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog Sklepa
Člen 3 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za podporo izvajanju učinkovitejšega 
zbiranja podatkov (cilj 3):

(c) za podporo izvajanju učinkovitejšega 
načina priprave statistik podjetij in 
trgovine (cilj 3):

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog Sklepa
Člen 3 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za posodobitev in poenostavitev
sistema za zbiranje podatkov za Intrastat 
(cilj 4):

(d) za posodobitev sistema za zbiranje 
podatkov za Intrastat (cilj 4):

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog Sklepa
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Letni delovni program se skupaj s 
prednostnimi nalogami ukrepov v okviru 
vsakega cilja in proračunsko dodeljenimi 
sredstvi na podlagi tega sklepa sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 5(2).

Letni delovni program s prednostnimi 
nalogami ukrepov v okviru vsakega cilja in 
proračunsko dodeljenimi sredstvi na 
podlagi tega sklepa se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 5(2).

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog Sklepa
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2011 predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu vmesno poročilo o izvajanju 
programa MEETS.

2. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2010, nato pa vsako leto do 2013, predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o izvajanju programa MEETS.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 1 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj 1: Razvoj ciljnih sklopov kazalnikov 
in pregled prednostnih nalog

Cilj 1: Pregled prednostnih nalog in 
razvoj ciljnih sklopov kazalnikov za nova 
področja

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 1 - ukrep 1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrep 1.1: Razvoj novih področij Ukrep 1.1: Opredelitev manj pomembnih
področij

– V spreminjajočem se gospodarskem 
okolju je pomembno opredeliti prednostna 
področja statistike, kot sta globalizacija in 
podjetništvo, ter se na ravni Skupnosti 
dogovoriti o ciljnih sklopih kazalnikov za 
vsako od prednostnih področij. Ti 
kazalniki morajo biti čim bolj usklajeni z 
mednarodnimi statistikami.

– V spreminjajočem se svetu je treba 
redno pregledovati statistične potrebe, saj 
se pojavljajo nove statistične potrebe, 
medtem ko postajajo druge potrebe manj 
pomembne in celo zastarele. Zato se bodo 
v tesnem sodelovanju z državami 
članicami izvajali redni pregledi 
prednostnih nalog, na podlagi katerih se 
bodo opredeljevala področja in 
značilnosti, ki jim je upadel pomen in se 
jih zato lahko črta iz pravnih zahtev. Za 
preglede, katerih namen je poenostaviti 
statistične zahteve in zmanjšati 
obremenitev poročanja, bo Komisija 
morda morala naročiti zunanje študije.  

– Statistike morajo biti učinkovite in 
primerljive. Zato je treba prizadevanja 
uresničevati v okviru Evropskega 
statističnega sistema, da se doseže 
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usklajene opredelitve na novo 
ugotovljenih značilnosti in kazalnikov.
– Države članice morajo po tem, ko se 
dogovorijo o ciljnih sklopih kazalnikov in 
njihovih usklajenih opredelitvah, na 
usklajen način razviti in preizkusiti svoje 
načine zbiranja statističnih podatkov na 
prednostnih področjih.
– Nova področja se bodo opredelila na 
podlagi študij, z organiziranjem 
seminarjev in s finančno podporo 
projektom, ki bodo razvijali metode in 
načine za zbiranje novih statističnih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 1 - ukrep 1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrep 1.2: Opredelitev manj pomembnih 
področij

Ukrep 1.2: Razvoj novih področij

– V spreminjajočem se svetu se pojavljajo 
nove potrebe, medtem ko druge postajajo 
zastarele. Zato se bodo izvajali redni 
pregledi prednostnih nalog, na podlagi 
katerih se bodo opredeljevala področja in 
značilnosti, ki jim je upadel pomen in se 
jih zato lahko črta iz pravnih zahtev. Za te 
preglede so potrebne zunanje študije, ki 
jih bo naročila Komisija. 

– V spreminjajočem se gospodarskem 
okolju je pomembno v tesnem sodelovanju 
z državami članicami opredeliti 
prednostna področja statistike, kot sta 
globalizacija in podjetništvo, ter se na 
ravni Skupnosti dogovoriti o ciljnih 
sklopih kazalnikov za vsako od 
prednostnih področij. Ti kazalniki morajo 
biti čim bolj usklajeni z mednarodnimi 
statistikami.

– Zagotovljeno bo zbiranje statističnih 
kazalnikov, povezanih s tekočimi 
političnimi pobudami.

Statistike morajo biti učinkovite in 
primerljive. Zato je treba prizadevanja 
uresničevati v okviru Evropskega 
statističnega sistema, da se doseže 
usklajene opredelitve na novo 
ugotovljenih značilnosti in kazalnikov.
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– Po doseženem  dogovoru o ciljnih 
sklopih kazalnikov in njihovih usklajenih 
opredelitvah je treba razviti in preizkusiti
načine priprave statistik na prednostnih 
področjih.
– Komisija bo z namenom prispevati k 
razvoju novih področij in sklopov 
kazalnikov sprožila študije, organizirala 
seminarje ter nudila finančno podporo za 
razvoj metod in načinov zbiranja novih 
statistik.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 2 - ukrep 2.1 - alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Evropske statistike so sestavljene v 
skladu z evropsko zakonodajo, ki se je v 
več letih izpopolnila. Z natančnim 
pregledom skladnosti med pravnimi akti je 
treba zagotoviti usklajenost vseh ustreznih 
delov zakonodaje. Zato je načrtovan
pregled obstoječih pravnih aktov, s čimer 
se bo zagotovil usklajen pravni okvir za 
različna področja statistike podjetij in 
trgovine. Za to so potrebne zunanje 
študije, ki jih bo sprožila Komisija.

– Evropske statistike so sestavljene v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, ki se je v 
več letih izpopolnila. Z natančnim 
pregledom skladnosti med pravnimi akti je 
treba zagotoviti usklajenost vseh ustreznih 
delov zakonodaje. Zato bi lahko Komisija 
naročila zunanje študije, katerih namen 
bi bil pregled obstoječih pravnih aktov, s 
čimer bi se zagotovil usklajen pravni okvir 
za različna področja statistike podjetij in 
trgovine.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 2 - ukrep 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Za osvetlitev novih in nastajajočih potreb 
statistike Skupnosti se bodo po potrebi 

Za osvetlitev novih in nastajajočih potreb 
statistike Skupnosti bi se lahko po potrebi 
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izvajale posebne raziskave Skupnosti. 
Takšne raziskave bodo osnovane na 
podlagi zunanjih študij, ki jih bo sprožila 
Komisija, ali s finančno podporo državam 
članicam.

izvajale posebne raziskave Skupnosti. 
Takšne raziskave bodo osnovane na 
podlagi zunanjih študij, ki jih bo sprožila 
Komisija, ali s finančno podporo državam 
članicam.

– Da bi se lahko izkoristili možni prihranki 
na račun shem vzorčenja Skupnosti pri 
rednih statistikah, se bodo pripravile 
študije, ki bodo opredelile področja, kjer bi 
zbirni podatki Skupnosti zadostovali, in 
razvile metode za zbiranje podatkov na teh 
področjih. Državam članicam bo 
omogočena tudi finančna podpora za 
prilagoditev njihovih sistemov za zbiranje 
podatkov. Standardni tip shem vzorčenja 
Skupnosti ne obstaja; razlikovati se morajo 
glede na okoliščine.

– Da bi se lahko izkoristili možni prihranki 
na račun shem vzorčenja Skupnosti pri 
rednih statistikah, se bodo pripravile 
študije, ki bodo opredelile področja, kjer bi 
zbirni podatki Skupnosti zadostovali, in 
razvile metode za zbiranje podatkov na teh 
področjih. Državam članicam bo 
omogočena tudi finančna podpora za 
prilagoditev njihovih sistemov za zbiranje 
podatkov. Vendar pa ne obstaja standardni 
tip shem vzorčenja Skupnosti, zato se 
morajo razlikovati glede na okoliščine.

– Nacionalne raziskave se bodo hranile 
na statističnih področjih, ki so namenjena 
za pripravljanje primerjalnih analiz.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 3 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj 3: Izvajanje učinkovitejšega zbiranja 
podatkov

Cilj 3: Izvajanje učinkovitejšega načina 
priprave statistik podjetij in trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 3 - ukrep 3.1 - alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Potreba po zmanjšanju obremenitev za črtano
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podjetja in zlasti za SMP ne sme ogroziti 
zbiranja ustreznih informacij za 
spremljanje političnih pobud.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 4 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj 4: Posodobitev in poenostavitev
Intrastata

Cilj 4: Posodobitev zbiranja podatkov za
Intrastat

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog Sklepa
Priloga - cilj 4 - ukrep 4.1 - alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Z ukrepi se zagotovi finančna podpora 
dejavnostim v državah članicah, ki so 
namenjene razvoju orodij in metod za 
ohranjanje in izboljšanje kakovosti 
podatkov znotraj poenostavljenega sistema
za zbiranje.

– Z ukrepi se zagotovi finančna podpora 
dejavnostim v državah članicah, ki so 
namenjene razvoju orodij in metod za 
izboljšanje kakovosti podatkov ter sistema 
za zbiranje podatkov.

Or. en



PE402.742v01-00 16/18 PR\711248SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Politični okvir in prednosti programa MEETS

Poročevalec izrecno pozdravlja predlog Komisije za oblikovanje programa za posodobitev 
evropske statistike podjetij in trgovine (MEETS). Program je primeren odgovor na izzive, s 
katerimi se bo v prihodnjih letih treba soočiti na osrednjih področjih ekonomske statistike EU, 
in smiselno dopolnjuje "agendo za boljšo zakonodajo" iz leta 2005.

Učinkovita zakonodaja EU usklajuje 27 pravnih sistemov in tako olajšuje življenje podjetjem, 
državljanom in upravnim organom. Učinkovitost in sodobnost zbiranja statističnih podatkov 
je bistvenega pomena za konkurenčnost evropskega gospodarstva. Da bi lahko podjetja -
predvsem srednje velika - svoj čas v celoti namenila proizvodnji in inovacijam, ne pa 
birokratskim zadevam, namerava EU do leta 2012 znižati upravne obremenitve za podjetja za 
25%. V ta namen je Komisija januarja 2007 predložila ambiciozen "Akcijski načrt za 
zmanjšanje upravnih obremenitev", po zaslugi katerega je bilo v letu 2007 privarčevanih že 
500 milijonov EUR. Od oktobra 2005 je bilo iz pravnega reda Skupnosti izbrisanih tudi 300 
predpisov.

Evropska komisija je sprožila več pobud za zmanjšanje birokracije. Konec leta 2006 je 
imenovala "odbor za oceno učinka", ki ga sestavljajo visoki uradniki Komisije in v določenih 
primerih tudi zunanji strokovnjaki. Odbor preveri metodo in kakovost zakonodajnih 
predlogov, preden jih Komisija posreduje naprej. Takšna predhodna ocena učinka je še 
posebej pomembna na področju načrtovanja statistik. Poročevalec pozdravlja dejstvo, da je ta 
vidik vključen v program MEETS. Tudi skupina za zmanjšanje birokracije pod vodstvom 
Edmunda Stoiberja, ki je svojo nalogo opravila konec leta 2007, utegne igrati pomembno 
vlogo pri zmanjšanju birokracije, zlasti za podjetja.

Globalna integrirana gospodarska tržišča ustvarjajo vedno nove potrebe po zbiranju podatkov. 
Tako nastajajo nova področja, doslej zbrani podatki pa postajajo čedalje manj pomembni ali 
povsem irelevantni. Podjetja se na mednarodno konkurenco odzivajo s strukturnimi 
spremembami, ki pa jih je treba ustrezno navesti v statistiki podjetja. Zbrati je treba tudi nove 
trende v podjetju, pa tudi spreminjajoče se trgovinske strukture ter posledice, ki jih ima 
moderna informacijska in znanstvena družba na udeležence na trgu. Tudi oblikovanje ali 
krepitev sektorjev, na primer storitvenega sektorja, se mora odražati v zbranih podatkih. 
Enako velja tudi za čedalje pomembnejše področje raziskav in inovacij, kjer mora biti 
zbiranje podatkov o sodelovanju podjetij z raziskovalnimi ustanovami natančnejše in 
preglednejše. Na takšen način je mogoče podpreti tesnejše sodelovanje med podjetji in 
znanstvenimi ustanovami, po katerem stremi EU. Potrebe po posodobitvi statističnih sistemov 
Skupnosti pa ne izraža samo vedno bolj prepleteno evropsko gospodarstvo, temveč tudi 
evropska monetarna unija in evropski carinski sistem. Prav v teh točkah pridejo do izraza 
različni ukrepi programa MEETS.

Zakoni EU morajo izpolnjevati visoke standarde kakovosti. Istočasno pa nove zahteve po 
zbiranju statistik ne smejo dodatno obremeniti podjetij. Zaradi tega želi MEETS vpeljati nove 
vrste statističnih kazalnikov. Obstoječe statistike podjetij se bolje izkoristijo in povežejo v 
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mrežo. Poročevalec prav tako zagovarja enostavnejšo in obširno uporabo statističnih podatkov 
upravnih uradov v statistične namene, po zaslugi česar podjetjem ni treba večkrat posredovati 
podatkov. 

Statistike podjetij in trgovine so ob mnogih drugih upravnih obremenitvah pomembne 
izhodiščne točke za izboljšavo zakonodaje EU. Programa Edicom I in II, predhodnika 
programa MEETS, sta obdelovala statistike trgovine. Statistike podjetij in trgovine so se 
doslej zbirale z uporabo različnih metod in iz različnih virov. Z obširnejšo uporabo novega 
programa MEETS je mogoče odslej spremljati prestrukturiranje statistik iz obeh virov in tako 
začeti z usklajevanjem statistike Skupnosti. Takšen globalni razvoj je vreden pohvale. Na eni 
strani zmanjšuje stroške za podjetja, na drugi pa poenostavlja in posodablja določanje 
prednostnih nalog na področju statistike.

Štirje glavni cilji programa MEETS

Glede na zgoraj navedeno predhodno oceno je program MEETS kakovostno zasnovan in 
usmerjen k cilju, kar pomeni, da bodo lahko predvidena finančna sredstva v višini (največ) 
42,50 milijonov EUR v letih 2008-2012 optimalno porabljena. Komisija je v prilogi programa 
predložila podroben načrt različnih ukrepov, s katerimi želi doseči štiri glavne cilje programa.

Prvič, preveriti je treba obstoječe statistične kazalnike in metode ter jih po potrebi odpraviti 
ali zamenjati. V naslednjem koraku je treba določiti nova področja zbiranja podatkov, 
potrebna zaradi preusmeritve gospodarske integracije. Pregled celotnega sistema je potreben 
tudi zaradi različnih statističnih sistemov in praks v novih državah članicah iz srednje in 
vzhodne Evrope. V ocenjevanje bodo vključeni vsi vpleteni, tako da bo mogoče v čim 
krajšem obdobju izvesti temeljne spremembe v celotnem območju EU.

Drugič, uskladiti je treba koncepte in metode statistik podjetij v državah članicah ter jih 
integrirati, na primer s povezavo poslovnih registrov in pripadajočih virov. Priporočljivo je, 
da so večnacionalne skupine podjetij vključene v poslovne registre.

Tretjič, prizadevati si je treba za združitev zbiranja in obdelave podatkov v en sam sistem.
Sem sodi tudi pogostejša uporaba obstoječih podatkov. Prav tako je treba na novo urediti 
dostop do podatkovnih zbirk upravnih organov. Tehnika standardnega ocenjevanja in/ali 
pavšalizacija zlasti srednje velika podjetja razbremeni obveze birokratskega poročanja. Kljub 
temu pa so zaradi ocen še vedno zastopana v gospodarskih statistikah.

Četrtič, določitev novih mejnih vrednosti in intenzivnejše povezovanje v elektronsko omrežje 
je poskus poenostavitve trgovinskih statistik EU iz sistema Intrastat. Tako je mogoče na 
podlagi določenih meril več podjetij razbremeniti obveze poročanja, ne da bi to popačilo 
statistične podatke. K znatnemu zmanjšanju količine podatkov bi po nekaterih predvidevanjih 
lahko pripomogel prehod na t.i. sistem z enotnim potekom, pri katerem se podatki o 
uvozu/izvozu vedno zbirajo in sporočajo le pri eni od obeh strani, bodisi pri uvozniku ali pri 
izvozniku. 

Navedene točke programa MEETS pokrivajo najpomembnejše izzive na poti do moderne 
evropske statistike. Poročevalec poudarja, da mora usklajevanje, če je le mogoče, potekati na 
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najmanjšem skupnem imenovalcu in ne sme dodatno obremenjevati podjetij. V nasprotnem 
primeru imajo lahko novosti nasproten učinek od želenega in ogrozijo konkurenčnost 
evropskih podjetij. Poročevalec zato pozdravlja odločitev Komisije, da se pred predložitvijo 
programa MEETS posvetuje tako s strokovnjaki kot z direktorji statističnih uradov v državah 
članicah, tako da so ti že od vsega začetka sodelovali pri oblikovanju programa. Tudi v 
prihodnje bo v sklopu programa MEETS neizogibna intenzivna izmenjava izkušenj v obliki 
seminarjev, delavnic ipd., pri kateri sodelujejo vsi vpleteni in strokovnjaki. Komisija more in 
mora pri tem s programom MEETS prevzeti vlogo pobudnika.

Pomembna vloga nacionalnih organov

Zmanjšanje birokracije je smiselno organizirati na ravni celotne EU. Če bi posamezne države 
članice same in brez usklajevanja posodobile statistike, bi to z ozirom na različne statistične 
sisteme povzročilo višje stroške in privedlo do podvajanja zbranih podatkov. V nasprotju s 
tem pa program MEETS že v zgodnji fazi uskladi zbiranje in uporabo podatkov, uporabljenih 
za statistike podjetij in trgovine. S programi izmenjav, študijami in delavnicami, pri katerih 
sodelujejo države članice, je mogoče poiskati najboljše rešitve za vse vpletene in jih prenesti v 
prakso. Program EU s svojimi ukrepi v razvoj novih statističnih metod, zlasti na področje 
prestrukturiranja statistik podjetij in trgovine, prinaša spodbude za investiranje in povečuje 
učinkovitost vseh udeležencev.

Komisija in države članice določijo točke dejanskega izvrševanja programa v letnih delovnih 
programih v postopku komitologije. Po mnenju poročevalca mora Komisija nadzorovati 
nadaljnji potek usklajevanja statistik v državah članicah in Evropskemu parlamentu predložiti 
letno poročilo v zvezi s tem.

Zmanjševanje birokracije zgolj na ravni EU pa ni dovolj za dolgoročni uspeh. Akcijski 
program EU za zmanjšanje upravnih obremenitev državam članicam priporoča, naj si pri 
zmanjševanju nacionalne birokracije zastavijo ambiciozne cilje. Doslej je temu pozivu sledilo 
12 držav članic. V smislu čim uspešnejšega zmanjševanja birokracije bi morale vse države 
članice tesno sodelovati z EU, a pogosto predpisom EU dodajo še nacionalne.

Pri zmanjšanju birokracije ne gre izgubljati dodatnega časa. Poročevalec zato zahteva hitro 
izvedbo programa MEETS, da bo mogoče na podlagi pridobljenih izkušenj rešitve za 
usklajevanje in prestrukturiranje na področju statistike v najkrajšem času prenesti tudi v 
prakso. Predloženi časovni razpored za program MEETS je treba zato, kjer je le mogoče, 
dodatno skrajšati. Glede na zapisano poročevalec po sprejetju sklepa Evropskega parlamenta 
in Sveta priporoča čimprejšnjo vpeljavo programa v prakso.
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