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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett program för 
modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet)
(KOM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0433),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0234/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från budgetutskottet (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen har i sitt meddelande
”Lagstifta bättre för tillväxt och 
arbetstillfällen i Europeiska unionen” åtagit 
sig att förbättra lagstiftningen och undvika 
onödig byråkrati och alltför omfattande 
reglering.

(1) Kommissionen har i sina meddelanden
”Lagstifta bättre för tillväxt och 
arbetstillfällen i Europeiska unionen” och 
”Åtgärdsprogram för minskning av 
administrativa bördor i 
Europeiska unionen”1 åtagit sig att 
förbättra lagstiftningen och undvika onödig 
byråkrati och alltför omfattande reglering.
1 KOM(2007)0023.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att tillgodose gemenskapens 
behov av statistisk information har det 
under de senaste femton åren uppstått ett 
stort antal statistikförordningar som 
syftar till att beskriva 
företagens verksamhet och som 
innehåller krav på företagen att lämna 
uppgifter. Eftersom omfattning, koncept, 
definitioner, etc. bör stämma överens i 
dessa förordningar behövs det en översyn 
av samstämmigheten mellan rättsakterna. 
Förenkling och prioritetsbestämning bör 
omfatta alla dessa förordningar i så stor 
utsträckning som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Företags- och handelsstatistiken 
omfattar flera områden som behöver 
förbättras, t.ex. statistiken över 
företagsstrukturer, konjunkturstatistik, 
Prodcom-statistik, IKT-statistik och 
Intrastat-statistik.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) De nationella statistiskkontoren bör 
engageras ordentligt i moderniseringen av 
statistikframställningen för att undvika 
dubblering av kostnader och onödig 
byråkrati.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Förenklingen av Intrasat-systemet är 
en del av ansträngningarna för att minska 
statistikkraven och minimera bördorna 
för företagen. Beslutet nyligen att 
begränsa täckningsgraden kommer att 
bidra till detta mål på kort sikt. På längre 
sikt kommer andra möjliga förenklingar 
att undersökas, inklusive ett enda 
flödessystem. Möjligheten att införa dessa 
förenklingar på lång sikt beror av 
genomförbarhetsstudier och andra 
åtgärder som ska genomföras enligt detta 
beslut. Dock bör man ta hänsyn till 
överväganden rörande statistikens kvalitet 
och de stora kostnader som övergången 
medför.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Meets-programmet skall inledas den 
1 juli 2008 och avslutas den 
31 december 2013.

2. Meets-programmet skall inledas den 
1 oktober 2008 och avslutas den 
31 december 2013.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ta fram uppsättningar av målindikatorer 
och se över prioriteringar (mål 1),

a) se över prioriteringar och ta fram 
uppsättningar av målindikatorer för nya 
områden (mål 1),

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) genomföra effektivare rutiner för 
datainsamling (mål 3),

c) genomföra effektivare rutiner för 
framställning av företags- och 
handelsstatistik (mål 3),

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) modernisera och förenkla statistiken 
över varuhandeln mellan medlemsstaterna 
(”Intrastat”) (mål 4).

d) modernisera datainsamlingssystemet för 
varuhandeln mellan medlemsstaterna 
(”Intrastat”) (mål 4)

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ta fram uppsättningar av målindikatorer 
och se över prioriteringar (mål 1)

a) se över prioriteringar och ta fram 
uppsättningar av målindikatorer för nya 
områden (mål 1),

– Åtgärd 1.1: Utveckling av nya områden – Åtgärd 1.1: Kartläggning av områden 
som förlorat i betydelse

– Åtgärd 1.2: Kartläggning av områden 
som förlorat i betydelse

– Åtgärd 1.2: Utveckling av nya områden

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) genomföra effektivare rutiner för 
datainsamling (mål 3):

c) genomföra effektivare rutiner för 
framställning av företags- och 
handelsstatistik (mål 3):

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) modernisera och förenkla
datainsamlingen för Intrastat (mål 4):

d) modernisera datainsamlingen för 
Intrastat (mål 4):

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett årligt arbetsprogram, där
prioriteringarna för åtgärderna inom varje 
mål skall anges, liksom budgetanslagen 
enligt detta beslut, skall antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 5.2.

Ett årligt arbetsprogram, med 
prioriteringarna för åtgärderna inom varje 
mål, liksom budgetanslagen enligt detta 
beslut, skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 december 2011 skall 
kommissionen lämna in en delrapport om 
genomförandet av Meets-programmet till 
Europaparlamentet och rådet.

2. Senast den 31 december 2010, och 
därefter årligen fram till 2013, ska 
kommissionen lämna in en delrapport om 
genomförandet av Meets-programmet till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål 1: Ta fram uppsättningar av 
målindikatorer och se över prioriteringar

Mål 1: Se över prioriteringar och ta fram 
uppsättningar av målindikatorer för nya 
områden

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 1 – Åtgärd 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärd 1.1: Utveckling av nya områden Åtgärd 1.1: Identifiering av områden av 
mindre intresse

– I en ekonomi i förändring är det viktigt
att fastställa prioriterade områden för 
statistik, t.ex. globalisering och 
företagande, samt att på gemenskapsnivå 
enas om en uppsättning målindikatorer 
för vart och ett av dessa prioriterade 
områden. Indikatorerna skall 
harmoniseras med internationell statistik 
så långt det är möjligt.

– I en värld i förändring måste 
statistikbehoven ses över regelbundet, 
eftersom det inte bara uppstår nya 
statistikbehov, utan behov också blir 
mindre viktiga eller inaktuella. Därför 
måste man i nära samarbete med 
medlemsstaterna med jämna mellanrum 
se över prioriteringarna så att områden
och variabler som förlorat sin betydelse 
kan avlägsnas från de lagstadgade 
kraven. Dessa översyner som syftar till att 
förenkla statistikkraven och minska 
svarsbördan kan kräva att kommissionen 
tillsätter externa utredningar.

– De statistiska uppgifterna måste samlas 
in på ett effektivt sätt och vara 
jämförbara. Därför måste det inom det 
europeiska statistiksystemet göras 
satsningar på att få till stånd 
harmoniserade definitioner av nya 
variabler och indikatorer.
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– När medlemsstaterna väl kommit 
överens om målindikatorer och 
harmoniserade definitioner av dem måste 
de utveckla och pröva de olika sätt på 
vilka statistik samlas in på de prioriterade 
områdena för att få fram ett harmoniserat 
tillvägagångssätt.
– De nya områdena skall utvecklas med 
hjälp av studier, seminarier och genom att 
ekonomiskt stöd beviljas till projekt för att 
ta fram metoder och rutiner för 
insamlingen av ny statistik.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 1 – Åtgärd 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärd 1.2: Kartläggning av områden som 
förlorat i betydelse

Åtgärd 1.2: Utveckling av nya områden

– I en värld i ständig förändring uppstår 
det inte bara nya statistikbehov, utan 
behov blir också inaktuella. Därför måste 
man med jämna mellanrum se över 
prioriteringarna så att områden och 
variabler som förlorat sin betydelse kan 
avlägsnas från de lagstadgade kraven. 
För sådana översyner krävs att 
kommissionen tillsätter externa 
utredningar.

– I en föränderlig ekonomisk miljö är det 
viktigt att i nära samarbete med 
medlemsstaterna definiera prioriterade 
områden för statistiken, t.ex. globalisering 
och nyföretagande, och att komma 
överens om en gemenskapsnivå avseende 
uppsättningar av målindikatorer för vart 
och ett av de prioriterade områdena. 
Dessa indikatorer måste harmoniseras 
med internationell statistik så långt det är 
möjligt.

– Insamlingen av statistiska indikatorer 
kommer att knytas till pågående politiska 
initiativ.

– Statistiken måste sammanställas på ett 
effektivt sätt och vara garanterat 
jämförbar. Därför måste arbetet med att 
komma överens om harmoniserade 
definitioner av nyligen identifierade 
variabler och indikatorer äga rum inom 
det europeiska statistiksystemet.
– Efter att man kommit överens om 
uppsättningar av målindikatorer och 
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harmoniserade definitioner behövs det 
ytterligare arbete för att utveckla och testa 
metoder för att framställa statistik inom 
de prioriterade områdena.
– För att bidra till utvecklingen av nya 
områden och uppsättningar av 
målindikatorer kommer kommissionen att 
tillsätta utredningar, organisera 
seminarier och ge ekonomiskt stöd till 
utveckling av metoder och rutiner för 
insamling av ny statistik.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 2 – Åtgärd 2.1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Europeisk statistik samlas in i enlighet 
med EU:s lagstiftning, som har utvecklats 
under många år. Det är nödvändigt med en 
genomgång för att se till att rättsakterna är 
konsekventa och att alla olika delar 
stämmer överens. Därför finns det planer 
på en översyn av befintliga rättsakter för 
att skapa ett regelverk för de olika 
områdena inom företags- och 
handelsstatistiken. För detta krävs att 
kommissionen tillsätter 
externa utredningar.

– Europeisk statistik samlas in i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen, som har 
utvecklats under många år. Det är 
nödvändigt med en genomgång för att se 
till att rättsakterna är konsekventa och att 
alla olika delar stämmer överens. Därför 
kan kommissionen tillsätta utredningar 
med syftet att se över befintliga rättsakter 
för att skapa ett regelverk för de olika 
områdena inom företags- och 
handelsstatistiken.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 2 – Åtgärd 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Särskilda gemenskapsundersökningar – Särskilda gemenskapsundersökningar 
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kommer vid behov att genomföras för att 
belysa nya behov av gemenskapsstatistik. 
Sådana undersökningar kommer att göras 
med hjälp av externa utredningar tillsatta 
av kommissionen eller genom ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna.

kan vid behov genomföras för att belysa 
nya behov av gemenskapsstatistik. Sådana 
undersökningar kommer att göras med 
hjälp av externa utredningar tillsatta av 
kommissionen eller genom ekonomiskt 
stöd till medlemsstaterna.

– För att utnyttja de besparingar som det 
skulle kunna innebära att använda 
gemenskapsurval i statistiken kommer det 
att tillsättas utredningar för att kartlägga 
områden där det skulle räcka med 
gemenskapsaggregat och för att ta fram 
nya metoder för datainsamlingen på dessa 
områden. Dessutom kommer 
medlemsstaterna att få ekonomiskt stöd för 
att anpassa sina system för datainsamling. 
Det finns ingen standardurvalsmetod för 
gemenskapsstatistik, utan metoden 
bestäms från fall till fall.

– För att utnyttja de besparingar som det 
skulle kunna innebära att använda 
gemenskapsurval i statistiken kommer det 
att tillsättas utredningar för att kartlägga 
områden där det skulle räcka med 
gemenskapsaggregat och för att ta fram 
nya metoder för datainsamlingen på dessa 
områden. Dessutom kommer 
medlemsstaterna att få ekonomiskt stöd för 
att anpassa sina system för datainsamling.
Det finns dock ingen standardurvalsmetod 
för gemenskapsstatistik, och metoden 
måste därför bestämmas från fall till fall.

– Nationella undersökningar kommer att 
bibehållas på de statistikområden där 
uppgifterna tjänar som underlag för 
benchmarking.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål 3: Genomföra effektivare rutiner för 
datainsamling

Mål 3: Genomföra effektivare rutiner för 
framställning av företags- och 
handelsstatistik 

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 3 – Åtgärd 3.1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att datainsamlingen måste bli mindre 
betungande för företagen, särskilt de små 
och medelstora företagen, bör inte 
äventyra insamlingen av relevanta 
uppgifter för övervakningen av politiska 
initiativ.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål 4: Modernisera och förenkla
datainsamlingen för Intrastat

Mål 4: Modernisera datainsamlingen för 
Intrastat

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 4 – Åtgärd 4.1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genom åtgärderna skall det ges 
ekonomiskt stöd till insatser i 
medlemsstaterna som syftar till att utveckla 
verktyg och metoder för att upprätthålla 
och förbättra datakvaliteten i ett förenklat
insamlingssystem.

– Genom åtgärderna skall det ges 
ekonomiskt stöd till insatser i 
medlemsstaterna som syftar till att utveckla 
verktyg och metoder för att förbättra 
datakvaliteten och
datainsamlingssystemet.

Or. en
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MOTIVERING

Politisk ram och fördelar med Meets-programmet

Föredraganden välkomnar med eftertryck kommissionens förslag om ett program för 
modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet). I 
förslaget presenteras adekvata lösningar på de kommande årens utmaningar inom centrala 
områden i EU:s ekonomiska statistik, och förslaget fungerar som ett lämpligt komplement till 
”agendan för bättre lagstiftning” från 2005.

En effektiv EU-lagstiftning som harmoniserar de 27 rättssystemen underlättar för företag, 
medborgare och myndigheter. Det är helt avgörande för konkurrenskraften i det 
europeiska näringslivet att den statistiska datainsamlingen är effektiv och framtidsinriktad. 
För att företagen - framför allt små och medelstora företag – ska kunna ägna sin tid åt
produktion och innovation utan alltför många administrativa skyldigheter, kommer EU fram 
till år 2012 att minska företagens administrativa bördor med 25 procent. I januari 2007 
presenterade kommissionen ett ambitiöst ”åtgärdsprogram för minskning av administrativa 
bördor”, och mot bakgrund av detta program har man under 2007 redan sparat 
500 miljoner euro. Sedan oktober 2005 har dessutom 300 rättsakter strukits ur gemenskapens 
lagstiftning. 

EU-kommissionen tar många initiativ till avbyråkratisering. I slutet av 2006 utsågs en 
”konsekvensbedömningsnämnd” med höga tjänstemän från kommissionen och vid behov 
även med externa experter. Det är nämndens uppgift att kontrollera metod och kvalitet i 
lagförslagen innan kommissionen lägger fram dem. Denna förhandskonsekvensanalys är 
mycket viktig för just statistisk planering. Föredraganden välkomnar därför att man i 
Meets-programmet uttryckligen har tagit hänsyn till detta. Även den högnivågrupp för 
minskning av den administrativa bördan som utsågs mot slutet av 2007, och som leds av 
Edmund Stoiber, kan spela en viktig roll för avbyråkratiseringen, framför allt för företagen.

De globala integrerade ekonomiska marknaderna ger ständigt upphov till nya krav på 
datainsamlingen. Då uppstår nya områden samtidig som tidigare insamlad information helt 
eller delvis blir irrelevant. Företagen reagerar på den internationella konkurrensen med 
strukturella förändringar som måste presenteras på ett lämpligt sätt i företagsstatistiken. Nya 
företagstrender måste också redovisas liksom förändrade handelsstrukturer och det moderna 
informations- och kunskapssamhällets konsekvenser för aktörerna. Även införandet av nya 
sektorer och stärkandet av befintliga sektorer, t.ex. tjänstesektorn, måste återspeglas i 
datainsamlingen. Samma sak gäller för forsknings- och innovationsområdet som får allt större 
betydelse för näringslivet, där samarbetet mellan företag och forskningsinstitutioner måste 
redovisas bättre och mer öppet. Därmed kan man främja det samarbete mellan företag och 
forskning som EU strävar efter att stärka. Förutom den ökade integrationen inom den 
europeiska ekonomin skapar även den europeiska monetära unionen och det 
europeiska tullsystemet ett nytt behov av att modernisera EU:s statistiska system. 
Meets-programmet inför olika åtgärder just på dessa punkter.
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EU:s lagar måste uppfylla höga kvalitetskrav. Samtidigt får de nya kraven på statistiken inte 
ge upphov till nya bördor för företagen. Meets strävar därför efter att skapa nya typer av 
statistiska indikatorer. Redan befintlig företagsstatistik ska utnyttjas och kopplas samman på 
ett bättre sätt. Föredraganden förespråkar att statistiska data från myndigheter dessutom ska 
bli enklare att utnyttja för statistiska syften och att de ska utnyttjas i högre utsträckning samt
att företagen om möjligt inte ska behöva lämna uppgifter till flera olika myndigheter.

Tillsammans med många andra administrativa bördor är företags- och handelsstatistikerna 
viktiga utgångspunkter för en bättre lagstiftning inom EU. I det program som föregick Meets, 
Edicom I och II, bearbetades handelsstatistik. Handels- och företagsstatistiken har hittills 
framställts med olika metoder och har hämtats från olika källor. I det nya Meets-programmet 
görs nu för första gången ett omfattande försök på att omstrukturera statistiken från båda 
källorna, för att uppnå en rationaliserad och samordnad metod i gemenskapsstatistiken. Denna 
övergripande metod är mycket positiv. Den minskar kostnaderna för företagen samtidigt som 
prioriteringarna på det statistiska området förenklas och moderniseras.

Fyra huvudmål i Meets-programmet

Meets-programmet har konstruerats på ett effektivt och målinriktat sätt, mot bakgrund av 
förhandsutvärderingen som nämns ovan, så att de fastställda medlen på (maximalt) 
42,5 miljoner euro för åren 2008–2012 ska kunna användas optimalt. Kommissionen har i 
bilagan till programmets presenterat en detaljerad plan över de åtgärder som ska vidtas för att 
programmets fyra huvudmål ska kunna uppnås.

För det första ska befintliga statistiska indikatorer och metoder kontrolleras och vid behov 
strykas eller bytas ut. I nästa steg ska man fastställa nya områden för datainsamlingen som 
blivit nödvändiga till följd av den förändrade ekonomiska integrationen. Även olika statistiska 
system och metoder i de nya medlemsstaterna i Central- och Östeuropa gör det nödvändigt 
med en gemensam systemgenomgång. Alla berörda parter ska delta i utvärderingen, så att de 
grundläggande förändringarna ska kunna genomföras så snart som möjligt i hela EU.

För det andra bör alla begrepp och metoder i medlemsstaternas företagsstatistik harmoniseras 
och integreras, exempelvis genom sammanlänkning av företagsregister och tillhörande källor. 
Multinationella företagsgrupper ska registreras i företagsregistret på ett effektivare sätt.

För det tredje strävar man efter att integrera datainsamlingen och databehandlingen i ett enda 
system. Hit hör även att i högre grad använda redan befintliga uppgifter. 
Förvaltningsuppgifternas åtkomst måste regleras på nytt. Framför allt arbetet för små och 
medelstora företag måste göras mindre betungande genom standardiserade och/eller generella 
skattningsmetoder. Dessa företag kommer även i fortsättningen ändå att finnas med i den 
ekonomiska statistiken genom skattningar.

För det fjärde strävar man efter att förenkla EU:s handelsstatistik i Intrastat-systemet genom 
att fastställa nya tröskelvärden och bättre utnyttja elektroniska nätverk. Därigenom är det 
möjligt att med hjälp av bestämda kriterier undanta fler företag från 
rapporteringsskyldigheterna utan att det försämrar statistikens giltighet. För att avsevärt 
minska antalet uppgifter skulle man dessutom kunna övergå till systemet med 
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enflödesrapportering (single flow system), där uppgifterna endast samlas in och rapporteras i 
en riktning via export/import, alltså från exportören eller från importören. 

Dessa tyngdpunkter i Meets-programmet utgör de viktigaste utmaningarna för en modern 
europeisk statistik. Föredraganden betonar att man vid en harmonisering alltid måste tänka på 
att göra detta med minsta gemensamma nämnare utan att det skapar nya bördor för företagen. 
I annat fall finns det risk för att förändringarna motverkar sitt eget syfte och att 
konkurrenskraften i de europeiska företagen undermineras. Därför välkomnar föredraganden 
att kommissionen har genomfört intensiva samråd på teknisk nivå och med ledarna för 
medlemsstaternas statistikbyråer innan Meets-programmet presenterades, och att dessa 
således redan från början har varit direkt delaktiga i utarbetandet av programmet. Även i 
framtiden är det absolut nödvändigt med ett intensivt utbyte mellan alla berörda parter och 
experter i form av seminarier, workshops osv. inom Meets-programmet. I detta sammanhang
kan och bör kommissionen fungera som katalysator i Meets.

Viktig roll för nationella myndigheter

Avbyråkratiseringen bör organiseras på EU-nivå. En osamordnad modernisering av statistiken 
i varje medlemsstat skulle, med tanke på de olika systemen hos statistikorganen, leda till 
högre kostnader och dubbelarbete vid insamlingen av data. Tack vare EU:s Meets-program 
anpassas emellertid insamlingen och användningen av uppgifterna för företags- och 
handelsstatistiken till varandra redan i ett tidigt skede. Genom utbytesprogram, 
undersökningar och workshops med medlemsstaterna kan man identifiera och använda de 
bästa lösningarna för alla. Åtgärderna i detta EU-program skapar investeringsincitament för 
att utveckla nya statistiska tillämpningar, framför allt när det handlar om att omstrukturera 
företags- och handelsstatistiken, och detta ger en ökad effektivitet för alla berörda parter.

De konkreta åtgärderna i programmet fastställs av medlemsstaterna och kommissionen i årliga 
arbetsprogram inom kommittéförfarandet. Enligt föredraganden bör kommissionen få i 
uppdrag att kontrollera det fortsatta arbetet med att harmonisera statistiken i medlemsstaterna 
och en gång om året lämna en rapport om detta till Europaparlamentet.

Om avregleringen ska lyckas, kan den dock inte enbart ske på EU-nivå. I 
EU:s åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor rekommenderar man 
medlemsstaterna att sätta upp ambitiösa mål för den nationella avregleringen. Hittills har 
12 medlemsstater följt denna uppmaning. För att skapa en lyckad avreglering bör alla 
EU-regeringar samarbeta proaktivt med EU. Men ofta kompletteras EU:s bestämmelser av 
fler nationella bestämmelser.

Det gäller att inte förlora mer tid vid avbyråkratiseringen. Därför kräver föredraganden att 
projekten i Meets-programmet ska genomföras utan dröjsmål, så att man med hjälp av de 
nyvunna kunskaperna på kort sikt kan uppnå praktiska lösningar för att verkställa 
harmoniseringen och omstruktureringen av statistikområdet. Den presenterade tidsplanen för 
Meets bör därför om möjligt påskyndas. Mot bakgrund av detta föreslår föredraganden att 
programmet ska träda i kraft så snart som möjligt efter att beslutet har antagits i 
Europaparlamentet och rådet.
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