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Изменение 24
Olle Schmidt

Предложение за решение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Търговията с услуги е нарастващ 
сектор, който е от голямо значение за 
Европейската икономика, и 
следователно е необходима по-
развита информация относно този 
сектор; Комисията би следвало да 
продължи да подобрява 
статистическите данни относно 
търговията с услуги в рамките на 
Програмата за модернизиране на 
европейските статистики за 
предприятията и търговията.

Or. en

Изменение 25
Биляна Илиева Раева

Предложение за решение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Ефективното ползване на 
статистическа информация от 
страна на предприятията от ЕС е 
фактор спомагащ за повишаването на 
тяхната конкурентоспособност. От 
изключителна важност е да се 
осигури пълен достъп до 
статистическите данни и да се 
гарантира прозрачността им, най-
вече в случите на статистическа 
информация отнасяща се до 
структуроопределящи за държавите-
членки производства.
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Обосновка

В документа се набляга основно на набирането на статистическа информация от 
предприятията като се пропуска факта, че наличието на такава информация 
подпомага развитието на конкурентноспособността на предприятията от ЕС. 

Изменение 26
Биляна Илиева Раева

Предложение за решение
Член 3 – буква в – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Действие 3.3(а) : Подобряване на 
достъпа на предприятията до 
наличните статистически данни, 
както и подобряване на качеството 
на тези данни.

Or. bg

Изменение 27
Olle Schmidt

Предложение за решение
Приложение – Цел 1 – Действие 1,1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– В една променяща се икономическа 
среда е важно да се определят 
приоритетните за статистическите 
данни области, като глобализацията и 
предприемачеството, и да се одобри на 
общностно ниво целеви набор от 
показатели за всяка от приоритетните 
области. Тези показатели трябва да 
бъдат хармонизирани с международните 
статистически данни, доколкото това е 
възможно.

- В една променяща се икономическа 
среда е важно да се определят 
приоритетните за статистическите 
данни области, като търговията с 
услуги, глобализацията и 
предприемачеството, и да се одобри на 
общностно ниво целеви набор от 
показатели за всяка от приоритетните 
области. Тези показатели трябва да 
бъдат хармонизирани с международните 
статистически данни, доколкото това е 
възможно.



AM\717369BG.doc 5/6 PE404.682v01-00

BG

Or. en

Изменение 28
Биляна Илиева Раева

Предложение за решение
Приложение – Цел 1 – Действие 1,1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Необходимо е статистическата 
информация да бъде събрана по 
ефективен начин и да бъде сравнима. 
Следователно работата трябва да се 
проведе в Европейската статистическа 
система, за да се постигнат 
хармонизирани дефиниции на 
новоопределени характеристики и 
показатели.

- Необходимо е статистическата 
информация да бъде събрана по 
ефективен начин. Ето защо, 
модернизирането на европейските 
статистики трябва да се извършва 
при стриктно спазване на принципа 
за свързаност и сравнимост на 
данните по отделни периоди.
Следователно работата трябва се 
проведе в Европейската статистическа 
система, за да се постигнат 
хармонизирани определения на 
новоопределени характеристики и 
показатели.

Or. bg

Обосновка

Всяка промяна на номенклатурите прави невъзможно проследяването  на динамиката 
на данните за предходни периоди 

Изменение 29
Биляна Илиева Раева

Предложение за решение
Приложение – Цел 3 – Действие 3.3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действие 3.3(а): Подобряване на 
достъпа на предприятията до 
наличните статистически данни, 
както и подобряване на качеството 
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на тези данни.
- С оглед подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията е важно да им бъде 
осигурен по-добър достъп до 
статистически данни. Също така, 
от съществено значение е  
подобряването на качеството, както 
и навременното предоставяне на 
информация за състоянието, 
динамиката и перспективите за 
развитие на производството и 
търговията на определен продукт, 
сектор или отрасъл.

Or. bg

Обосновка

Липсата на добре организиран и регламентиран достъп на предприятията до бързо и 
добре обработена  статистическа информация може да се отрази много негативно 
върху информираността на икономическите оператори и в последствие да намали 
конкурентоспособността им.
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