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Pozměňovací návrh 24
Olle Schmidt

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Obchod se službami je rostoucím 
odvětvím, které má pro evropské 
hospodářství velký význam; proto jsou 
rozsáhlé informace o tomto odvětví 
nezbytné. Komise by měla statistiky o 
obchodu se službami v rámci Programu 
modernizace evropské statistiky podnikání 
a obchodu dále zlepšovat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bilyana Ilieva Raeva

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Efektivní využívání statistických 
informací ze strany podniků EU přispívá 
ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.  
Je mimořádně důležité zajistit úplný 
přístup ke statistickým údajům a jejich 
transparentnost, zejména pokud jde o 
statistické informace týkající se výrobních 
odvětví, která ve členských státech určují 
strukturální podmínky. 

Or. bg

Odůvodnění

V dokumentu se klade důraz především na evidenci statistických informací o podnicích, 
nepoukazuje se však na skutečnost, že dostupnost takových informací přispívá ke 
konkurenceschopnosti podniků EU. 
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Pozměňovací návrh 26
Bilyana Ilieva Raeva

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. c – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření 3.3 (a): Zlepšení přístupu 
podniků k existujícím statistickým údajům 
a zvýšení kvality těchto údajů.

Or. bg

Pozměňovací návrh 27
Olle Schmidt

Návrh rozhodnutí
Příloha – cíl 1 – opatření 1.1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– V měnícím se hospodářském prostředí je 
důležité stanovit pro statistiky prioritní 
oblasti, např. globalizaci a podnikání, a 
dohodnout na úrovni Společenství cílový 
soubor ukazatelů pro každou z těchto 
prioritních oblastí. Tyto ukazatele musí být 
v možném rozsahu harmonizovány 
s mezinárodními statistikami.

– V měnícím se hospodářském prostředí je 
důležité stanovit pro statistiky prioritní 
oblasti, např. obchod se službami, 
globalizaci a podnikání, a dohodnout na 
úrovni Společenství cílový soubor 
ukazatelů pro každou z těchto prioritních 
oblastí. Tyto ukazatele musí být v možném 
rozsahu harmonizovány s mezinárodními 
statistikami.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Bilyana Ilieva Raeva

Návrh rozhodnutí
Příloha – cíl 1 – opatření 1.1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Statistiky musí být sestavovány účinně a – Statistiky musí být sestavovány účinně. 
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musí být srovnatelné. Proto je nutno v 
rámci evropského statistického systému 
pracovat na vyhotovení harmonizovaných 
definic nově stanovených charakteristik a 
ukazatelů.

Proto je nutné, aby se modernizace 
evropských statistik prováděla za přísného 
dodržování zásady soudržnosti a 
srovnatelnosti údajů v jednotlivých 
obdobích.  Proto je nutno v rámci 
evropského statistického systému pracovat 
na vyhotovení harmonizovaných definic 
nově stanovených charakteristik a 
ukazatelů.

Or. bg

Odůvodnění

Pokud dojde ke změně nomenklatury, nelze sledovat dynamikuúdajů z předcházejícího období. 

Pozměňovací návrh 29
Bilyana Ilieva Raeva

Návrh rozhodnutí
Příloha – cíl 3 – opatření 3.3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření 3.3 (a): Zlepšení přístupu 
podniků k existujícím statistickým údajům 
a zvýšení kvality těchto údajů.
– Ke zvýšení konkurenceschopnosti 
podniků je nutné, aby jim byl zajištěn 
lepší přístup ke statistickým údajům. 
Rozhodující význam má dále zvýšení 
kvality a včasné poskytování informací o 
stavu, dynamice a také perspektivách 
růstu výroby a obchodu vzhledem 
ke konkrétnímu výrobku, odvětví nebo 
oboru.

Or. bg

Odůvodnění

Pokud nebude zajištěn dobře organizovaný a řízený přístup podniků k rychle a správně 
zpracovaným statistickým informacím, může to mít velmi negativní dopad na informovanost 
těch, kteří se na ekonomice podílejí, a tím na jejich konkurenceschopnost. 
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