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Ændringsforslag 24
Olle Schmidt

Forslag til beslutning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Handel med tjenesteydelser er en 
vækstsektor med stor betydning for 
europæisk erhvervsliv. Derfor er det 
nødvendigt med mere detaljerede 
oplysninger om denne sektor. 
Kommissionen bør foretage yderligere 
forbedringer af statistikkerne om handel 
med tjenesteydelser inden for rammerne 
af programmet for modernisering af den 
europæiske erhvervs- og handelsstatistik.

Or. en

Ændringsforslag 25
Bilyana Ilieva Raeva

Forslag til beslutning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) EU's virksomheders effektive 
udnyttelse af statistiske data bidrager til at 
styrke deres konkurrenceevne. Det er af 
overordentlig stor betydning at sikre 
omfattende adgang til statistiske data, og 
at disse er gennemsigtige, navnlig når det 
drejer sig om statistiske oplysninger om 
produktionsgrene, der er afgørende for de 
strukturelle betingelser i medlemsstaterne.

Or. bg

Begrundelse

I dokumentet bliver der først og fremmest fokuseret på virksomhedernes udarbejdelse af 
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statistiske data, mens der ikke bliver henvist til det faktum, at tilgængeligheden af sådanne 
data bidrager til udviklingen af EU-virksomheders konkurrenceevne.

Ændringsforslag 26
Bilyana Ilieva Raeva

Forslag til beslutning
Artikel 3 – litra c – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– foranstaltning 3.3a: forbedring af 
virksomheders adgang til de foreliggende 
statistiske data samt forbedring af disse 
datas kvalitet.

Or. bg

Ændringsforslag 27
Olle Schmidt

Forslag til beslutning
Bilag – Mål 1 – Foranstaltning 1.1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– I en økonomi i forandring er det vigtigt at 
definere prioriterede statistikområder som 
globalisering og iværksætteri og på 
fællesskabsplan at fastlægge 
målindikatorer for hvert af de prioriterede 
områder. Det er nødvendigt i størst muligt 
omfang at harmonisere disse indikatorer 
med internationale statistikker.

– I en økonomi i forandring er det vigtigt at 
definere prioriterede statistikområder som 
handel med tjenesteydelser, globalisering 
og iværksætteri og på fællesskabsplan at 
fastlægge målindikatorer for hvert af de 
prioriterede områder. Det er nødvendigt i 
størst muligt omfang at harmonisere disse 
indikatorer med internationale statistikker. 

Or. en
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Ændringsforslag 28
Bilyana Ilieva Raeva

Forslag til beslutning
Bilag – Mål 1 – Foranstaltning 1.1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Statistikkerne skal udarbejdes på en 
effektiv måde og skal være 
sammenlignelige. Derfor skal der inden for 
det europæiske statistiske system udfoldes 
bestræbelser for at harmonisere 
definitioner af nye karakteristika og 
indikatorer.

– Statistikkerne skal udarbejdes på en 
effektiv måde. Derfor skal 
moderniseringen af de europæiske 
statistikker foregå under streng 
overholdelse af princippet om, at dataene 
skal være sammenhængende og 
sammenlignelige for de forskellige 
perioder. Derfor skal der inden for det 
europæiske statistiske system udfoldes 
bestræbelser for at harmonisere 
definitioner af nye karakteristika og 
indikatorer.

Or. bg

Begrundelse

Hvis nomenklaturerne ændres, er det ikke længere muligt at følge dataenes udvikling i 
tidligere tidsrum.

Ændringsforslag 29
Bilyana Ilieva Raeva

Forslag til beslutning
Bilag – Mål 3 – Foranstaltning 3.3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltning 3.3a: Forbedring af 
virksomheders adgang til de foreliggende 
statistiske data samt forbedring af disse 
datas kvalitet.
– For at kunne forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne er det vigtigt, at det 
sikres, at de har bedre adgang til 
statistiske data. Andre faktorer af 
afgørende betydning er endvidere 
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kvalitetsforbedringer og rettidig 
tilvejebringelse af oplysninger om 
tilstanden og udviklingen af samt 
vækstudsigterne for produktion og handel 
vedrørende et konkret produkt, en sektor 
eller en branche.

Or. bg

Begrundelse

Hvis virksomhederne ikke har velorganiseret og reguleret adgang til hurtigt og korrekt 
forarbejdede statistiske data, kan det have negative konsekvenser for deres vidensniveau og 
dermed forringe deres konkurrenceevne.
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