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Τροπολογία 24
Olle Schmidt

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Το εμπόριο στις υπηρεσίες είναι 
ένας αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος 
έχει ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και ως εκ τούτου είναι 
απαραίτητες πληροφορίες σε βάθος 
σχετικά με τον εν λόγω τομέα. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει 
περαιτέρω τις στατιστικές σε σχέση με το 
εμπόριο στις υπηρεσίες στο πλαίσιο του 
προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό 
των ευρωπαϊκών στατιστικών 
επιχειρήσεων και εμπορίου.

Or. en

Τροπολογία 25
Bilyana Ilieva Raeva

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Η αποτελεσματική χρήση των 
στατιστικών πληροφοριών από τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ συμβάλλει στο να 
αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά τους. 
Έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία να 
υπάρξει εγγύηση όσον αφορά την 
εκτεταμένη πρόσβαση στα στατιστικά 
στοιχεία καθώςκαι να υπάρχει εγγύηση 
για τη διαφάνεια αυτών, κυρίως για 
στατιστικές πληροφορίες που αφορούν 
τομείς της παραγωγής που καθορίζουν 
τις διαρθρωτικές συνθήκες στα κράτη 
μέλη.
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Αιτιολόγηση

Στο επίκεντρο του εγγράφου βρίσκεται κυρίως η καταγραφή στατιστικών πληροφοριών από τις 
επιχειρήσεις και δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι η διαθεσιμότητα παρόμοιων πληροφοριών 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Τροπολογία 26
Bilyana Ilieva Raeva

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3—στοιχείο γ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Δράση 3.3 (α): Βελτίωση της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων στα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία καθώς και 
αύξηση της ποιότητας αυτών των 
στοιχείων.

Or. bg

Τροπολογία 27
Olle Schmidt

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Στόχος 1 – Δράση 1.1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό 
περιβάλλον είναι σημαντικό να 
καθοριστούν τομείς προτεραιότητας για τις 
στατιστικές, όπως η παγκοσμιοποίηση και 
το επιχειρηματικό πνεύμα, και να 
συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα 
σύνολο-στόχος δεικτών για κάθε έναν από 
τους τομείς προτεραιότητας. Οι δείκτες 
αυτοί πρέπει να εναρμονίζονται όσο το 
δυνατόν περισσότερο με διεθνείς 
στατιστικές.

- Σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό 
περιβάλλον είναι σημαντικό να 
καθοριστούν τομείς προτεραιότητας για τις 
στατιστικές, όπως το εμπόριο με 
υπηρεσίες, η παγκοσμιοποίηση και το 
επιχειρηματικό πνεύμα, και να 
συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα 
σύνολο-στόχος δεικτών για κάθε έναν από 
τους τομείς προτεραιότητας. Οι δείκτες 
αυτοί πρέπει να εναρμονίζονται όσο το 
δυνατόν περισσότερο με διεθνείς 
στατιστικές.
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Τροπολογία 28
Bilyana Ilieva Raeva

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Στόχος 1 – Δράση 1.1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Οι στατιστικές πρέπει να συλλέγονται 
κατά τρόπο αποτελεσματικό και να είναι 
συγκρίσιμες. Επομένως, η εργασία πρέπει 
να εκτελεστεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος ώστε να 
προκύψουν εναρμονισμένοι ορισμοί για 
πρόσφατα εντοπιζόμενα χαρακτηριστικά 
και δείκτες.

- Οι στατιστικές πρέπει να συλλέγονται 
κατά τρόπο αποτελεσματικό. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο 
εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών 
στατιστικών με αυστηρή τήρηση της 
αρχής της συνοχής και της 
συγκρισιμότητας των στοιχείων για τα 
εκάστοτε χρονικά διαστήματα. 
Επομένως, η εργασία πρέπει να εκτελεστεί 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού 
συστήματος ώστε να προκύψουν 
εναρμονισμένοι ορισμοί για πρόσφατα 
εντοπιζόμενα χαρακτηριστικά και δείκτες.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Εάν αλλάξουν οι ονοματολογίες, δεν θα είναι πλέον δυνατόν να υπάρξει παρακολούθηση της 
δυναμικής των στοιχείων για τις προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Τροπολογία 29
Bilyana Ilieva Raeva

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Στόχος 3 – Δράση 3.3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Δράση 3.3(α): Βελτίωση της πρόσβασης 
των επιχειρήσεων στα διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία καθώς και βελτίωση 
της ποιότητας αυτών των στοιχείων.
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- Για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
είναι σημαντικό, να διασφαλισθεί γι’ 
αυτές μια καλύτερη πρόσβαση σε 
στατιστικά στοιχεία. Αποφασιστικής 
σημασίας είναι περαιτέρω η βελτίωση 
της ποιότητας καθώς και η έγκαιρη 
διαθεσιμότητα πληροφοριών για την 
κατάσταση, τη δυναμική καθώς και τις 
προοπτικές ανάπτυξης της παραγωγής 
και του εμπορίου σε σχέση με ένα 
συγκεκριμένο προϊόν, έναν τομέα ή έναν 
παραγωγικό κλάδο.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Εάν δεν υφίσταται καλά οργανωμένη και ρυθμισμένη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ορθές και 
με ταχύτητα επεξεργασμένες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο 
επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων φορέων στην οικονομία και ως εκ τούτου να επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους.
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