
AM\717369ET.doc PE404.682v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Majandus- ja rahanduskomisjon

2007/0156(COD)

7.4.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
24–29

Raporti projekt
Christoph Konrad
(PE402.742v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 
ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programmi (MEETS) kohta

Ettepanek võtta vastu otsus
(KOM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))



PE404.682v01-00 2/6 AM\717369ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\717369ET.doc 3/6 PE404.682v01-00

ET

Muudatusettepanek 24
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Teenuskaubandus on kasvav sektor, 
mis on väga oluline Euroopa 
majandusele, seepärast on vaja 
põhjalikumat teavet selle sektori kohta. 
Komisjon peaks parandama kaubandust 
ja teenuseid käsitlevat statistikat Euroopa 
ettevõtlus- ja kaubandusstatistika 
kaasajastamise programmi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Bilyana Ilieva Raeva

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Statistilise teabe tõhus kasutamine 
ELi ettevõtete poolt aitab tugevdada nende 
konkurentsivõimet. Ülioluline on tagada 
laialdane juurdepääs statistilistele 
andmetele ning nende läbipaistvus, 
eelkõige puudutab see statistilist teavet 
tootmisharude kohta, mis mõjutavad 
struktuurilisi tingimusi liikmesriikides.

Or. bg

Selgitus

Ettepanekus rõhutatakse eriti statistilise teabe kogumist ettevõtete poolt, kuid ei viidata 
asjaolule, et sellise teabe kättesaadavus aitab kaasa ELi ettevõtete konkurentsivõime 
arengule. 
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Muudatusettepanek 26
Bilyana Ilieva Raeva

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meede 3.3 a: ettevõtete juurdepääsu 
parandamine olemasolevatele 
statistilistele andmetele ning nende 
andmete kvaliteedi tõstmine.

Or. bg

Muudatusettepanek 27
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. eesmärk – meede 1.1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Muutuvas majanduskeskkonnas on tähtis 
määrata statistika eelisvaldkonnad nagu 
üleilmastumine ja ettevõtlus ning leppida 
ühenduse tasandil kokku iga
eelisvaldkonna eesmärgiks seatavad 
näitajad. Need näitajad tuleb võimalikult 
palju ühtlustada rahvusvahelise 
statistikaga.

– Muutuvas majanduskeskkonnas on tähtis 
määrata statistika eelisvaldkonnad nagu 
teenuskaubandus, üleilmastumine ja 
ettevõtlus ning leppida ühenduse tasandil 
kokku iga eelisvaldkonna eesmärgiks 
seatavad näitajad. Need näitajad tuleb 
võimalikult palju ühtlustada rahvusvahelise 
statistikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Bilyana Ilieva Raeva

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. eesmärk – meede 1.1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Statistika tuleb koostada tõhusalt ja see – Statistika tuleb koostada tõhusalt. 
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peab olema võrreldav. Seepärast tuleb 
Euroopa statistikasüsteemis teha tööd 
valitud uute omaduste ja näitajate 
ühtlustatud määratluste loomiseks.

Seetõttu tuleb Euroopa statistika 
kaasajastamisel rangelt järgida antud 
perioodide andmete sidususe ja
võrreldavuse põhimõtet. Seepärast tuleb 
Euroopa statistikasüsteemis teha tööd 
valitud uute omaduste ja näitajate 
ühtlustatud määratluste loomiseks.

Or. bg

Selgitus

Nomenklatuuride muutmisel ei ole enam võimalik jälgida eelnenud perioodide andmete 
dünaamikat.

Muudatusettepanek 29
Bilyana Ilieva Raeva

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. eesmärk – meede 3.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meede 3.3 a: ettevõtete juurdepääsu 
parandamine olemasolevatele 
statistilistele andmetele ning nende 
andmete kvaliteedi tõstmine
– Ettevõtete konkurentsivõime 
parandamiseks on oluline tagada neile 
parem juurdepääs statistilistele 
andmetele. Otsustava tähtsusega on 
samuti sellise teabe kvaliteedi tõstmine ja 
õigeaegne kättesaadavaks tegemine, mis 
puudutab tootmise ja kaubanduse 
olukorda, dünaamikat ja 
kasvuperspektiive seoses konkreetse toote, 
teatava sektori või majandusharuga.

Or. bg

Selgitus

Kui ettevõtete jaoks ei ole hästi organiseeritud ja reguleeritud juurdepääsu kiiresti ja 
korrektselt töödeldud statistilisele teabele, siis võib see väga negatiivselt mõjutada ettevõtjate 
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informeeritust ja seega kahjustada nende konkurentsivõimet.


	717369et.doc

