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Tarkistus 24
Olle Schmidt

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Palvelujen kauppa on kasvava ala, 
joka on erittäin merkittävä Euroopan 
taloudelle, ja siksi alalta tarvitaan 
tarkempia tietoja. Komission olisi 
kohennettava palvelujen kauppaa 
koskevia tilastoja Euroopan yritys- ja 
kauppatilastojen 
uudenaikaistamisohjelman yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 25
Bilyana Ilieva Raeva

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) EU:n yritykset vahvistavat 
kilpailukykyään käyttämällä tilastotietoja 
tehokkaasti. On erittäin tärkeää varmistaa 
kattava pääsy tilastotietoihin sekä 
kyseisten tietojen avoimuus etenkin 
sellaisten tuotantohaarojen yhteydessä, 
jotka määrittävät jäsenvaltioiden 
rakenteellisia edellytyksiä.

Or. bg

Perustelu

Asiakirjassa asetetaan keskipisteeseen yrityksiä koskevien tilastotietojen laatiminen, mutta 
siinä ei viitata siihen, että tällaisten tietojen käytettävyys edistää EU:n yritysten kilpailukyvyn 
kehittämistä.
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Tarkistus 26
Bilyana Ilieva Raeva

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – c alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Toimi 3.3 (a): käytettävissä olevien 
tilastotietojen saatavuuden parantaminen 
yritysten kannalta sekä näiden tietojen 
laadun parantaminen.

Or. bg

Tarkistus 27
Olle Schmidt

Ehdotus päätökseksi
Liite – Tavoite 1 – Toimi 1.1 – luetelmakohta 1

Komission teksti Tarkistus

– Muuttuvassa talousympäristössä on 
tärkeää kartoittaa tilastojen painotusalueet, 
kuten globalisaatio ja yrittäjyys, sekä sopia 
yhteisön tasolla kunkin painotusalueen 
tavoiteindikaattoreista. Kyseiset 
indikaattorit on yhdenmukaistettava 
mahdollisimman pitkälle kansainvälisten 
tilastojen kanssa.

– Muuttuvassa talousympäristössä on 
tärkeää kartoittaa tilastojen painotusalueet, 
kuten palvelujen kauppa, globalisaatio ja 
yrittäjyys, sekä sopia yhteisön tasolla 
kunkin painotusalueen 
tavoiteindikaattoreista. Kyseiset 
indikaattorit on yhdenmukaistettava 
mahdollisimman pitkälle kansainvälisten 
tilastojen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 28
Bilyana Ilieva Raeva

Ehdotus päätökseksi
Liite – Tavoite 1 – Toimi 1.1 – luetelmakohta 2

Komission teksti Tarkistus

– Tilastot on koottava tehokkaasti ja niiden 
on oltava vertailukelpoisia. Euroopan 
tilastojärjestelmässä on siksi laadittava 
yhdenmukaistetut määritelmät vasta 
havaituille ominaisuuksille ja 
indikaattoreille.

– Tilastot on koottava tehokkaasti. Siksi 
Euroopan tilastojen nykyaikaistaminen 
on toteutettava noudattaen tinkimättä 
yhdenmukaisuuden periaatetta ja tietojen 
vertailukelpoisuuden periaatetta kunakin 
ajanjaksona. Euroopan 
tilastojärjestelmässä on siksi sovittava 
yhdenmukaistetuista määritelmistä vasta 
havaituille ominaisuuksille ja 
indikaattoreille.

Or. bg

Perustelu

Jos nimikkeistöä muutetaan, edellisten ajanjaksojen tietojen dynamiikka menettää 
merkityksensä.

Tarkistus 29
Bilyana Ilieva Raeva

Ehdotus päätökseksi
Liite – Tavoite 3 –  Toimi 3.3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Toimi 3.3 (a): käytettävissä olevien 
tilastotietojen saatavuuden parantaminen 
yritysten kannalta sekä näiden tietojen 
laadun parantaminen.
– Yritysten kilpailukyvyn parantamisen 
kannalta on tärkeää, että niille 
varmistetaan tilastotietojen parempi 
saatavuus. Ratkaisevan tärkeitä tekijöitä 
ovat myös laadun kohentaminen ja 
konkreettisen tuotteen, alan tai toimialan 
tuotannon ja kaupan tilaa, dynamiikkaa 
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ja kasvunäkymiä koskevien tietojen oikea-
aikainen saataville saattaminen.

Or. bg

Perustelu

Jos yritykset eivät saa hyvin organisoidulla ja säännellyllä tavalla nopeasti ja 
paikkansapitävästi laadittuja tilastotietoja, se saattaa haitata erittäin pahasti 
markkinaosapuolten käsitystä asiasta ja siten myös heidän kilpailukykyään.
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