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Módosítás 24
Olle Schmidt

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szolgáltatások kereskedelme egy 
növekedő szektor, amely az európai 
gazdaság szempontjából kiemelkedő 
jelentőséggel bír;  ezért bővebb 
információkra van szükség erről a 
szektorról. A Bizottságnak az európai 
vállalkozási és kereskedelmi statisztikák 
modernizálásának programja keretében 
tovább kell fejlesztenie a szolgáltatások 
kereskedelmére vonatkozó statisztikákat.

Or. en

Módosítás 25
 Bilyana Ilieva Raeva 

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A vállalkozások hatékony statisztikai 
adatfelhasználásához az EU azzal járul 
hozzá, hogy erősíti azok 
versenyképességét. Rendkívül fontos, hogy 
a statisztikai adatokhoz való teljes körű 
hozzáférés, illetve azok átláthatósága 
biztosítva legyen, különösen a 
tagállamokban strukturális feltételeket 
meghatározó termelési ágakra vonatkozó 
statisztikai adatok tekintetében.

Or. bg
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Indokolás

A dokumentum különösen a statisztikai adatok vállalkozások általi rögzítését állítja 
középpontba, nem utal azonban arra a tényre, hogy ezen adatok rendelkezésre állása 
hozzájárul az uniós vállalkozások versenyképességének fejlesztéséhez.

Módosítás 26
 Bilyana Ilieva Raeva 

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk - c pont - 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 3.3 (a) intézkedés: A vállalkozások 
hozzáférésének javítása a rendelkezésre 
álló statisztikai adatokhoz, valamint ezen 
adatok minőségének fejlesztése.

Or. bg

Módosítás 27
Olle Schmidt

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 cél – 1.1 intézkedés - 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A változó gazdasági környezetben fontos a 
statisztika számára prioritást élvező 
területeket – például globalizáció és 
vállalkozói kedv – meghatározni, illetve 
valamennyi ilyen terület esetében 
közösségi szinten megállapodni a 
célmutató-csoportról. Ezeket a mutatókat a 
lehető leginkább össze kell hangolni a 
nemzetközi statisztikákkal.

– A változó gazdasági környezetben fontos 
a statisztika számára prioritást élvező 
területeket – például a szolgáltatások 
kereskedelme, a globalizáció és a
vállalkozói kedv – meghatározni, illetve 
valamennyi ilyen terület esetében 
közösségi szinten megállapodni a 
célmutató-csoportról. Ezeket a mutatókat a 
lehető leginkább össze kell hangolni a 
nemzetközi statisztikákkal.

Or. en
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Módosítás 28
Bilyana Ilieva Raeva

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 cél – 1.1 intézkedés - 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A statisztikákat hatékony módon kell 
összeállítani, és összehasonlíthatóaknak 
kell lenniük. Ezért az újonnan 
meghatározott jellemzők és mutatók 
meghatározásainak harmonizálására 
irányuló munkát az európai statisztikai 
rendszeren belül kell elvégezni.

A statisztikákat hatékony módon kell 
összeállítani, és összehasonlíthatóaknak 
kell lenniük. Ezért az európai statisztikák 
modernizációjának az adatok 
koherenciája és időbeli 
összehasonlíthatósága elveinek szigorú 
betartása mellett kell megvalósulnia. Ezért 
az újonnan meghatározott jellemzők és 
mutatók meghatározásainak 
harmonizálására irányuló munkát az 
európai statisztikai rendszeren belül kell 
elvégezni.

Or. bg

Indokolás

A nomenklatúra megváltozása esetén nem lehetséges az adatok előző időszakokra vonatkozó 
dinamikájának követése. 

Módosítás 29
Bilyana Ilieva Raeva

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3 cél – 3.3 intézkedés (ú)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 3.3 (a) intézkedés: A vállalkozások
hozzáférésének javítása a rendelkezésre 
álló statisztikai adatokhoz, valamint ezen 
adatok minőségének fejlesztése.
A vállalkozások versenyképességének 
javítása érdekében fontos, hogy számukra 
a statisztikai adatokhoz jobb hozzáférés 
legyen biztosítva. Meghatározó 
jelentőséggel bír továbbá a minőség 
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javítása, valamint az egyes termékek, 
szektorok vagy iparágazatok termelésének 
és kereskedelmének állapotáról, 
dinamikájáról, illetve növekedési 
kilátásaira vonatkozó információk időben 
történő rendelkezésre bocsátása.

Or. bg

Indokolás

Amennyiben a vállalkozások nem tudnak a gyorsan és helyesen feldolgozott statisztikai 
adatokhoz szervezett és szabályozott módon hozzáférni, úgy ez negatív hatással lehet a 
gazdasági szereplők tudására, és ezáltal csökkentheti versenyképességüket.


	717369hu.doc

