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Pakeitimas 24
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl sprendimo
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Prekyba paslaugomis yra augantis 
sektorius, itin svarbus Europos 
ekonomikai; atsižvelgiant į tai, reikia 
išsamesnės informacijos apie šį sektorių. 
Komisija, įgyvendindama Europos įmonių 
ir prekybos statistikos modernizavimo 
programą, turėtų užtikrinti, kad bus 
surinkta tikslesnių statistinių duomenų 
apie prekybą paslaugomis.   

Or. en

Pakeitimas 25
Bilyana Ilieva Raeva

Pasiūlymas dėl sprendimo
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ES įmonėms veiksmingai 
panaudojant statistinius duomenis, 
stiprėja šių įmonių konkurencingumas. 
Nepaprastai svarbu, kad būtų užtikrinta 
tinkama prieiga prie statistinių duomenų 
ir šių duomenų skaidrumas, ypač kalbant 
apie statistinę informaciją, susijusią su 
gamybos šakomis, kurios nulemia 
struktūrines sąlygas valstybėse narėse. 

Or. bg

Pagrindimas

Ypatingas dėmesys šiame dokumente skiriamas statistinių duomenų apie įmones rinkimui, 
tačiau nenurodoma, kad šios informacijos prieinamumas padeda stiprinti ES įmonių 
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konkurencingumą.

Pakeitimas 26
Bilyana Ilieva Raeva

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c punkto 3a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 3.3a veiksmas: užtikrinti lengvesnę 
įmonių prieigą prie turimų statistinių 
duomenų ir gerinti šių duomenų kokybę;    

Or. bg

Pakeitimas 27
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 1 tikslo 1.1 veiksmo pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Keičiantis ekonominei aplinkai svarbu 
apibrėžti statistikos prioritetines sritis, kaip 
antai globalizacija ir verslumas, ir 
Bendrijos lygiu susitarti dėl kiekvienos 
prioritetinės srities tikslinio rodiklių 
rinkinio. Šiuos rodiklius, kiek tai įmanoma, 
reikia suderinti su tarptautiniais statistikos 
duomenimis.

 Keičiantis ekonominei aplinkai svarbu 
apibrėžti statistikos prioritetines sritis, kaip 
antai prekyba paslaugomis, globalizacija ir 
verslumas, ir Bendrijos lygiu susitarti dėl 
kiekvienos prioritetinės srities tikslinio 
rodiklių rinkinio. Šiuos rodiklius, kiek tai 
įmanoma, reikia suderinti su tarptautiniais 
statistikos duomenimis.

Or. en
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Pakeitimas 28
Bilyana Ilieva Raeva

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 1 tikslo 1.1 veiksmo antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Statistiniai duomenys turi būti rengiami 
veiksmingu būdu ir turi būti palyginami.
Todėl reikia dirbti Europos statistikos 
sistemos srityje, kad būtų suderintos naujai 
nustatytų požymių ir rodiklių apibrėžtys.

 Statistiniai duomenys turi būti rengiami 
veiksmingu būdu ir turi būti palyginami. 
Atsižvelgiant į tai, Europos statistikos 
modernizavimas turi būti vykdomas 
griežtai laikantis suderinamumo principo 
ir užtikrinant galimybę palyginti 
atitinkamų laikotarpių duomenis. Todėl 
reikia dirbti Europos statistikos sistemos 
srityje, kad būtų suderintos naujai nustatytų 
požymių ir rodiklių apibrėžtys.

Or. bg

Pagrindimas

Tuo atveju, jei pakeičiama nomenklatūra, nebeįmanoma atsekti ankstesnių laikotarpių 
duomenų raidos. 

Pakeitimas 29
Bilyana Ilieva Raeva

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 priedo 3 tikslo 3.3 veiksmas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 3.3a veiksmas: užtikrinti lengvesnę 
įmonių prieigą prie turimų statistinių 
duomenų ir gerinti šių duomenų kokybę.

 Norint užtikrinti didesnį įmonių 
konkurencingumą, būtina joms suteikti 
geresnę prieigą prie statistinių duomenų. 
Be to, itin svarbu gerinti informacijos 
kokybę ir užtikrinti jos pateikimą laiku, 
kalbant apie gamybos ir prekybos, 
susijusios su tam tikru gaminiu, 
sektoriumi arba pramonės šaka, padėtį, 
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raidą bei augimo perspektyvas. 

Or. bg

Pagrindimas

Tuo atveju, jei nebus užtikrinta gerai organizuota ir reglamentuota įmonių prieiga prie 
greitai ir tinkamai pateikiamos statistinės informacijos, tai gali turėti itin žalingo poveikio 
ūkio subjektų informuotumui ir sumažinti jų konkurencingumą.    
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