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Grozījums Nr. 24
Olle Schmidt

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Pakalpojumu tirdzniecība ir Eiropas 
tautsaimniecībai ļoti nozīmīga un strauji 
augoša nozare; tāpēc ir nepieciešama 
papildu informācija par šo nozari. 
Komisijai saskaņā ar uzņēmējdarbības un 
tirdzniecības statistikas modernizācijas 
programmu ir jāturpina uzlabot statistika 
par pakalpojumu tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Bilyana Ilieva Raeva

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) Efektīva statistikas informācijas 
izmatošana ļaus ES uzņēmumiem 
palielināt konkurētspēju. Ārkārtīgi svarīgi 
ir nodrošināt, lai šie statistikas dati būtu 
brīvi pieejami un pārskatāmi, galvenokārt 
jau par tām ražošanas nozarēm, kuras 
nosaka strukturālos apstākļus dalībvalstīs.

Or. bg

Pamatojums

Šajā dokumentā īpaša vērība pievērsta statistikas datu vākšanai no uzņēmumiem, tomēr 
nenorādot, ka šādas informācijas pieejamība sekmē ES uzņēmumu konkurētspējas attīstību.
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Grozījums Nr. 26
Bilyana Ilieva Raeva

Lēmuma priekšlikums
3. pants – c) apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Darbība Nr. 3.3.a) Uzlabot uzņēmumu 
piekļuvi šiem statistikas datiem, kā arī 
uzlabot šo datu kvalitāti.

Or. bg

Grozījums Nr. 27
Olle Schmidt

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Mērķis Nr. 1 – Darbība Nr. 1.1 – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Mainīgā ekonomikas vidē ir svarīgi 
noteikt statistikas prioritārās jomas, 
piemēram, globalizācija un 
uzņēmējdarbība, un Kopienas līmenī 
saskaņot rādītāju mērķkopumu katrai 
prioritārajai jomai. Šie rādītāji pēc iespējas 
jāsaskaņo ar starptautisko statistiku.

– Mainīgā ekonomikas vidē ir svarīgi 
noteikt statistikas prioritārās jomas, 
piemēram, pakalpojumu tirdzniecība,
globalizācija un uzņēmējdarbība, un 
Kopienas līmenī saskaņot rādītāju 
mērķkopumu katrai prioritārajai jomai. Šie 
rādītāji pēc iespējas jāsaskaņo ar
starptautisko statistiku.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Bilyana Ilieva Raeva

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Mērķis Nr. 1 – Darbība Nr. 1.1 – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Statistika ir jāvāc efektīvi, un tai ir jābūt 
salīdzināmai. Tādēļ ir jāveic darbs Eiropas 
Statistikas sistēmas ietvaros, lai vienotos 
par jaunu noteiktu raksturlielumu un 

– Statistika ir jāvāc efektīvi, un tai ir jābūt 
salīdzināmai. Tādēļ Eiropas statistikas 
modernizācijai jānotiek, stingri ievērojot 
datu saskaņotības un salīdzināmības 
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rādītāju saskaņotām definīcijām. principu konkrētos laika posmos. Tādēļ ir 
jāveic darbs Eiropas Statistikas sistēmas 
ietvaros, lai vienotos par jaunu noteiktu 
raksturlielumu un rādītāju saskaņotām 
definīcijām.

Or. bg

Pamatojums

Ja mainītu nomenklatūru, nebūtu vairs iespējams izsekot datu dinamikai iepriekšējos laika 
posmos.

Grozījums Nr. 29
Bilyana Ilieva Raeva

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – Mērķis Nr. 3 – Darbība Nr. 3.3. a (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Darbība 3.3.a) Uzlabot uzņēmumiem 
iespējas piekļūt esošajiem statistikas 
datiem, kā arī paaugstināt šo datu 
kvalitāti.
– Lai palielinātu uzņēmumu 
konkurētspēju, ir svarīgi, lai tiem tiktu 
garantēta labāka piekļuve statistikas 
datiem. Izšķiroša nozīme ir gan turpmākai 
kvalitātes paaugstināšanai, gan arī 
savlaicīgai informācijas sagatavošanai 
par ražošanas un tirdzniecības pašreizējo 
stāvokli, dinamiku un attīstības 
perspektīvām attiecībā uz konkrētu 
izstrādājumu, sektoru vai nozari.

Or. bg

Pamatojums

Ja uzņēmumiem nav nodrošināta labi organizēta un noregulēta piekļuve ātri un pareizi 
apstrādātai statistikas informācijai, tas var ļoti negatīvi ietekmēt tautsaimniecības dalībnieku 
informētību, tādējādi ierobežojot viņu konkurētspēju.
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