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Emenda 24
Olle Schmidt

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3a) In-negozju fis-servizzi huwa settur li 
qed jikber, li huwa ta' importanza kbira 
għall-ekonomija Ewropea; għalhekk 
hemm il-ħtieġa ta' informazzjoni aktar 
żviluppata fir-rigward ta' dan is-settur. Il-
Kummissjoni għandha tkompli ttejjeb l-
istatistika fir-rigward tan-negozju fis-
servizzi fi ħdan il-qafas tal-Programm  
għall-Modernizzazzjoni ta’ l-Istatistika 
Ewropea ta’ l-Intrapriża u l-Kummerċ.

Or. en

Emenda 25
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4a) L-użu effiċjenti ta' informazzjoni 
statistika minn intrapriżi ta' l-UE jgħin 
biex isaħħaħ il-kompetittività tagħhom. 
Huwa ta' importanza straordinarja li jiġi 
żgurat li aċċess xieraq għad-data statistika 
jkun iggarantit u li tiġi assigurata t-
trasparenza tagħha, b'mod partikolari fil-
każ ta' informazzjoni statistika dwar 
setturi tal-produzzjoni li jiddeterminaw 
kundizzjonijiet strutturali fl-Istati 
Membri.

Or. bg



PE404.682v01-00 4/6 AM\717369MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Id-dokument jiffoka partikolarment fuq il-kisba ta' informazzjoni statistika minn negozji iżda 
ma jsemmix il-fatt li d-disponibilità ta' din l-informazzjoni tgħin fl-iżvilupp tal-kompetittività 
tan-negozji Ewropej. 

Emenda 26
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 c – inċiż 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Azzjoni 3.3 (a): Jittejjeb l-aċċess tan-
negozji għad-data statistika disponibbli u 
togħla l-kwalità ta' tali data.

Or. bg

Emenda 27
Olle Schmidt

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Għan 1 – Azzjoni 1.1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

F’ambjent ekonomiku li dejjem jinbidel 
huwa importanti li jiġu definiti l-oqsma 
prijoritarji għall-istatistika bħall-
globalizzazzjoni u l-intraprenditorija u li 
jsir qbil fuq livell Komunitarju dwar ġabra 
ta’ indikaturi fil-mira għal kull wieħed 
mill-oqsma prijoritarji. Jeħtieġ li dawn l-
indikaturi jiġu armonizzati ma’ l-istatistika 
internazzjonali sa kemm ikun possibbli.

F’ambjent ekonomiku li dejjem jinbidel 
huwa importanti li jiġu definiti l-oqsma 
prijoritarji għall-istatistika bħan-negozju 
fis-servizzi, bħall-globalizzazzjoni u l-
intraprenditorija u li jsir qbil fuq livell 
Komunitarju dwar ġabra ta’ indikaturi fil-
mira għal kull wieħed mill-oqsma 
prijoritarji. Jeħtieġ li dawn l-indikaturi jiġu 
armonizzati ma’ l-istatistika internazzjonali 
sa kemm ikun possibbli.

Or. en
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Emenda 28
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Għan 1 – Azzjoni 1.1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– L-istatistika għandha tinġabar b’mod 
effiċjenti u għandu jiġu żgurat li tkun 
tista' titqabbel. Għalhekk, għandha ssir 
ħidma fi ħdan is-Sistema Ewropea ta' l-
Istatistika biex ikun hemm qbil dwar 
definizzjonijiet armonizzati ta' karatteristiċi 
u indikaturi li għadhom kif jiġu identifikati.

– L-istatistika għandha tinġabar b’mod 
effiċjenti. Għalhekk il-modernizzazzjoni 
ta' l-istatistiki Ewropej għandha ssir fil-
ħarsien strett tal-prinċipji ta' koerenza u 
komparabilità tad-data għall-perjodi ta' 
żmien ikkonċernati. Għalhekk, għandha 
ssir ħidma fi ħdan is-Sistema Ewropea ta' l-
Istatistika biex ikun hemm qbil dwar 
definizzjonijiet armonizzati ta' karatteristiċi 
u indikaturi li għadhom kif jiġu identifikati.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Jekk tinbidel in-nomemnklatura ma jkunx aktar possibbli li tiġi segwita d-dinamika tad-data 
għall-perjodi ta' żmien li jkunu għaddew.

Emenda 29
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Għan 3 – Azzjoni 3.3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Azzjoni 3.3 (a): Titjib fl-aċċess tan-
negozji għad-data statistika disponibbli u 
żieda fil-kwalità ta' tali data.
– Għal titjib fil-kompetittività ta' l-impriżi 
huwa importanti li jkun iggarantit lilhom 
aċċess aħjar għad-data statistika.  Ta' 
importanza deċiżiva huwa t-titjib fil-
kwalità ta' l-informazzjoni kif ukoll li 
titlesta fil-ħin l-informazzjoni dwar il-
qagħda, id-dinamika kif ukoll il-
perspettivi ta' tkabbir tal-produzzjoni u 
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tal-kummerċ fil-konfront ta' prodott 
speċifiku, ta' settur jew ta' fergħa tan-
negozju.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' aċċess organizzat u regolat tajjeb tan-negozji għall-informazzjoni statistika 
pproċessata malajr u korrettament jista' jkollu effett negattiv ħafna fuq l-għarfien ta' dawk 
involuti fl-industrija u għalhekk tonqos il-kompetittività tagħhom.
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