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Amendement 24
Olle Schmidt

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(3 bis) De handel in diensten is een 
groeisector die voor de Europese 
economie van groot belang is, en daarom 
is er behoefte aan meer informatie over 
deze sector. Het is aan de Commissie om 
in het kader van het programma tot 
modernisering van de Europese bedrijfs-
en handelsstatistiek werk te maken van de 
verdere verbetering van de statistieken 
betreffende de handel in diensten.

Or. en

Amendement 25
Bilyana Ilieva Raeva

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

(4 bis) Door op een efficiënte manier van 
statistische informatie gebruik te maken, 
kunnen EU-bedrijven hun 
concurrentiepositie versterken. Het is van 
cruciaal belang dat wordt gewaarborgd 
dat deze statistische informatie op ruime 
schaal toegankelijk en transparant is, 
vooral wanneer het gegevens betreft die 
betrekking hebben op productiesectoren 
welke bepalend zijn voor de structurele 
situatie in de lidstaten.

Or. bg
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Motivering

Het Commissievoorstel concentreert zich voornamelijk op het bijeenbrengen van statistische 
informatie door ondernemingen, maar er wordt niet stilgestaan bij het feit dat de 
beschikbaarheid van dergelijke gegevens ook bijdraagt tot de versterking van het 
concurrentievermogen van de EU-bedrijven zelf.

Amendement 26
Bilyana Ilieva Raeva

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter c –streepje 3.3 bis (nieuw) 

Voorstel van de Commissie Amendement

- Actie 3.3 bis: Betere toegang tot de 
beschikbare statistische gegevens voor 
ondernemingen en verbetering van de 
kwaliteit van die gegevens.

Or. bg

Amendement 27
Olle Schmidt

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Doelstelling 1 –Actie 1.1 – streepje een

Voorstel van de Commissie Amendement

– In een veranderende economische 
omgeving is het van belang dat 
prioriteitsgebieden voor statistieken, zoals 
globalisering en ondernemerschap worden 
gedefinieerd en dat op 
Gemeenschapsniveau overeenstemming 
wordt bereikt over een doelreeks van 
indicatoren voor elk van de 
prioriteitsgebieden. Deze indicatoren 
moeten zoveel mogelijk worden 
geharmoniseerd met internationale 
statistieken.

– In een veranderende economische 
omgeving is het van belang dat 
prioriteitsgebieden voor statistieken, zoals 
handel in diensten, globalisering en 
ondernemerschap worden gedefinieerd en 
dat op Gemeenschapsniveau 
overeenstemming wordt bereikt over een 
doelreeks van indicatoren voor elk van de 
prioriteitsgebieden. Deze indicatoren 
moeten zoveel mogelijk worden 
geharmoniseerd met internationale 
statistieken. 

Or. en



PE404.682v01-00 4/5 AM\717369NL.doc

NL

Amendement 28
Bilyana Ilieva Raeva

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Doelstelling 1 –Actie 1.1 – streepje een

Voorstel van de Commissie Amendement

– De statistieken dienen efficiënt te worden 
opgesteld en onderling vergelijkbaar te 
zijn. Daarom moet er binnen het Europees 
Statistisch Systeem worden gewerkt aan 
geharmoniseerde definities van recentelijk 
vastgestelde kenmerken en indicatoren.

– De statistieken dienen efficiënt te worden 
opgesteld. Met het oog hierop moet bij de 
modernisering van de Europese 
statistieken strikt de hand worden 
gehouden aan het beginsel dat de 
gegevens voor de respectieve periodes 
consistent en onderling vergelijkbaar 
dienen te zijn. Daarom moet er binnen het 
Europees Statistisch Systeem worden 
gewerkt aan geharmoniseerde definities 
van recentelijk vastgestelde kenmerken en 
indicatoren.

Or. bg

Motivering

Nomenclatuurveranderingen staan het bijhouden van gegevensontwikkelingen over 
opeenvolgende periodes in de weg.

Amendement 29
Bilyana Ilieva Raeva

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Doelstelling 3 – Actie 3.3. bis (nieuw)

Voorstel van de Commissie Amendement

- Actie 3.3 bis: Betere toegang tot de 
beschikbare statistische gegevens voor 
ondernemingen en verbetering van de 
kwaliteit van die gegevens.
– Om het concurrentievermogen van 
ondernemingen te verbeteren is het van 
belang dat zij betere toegang krijgen tot 
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statistische informatie. Van essentieel 
belang zijn voorts het verbeteren van de 
kwaliteit en de tijdige beschikbaarheid 
van gegevens omtrent de situatie, de 
ontwikkeling en de groeiperspectieven 
voor de productie van en de handel in een 
bepaald product of voor een specifieke 
sector of bedrijfstak.

Or. bg

Motivering

Wanneer bedrijven niet op een goed georganiseerde en geregelde manier toegang hebben tot 
snel en correct verwerkte statistische gegevens, kan dat zeer nadelig uitpakken voor hun 
kennispositie, met alle gevolgen van dien voor hun concurrentievermogen.
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