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Poprawka 24
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Handel usługami jest sektorem 
rozwijającym się, który ma duże znaczenie 
dla gospodarki europejskiej; dlatego 
niezbędne są obszerne informacje na 
temat tego sektora. Komisja powinna 
kontynuować ulepszanie statystyk 
w zakresie handlu usługami w ramach 
programu modernizacji europejskiej 
statystyki w zakresie przedsiębiorstw 
i handlu.

Or. en

Poprawka 25
Bilyana Ilieva Raeva

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Skuteczne wykorzystanie informacji 
statystycznych przez przedsiębiorstwa UE 
przyczynia się do wzmocnienia ich 
konkurencyjności. Niezwykle ważne jest 
zapewnienie obszernego dostępu do 
danych statystycznych i ich przejrzystości, 
przede wszystkim w przypadku informacji 
statystycznych dotyczących sektorów 
produkcji, które mają wpływ na 
uwarunkowania strukturalne 
w państwach członkowskich.

Or. bg
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Uzasadnienie

Dokument skupia się głównie na gromadzeniu informacji statystycznych w zakresie 
przedsiębiorstw, lecz nie na fakcie, że dostępność tego typu informacji przyczynia się do 
rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw UE.

Poprawka 26
Bilyana Ilieva Raeva

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera c – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

− Działanie 3.3 a): Poprawa dostępu 
przedsiębiorstw do istniejących danych 
statystycznych oraz podniesienie jakości 
tych danych.

Or. bg

Poprawka 27
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel 1 – Działanie 1.1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– W dynamicznym otoczeniu 
gospodarczym istotne znaczenie ma 
określenie obszarów priorytetowych dla 
statystyki w sferach takich jak globalizacja 
i przedsiębiorczość, a także porozumienie 
na poziomie Wspólnoty w kwestii 
docelowego zestawu wskaźników w 
każdym z tych obszarów priorytetowych.
Wskaźniki te powinny zostać w miarę 
możności zharmonizowane ze statystykami 
międzynarodowymi.

– W dynamicznym otoczeniu 
gospodarczym istotne znaczenie ma 
określenie obszarów priorytetowych dla 
statystyki w sferach takich jak handel 
usługami, globalizacja i przedsiębiorczość, 
a także porozumienie na poziomie 
Wspólnoty w kwestii docelowego zestawu 
wskaźników w każdym z tych obszarów 
priorytetowych. Wskaźniki te powinny 
zostać w miarę możności zharmonizowane 
ze statystykami międzynarodowymi.

Or. en
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Poprawka 28
Bilyana Ilieva Raeva

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel 1 – Działanie 1.1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Statystyki muszą być sporządzane w 
skuteczny sposób i muszą być 
porównywalne. Dlatego też konieczne jest 
przeprowadzenie prac w ramach 
europejskiego systemu statystycznego w 
celu osiągnięcia zharmonizowanych 
definicji nowo określonych cech i 
wskaźników.

– Statystyki muszą być sporządzane w 
skuteczny sposób. Z tego względu 
modernizacja europejskich statystyk musi 
odbywać się przy ścisłym przestrzeganiu 
zasady spójności i porównywalności 
danych dotyczących odnośnych okresów.
Dlatego też konieczne jest 
przeprowadzenie prac w ramach 
europejskiego systemu statystycznego w 
celu osiągnięcia zharmonizowanych 
definicji nowo określonych cech i 
wskaźników.

Or. bg

Uzasadnienie

Jeżeli nastąpi zmiana nomenklatury, nie będzie można śledzić dynamiki danych dotyczących 
poprzednich okresów.

Poprawka 29
Bilyana Ilieva Raeva

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Cel 1 – Działanie 3.3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

− Działanie 3.3 a): Poprawa dostępu 
przedsiębiorstw do istniejących danych 
statystycznych oraz podniesienie jakości 
tych danych.
– W celu poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstw ważne jest, aby zapewnić 
im lepszy dostęp do danych statystycznych.
Ponadto kluczowe znaczenie ma 
podniesienie jakości oraz terminowe 
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udostępnianie informacji o stanie, 
dynamice i perspektywach wzrostu 
produkcji i handlu w odniesieniu do 
konkretnego produktu, sektora lub 
branży.

Or. bg

Uzasadnienie

Jeżeli nie będzie dobrze zorganizowanego i uregulowanego dostępu przedsiębiorstw do 
szybko i prawidłowo opracowanych informacji statystycznych, może mieć to bardzo 
negatywny wpływ na stan wiedzy podmiotów gospodarczych, a tym samym ich 
konkurencyjność.
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