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Alteração 24
Olle Schmidt

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O comércio de serviços é um sector 
em crescimento que reveste elevada 
importância para a economia europeia, 
pelo que é necessária informação mais 
ampla sobre este sector. A Comissão deve 
continuar a melhorar as estatísticas 
relativas ao comércio de serviços no 
âmbito do Programa de Modernização das 
Estatísticas Europeias das Empresas e do 
Comércio.

Or. en

Alteração 25
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A utilização eficiente das 
informações estatísticas pelas empresas 
da UE contribui para reforçar a sua 
competitividade. É extremamente 
importante assegurar um amplo acesso 
aos dados estatísticos e garantir a sua 
transparência, sobretudo no que se refere 
a informações estatísticas sobre sectores 
de produção que determinam as condições 
estruturais nos Estados-Membros. 

Or. bg
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Justificação

O documento em apreço centra-se essencialmente na elaboração de informações estatísticas 
sobre as empresas, sem salientar, porém, que a disponibilidade de tais informações contribui 
para desenvolver a competitividade das empresas da UE.

Alteração 26
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea c) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Acção 3.3-A: melhoria do acesso das 
empresas aos dados estatísticos 
disponíveis, assim como melhoria da 
qualidade desses dados.  

Or. bg

Alteração 27
Olle Schmidt

Proposta de decisão
Anexo – objectivo 1 – Acção 1.1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Num ambiente económico em evolução, 
é importante definir domínios prioritários 
para as estatísticas, como a globalização e 
o espírito empresarial, e acordar, a nível 
comunitário, num conjunto-alvo de 
indicadores para cada um dos domínios 
prioritários. Esses indicadores devem ser 
harmonizados com as estatísticas 
internacionais, na medida do possível. 

– Num ambiente económico em evolução, 
é importante definir domínios prioritários 
para as estatísticas, como o comércio de 
serviços, a globalização e o espírito 
empresarial, e acordar, a nível comunitário, 
num conjunto-alvo de indicadores para 
cada um dos domínios prioritários. Esses 
indicadores devem ser harmonizados com 
as estatísticas internacionais, na medida do 
possível. 

Or. en
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Alteração 28
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta de decisão
Anexo – objectivo 1 – Acção 1.1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– As estatísticas devem ser estabelecidas 
de forma eficaz e têm de ser comparáveis. 
Por conseguinte, é necessário desenvolver 
actividades no sistema estatístico europeu 
para alcançar definições harmonizadas de 
características e indicadores recentemente 
identificados.

– As estatísticas devem ser estabelecidas 
de forma eficaz Por esse motivo importa 
proceder à modernização das estatísticas 
europeias, respeitando estritamente o 
princípio da coerência e da 
comparabilidade dos dados para os 
períodos em questão. Por conseguinte, é 
necessário desenvolver actividades no 
sistema estatístico europeu para alcançar 
definições harmonizadas de características 
e indicadores recentemente identificados.

Or. bg

Justificação

Quando as nomenclaturas são alteradas, deixa de ser possível seguir a dinâmica dos dados 
para períodos precedentes. 

Alteração 29
Bilyana Ilieva Raeva

Proposta de decisão
Anexo – objectivo 3 – Acção 3.3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Acção 3.3-A: melhoria do acesso das 
empresas aos dados estatísticos 
disponíveis, assim como melhoria da 
qualidade desses dados.
– A fim de melhorar a competitividade das 
empresas, é importante assegurar-lhes um 
melhor acesso aos dados estatísticos. 
Revestem igualmente importância 
decisiva a melhoria da qualidade e a 
disponibilização atempada de informações 
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sobre a situação, a dinâmica e as 
perspectivas de crescimento da produção e 
do comércio relativamente a um produto, 
um sector ou um ramo concreto.

Or. bg

Justificação

Se não houver um acesso bem organizado e regulamentado das empresas a informações 
estatísticas elaboradas de forma rápida e correcta, tal pode repercutir-se negativamente
sobre o estado dos conhecimentos dos agentes económicos e afectar, por conseguinte, a sua 
competitividade.
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