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Amendamentul 24
Olle Schmidt

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comerțul cu servicii reprezintă un 
sector în creștere, de importanță majoră 
pentru economia europeană și, de aceea, 
sunt necesare informații aprofundate cu 
privire la acest sector; Comisia ar trebui 
să îmbunătățească în continuare 
statisticile privind comerțul cu servicii în 
cadrul programului pentru modernizarea 
statisticilor europene referitoare la 
întreprinderi și comerț.

Or. en

Amendamentul 25
Bilyana Ilieva Raeva

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Utilizarea eficientă a informațiilor 
statistice de către întreprinderile din UE 
contribuie la consolidarea competitivității 
acestora. De o importanță capitală sunt 
asigurarea unui acces complet la datele 
statistice și garantarea transparenței 
acestora, mai ales în cazul informațiilor 
statistice cu privire la ramurile de 
producție care determină condițiile 
structurale în statele membre.

Or. bg
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Justificare

In dem Dokument wird insbesondere die Erfassung statistischer Informationen von den 
Unternehmen in den Mittelpunkt gestellt, jedoch nicht auf die Tatsache hingewiesen, dass die 
Verfügbarkeit solcher Informationen zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Unternehmen beiträgt.

Amendamentul 26
Bilyana Ilieva Raeva

Propunere de decizie
Articolul 3 – litera c – liniuța 3a (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

– Acțiunea 3.3a: Îmbunătățirea accesului 
întreprinderilor la datele statistice 
disponibile și creșterea calității acestor 
date.

Or. bg

Amendamentul 27
Olle Schmidt

Propunere de decizie
Anexă – obiectivul 1 – acțiunea 1.1 – liniuța 1

Text propus de Comisie Amendament

– Într-un mediu economic aflat în 
schimbare este important să se definească 
domeniile prioritare pentru statistică, 
precum globalizarea și antreprenoriatul și 
să se convină la nivel comunitar asupra 
unui set țintă de indicatori pentru fiecare 
domeniu prioritar. În măsura în care este 
posibil, acești indicatori trebuie armonizați 
cu statisticile internaționale.

– Într-un mediu economic aflat în 
schimbare este important să se definească 
domeniile prioritare pentru statistică, 
precum comerțul cu servicii, globalizarea 
și antreprenoriatul și să se convină la nivel 
comunitar asupra unui set țintă de 
indicatori pentru fiecare domeniu prioritar.
În măsura în care este posibil, acești 
indicatori trebuie armonizați cu statisticile 
internaționale.

Or. en
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Amendamentul 28
Bilyana Ilieva Raeva

Propunere de decizie
Anexă – obiectivul 1 – acțiunea 1.1 – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendament

– Statisticile trebuie elaborate în mod 
eficient și să fie comparabile. Prin urmare, 
trebuie întreprinse acțiuni în cadrul 
sistemului statistic european pentru a 
obține definiții armonizate ale 
caracteristicilor și indicatorilor recent 
identificați/identificate.

– Statisticile trebuie elaborate în mod 
eficient. De aceea, modernizarea 
statisticilor europene trebuie să respecte 
în mod strict principiul coerenței și al 
comparabilității datelor pentru perioadele 
respective. Prin urmare, trebuie întreprinse 
acțiuni în cadrul sistemului statistic 
european pentru a obține definiții 
armonizate ale caracteristicilor și 
indicatorilor recent identificați/identificate.

Or. bg

Justificare

Werden die Nomenklaturen geändert, so ist es nicht mehr möglich, die Dynamik der Daten für 
vorangegangene Zeiträume zu verfolgen.

Amendamentul 29
Bilyana Ilieva Raeva

Propunere de decizie
Anexă – obiectivul 3 – acțiunea 3.3a (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

– Acțiunea 3.3a: Îmbunătățirea accesului 
întreprinderilor la datele statistice 
disponibile și creșterea calității acestor 
date.
– În vederea îmbunătățirii competitivității 
întreprinderilor este important să li se 
asigure un acces mai bun la datele 
statistice. De o importanță decisivă sunt, 
de asemenea, creșterea calității și 
furnizarea din timp de informații cu 
privire la starea, dinamica, precum și 
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perspectivele de creștere a producției și a 
comerțului în legătură cu un anumit 
produs, sector sau ramură.

Or. bg

Justificare

Wenn es keinen gut organisierten und geregelten Zugang der Unternehmen zu schnell und 
korrekt verarbeiteten statistischen Informationen gibt, kann sich dies sehr negativ auf den 
Wissenstand der Wirtschaftsbeteiligten auswirken und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit 
beeinträchtigen.
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