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Ändringsförslag 24
Olle Schmidt

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Handel med tjänster är en växande 
sektor som spelar stor roll för Europas 
ekonomi, och därför behövs det en mer 
utvecklad information om denna sektor.
Kommissionen bör därför ytterligare 
förbättra statistiken över handeln med 
tjänster inom ramen för ett program för 
modernisering av den europeiska 
företags- och handelsstatistiken. 

Or. en

Ändringsförslag 25
Bilyana Ilieva Raeva

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) EU-företagens effektiva användning 
av den statistiska informationen bidrar till 
att stärka deras konkurrenskraft. Det är 
utomordentligt viktigt att garantera 
vidsträckt tillgång till de statistiska 
uppgifterna och se till att dessa är tydliga 
och lätta att förstå, särskilt när det gäller 
branscher som är grundläggande för de 
strukturella förutsättningarna i 
medlemsstaterna.

Or. bg

Motivering

I dokumentet koncentrerar man sig särskilt på företagens registrering av statistisk 
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information. Däremot nämns inte det viktiga förhållandet att tillgången till sådan information 
bidrar till att utveckla EU-företagens konkurrenskraft.

Ändringsförslag 26
Bilyana Ilieva Raeva

Förslag till beslut
Artikel 3 - led c - strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Åtgärd 3.3а: Förbättring av företagens 
tillgång till befintliga statistiska uppgifter 
samt förbättring av dessa uppgifters 
kvalitet.

Or. bg

Ändringsförslag 27
Olle Schmidt

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 1 – Åtgärd 1.1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I en ekonomi i förändring är det viktigt 
att fastställa prioriterade områden för 
statistik, t.ex. globalisering och 
företagande, samt att på gemenskapsnivå 
enas om en uppsättning målindikatorer för 
vart och ett av dessa prioriterade områden. 
Indikatorerna skall harmoniseras med 
internationell statistik så långt det är 
möjligt.

– I en ekonomi i förändring är det viktigt 
att fastställa prioriterade områden för 
statistik, t.ex. handel med tjänster, 
globalisering och företagande, samt att på 
gemenskapsnivå enas om en uppsättning 
målindikatorer för vart och ett av dessa 
prioriterade områden. Indikatorerna skall 
harmoniseras med internationell statistik så 
långt det är möjligt

Or. en
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Ändringsförslag 28
Bilyana Ilieva Raeva

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 1 – Åtgärd 1.1 –  strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De statistiska uppgifterna måste samlas 
in på ett effektivt sätt och vara 
jämförbara. Därför måste det inom det 
europeiska statistiksystemet göras 
satsningar på att få till stånd harmoniserade 
definitioner av nya variabler och 
indikatorer.

– De statistiska uppgifterna måste samlas 
in på ett effektivt sätt. Vid 
moderniseringen av gemenskaps-
statistiken måste man därför noggrant 
följa sammanhållningsprincipen och se 
till att uppgifterna för samma tidsperiod 
blir jämförbara. Därför måste det inom det 
europeiska statistiksystemet göras 
satsningar på att få till stånd harmoniserade 
definitioner av nya variabler och 
indikatorer.

Or. bg

Motivering

Om indelningen ändras blir det inte längre möjligt att följa hur uppgifterna har utvecklats 
från tidigare perioder.

Ändringsförslag 29
Bilyana Ilieva Raeva

Förslag till beslut
Bilaga – Mål 3 – Åtgärd 3.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Åtgärd 3.3а: Förbättring av företagens 
tillgång till befintliga statistiska uppgifter 
samt förbättring av dessa uppgifters 
kvalitet.
– För att förbättra företagens 
konkurrenskraft är det viktigt att de 
garanteras bättre tillgång till statistiska 
uppgifter. Det är också av avgörande 
betydelse att kvalitetsförbättra och i rätt 
tid tillhandahålla information om
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tillverkningens och handelns situation, 
förändring och tillväxtperspektiv vad 
gäller en viss produkt, en sektor eller en 
bransch. 

Or. bg

Motivering

När företagen inte har ordentligt organiserad och reglerad tillgång till snabbt och korrekt 
bearbetad statistisk information, kan det få mycket negativa följder för de ekonomiska 
aktörernas kunskapsnivå och därmed påverka deras konkurrenskraft.
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