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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че предоставянето на точна, подходяща и висококачествена статистика 
е от ключово значение за устойчивото и балансирано регионално развитие; 
отбелязва, че прецизните и точни данни представляват основа за получаване на 
подробна информация за отделните области, като например демографията, 
икономиката и околната среда, и следователно имат ключова роля в процеса на 
вземане на решения относно регионалното развитие, по-специално в контекста на 
изпълнение на стратегията „Европа 2020“;

2. подкрепя намерението на Евростат да създаде правна рамка за „ангажименти във 
връзка с доверието в статистиката“; подчертава, че спазването на правилото за 
поверителност на данните в рамките на ЕСС (Европейска статистическа система), 
както и на принципа на субсидиарност, ще спомогне за повишаване на доверието в 
статистическите агенции;

3. отбелязва, че е от съществено значение да се подобри начинът на функциониране на 
счетоводните системи за публичния сектор; въпреки това изисква от Комисията да 
разясни дали стандартизирането на счетоводните системи за публичния сектор във 
всички държави членки е необходимо и възможно; призовава Комисията да изготви 
обща методология и да приложи ефективни, подходящи и доказани решения;

4. подчертава необходимостта от разработване на съгласувана система за изследване 
на социално-икономическите процеси в трансграничните райони, заедно със 
статистически данни за макрорегионите, с цел получаване на надеждна, пълна и 
точна картина на икономиката по отношение на регионалното и макрорегионалното 
развитие, която да обхваща както градското измерение, така и селските райони; 
счита, че следва да се подобрят изследователските механизми, свързани с 
платежния баланс; освен това отбелязва, че следва да се извършва внимателен 
мониторинг на регионалните и националните сметки като част от стабилна система 
за управление на качеството на европейската статистика.


