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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at tilvejebringelsen af nøjagtige og relevante statistikker af høj kvalitet er 
yderst vigtig for en bæredygtig og afbalanceret regional udvikling; bemærker, at præcise 
og eksakte data er udgangspunktet for at opnå detaljerede oplysninger om forskellige 
områder såsom demografi, økonomi og miljø, og at dataene derfor spiller en vigtig rolle i 
beslutningsprocessen for den regionale udvikling særligt i forbindelse med 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien;

2. støtter Eurostats hensigt om at etablere en juridisk ramme for "forpligtende indsatser for 
tillid til statistik"; understreger, at det vil bidrage til at øge tilliden til statistiske kontorer, 
hvis reglerne om datafortrolighed inden for det europæiske statistiske system (ESS) bliver 
overholdt;

3. bemærker, at det er afgørende at forbedre måden, hvorpå regnskabssystemer for den 
offentlige sektor fungerer; anmoder ikke desto mindre Kommissionen om at præcisere, 
om det er nødvendigt og muligt at standardisere regnskabssystemerne for den offentlige 
sektor i alle medlemsstater; anmoder Kommissionen om at udarbejde en fælles metode og 
gennemføre effektive, passende og dokumenterede løsninger;

4. understreger, at der skal udvikles et sammenhængende system til forskning i 
socioøkonomiske grænseområder samt statistik for makroregioner med henblik på at opnå 
et nøjagtigt, fuldstændigt og pålideligt billede af økonomien for så vidt angår regional og 
makroregional udvikling for såvel by- som landområder; mener, at de 
forskningsmekanismer, der er forbundet med betalingsbalancen, skal forbedres; bemærker 
endvidere, at national- og regionalregnskabssystemet skal overvåges nøje som en del af et 
robust system for kvalitetsstyringen inden for europæisk statistik;


