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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Τονίζει ότι η παροχή στατιστικών στοιχείων που να είναι ακριβή, ουσιαστικά και υψηλής 
ποιότητας έχει ύψιστη σημασία για τη βιώσιμη και ισορροπημένη περιφερειακή 
ανάπτυξη· σημειώνει ότι τα σαφή και ακριβή στοιχεία αποτελούν τη βάση για την 
απόκτηση λεπτομερών πληροφοριών σε επιμέρους τομείς όπως η δημογραφία, η 
οικονομία και το περιβάλλον, διαδραματίζοντας συνεπώς σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

2. Υποστηρίζει την πρόθεση της Eurostat να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο σχετικά με τη 
‘δέσμευση για την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων’· υπογραμμίζει ότι η 
συμμόρφωση με τον κανόνα περί εμπιστευτικότητας των δεδομένων εντός του 
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), καθώς και με την αρχή της 
επικουρικότητας, θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης στις στατιστικές 
υπηρεσίες·

3. Σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα 
συστήματα δημόσιας λογιστικής· ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να διευκρινίσει κατά 
πόσο είναι αναγκαία και εφικτή η τυποποίηση των συστημάτων δημόσιας λογιστικής σε 
όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μια κοινή μεθοδολογία και να 
εφαρμόσει αποτελεσματικές, κατάλληλες και δοκιμασμένες λύσεις·

4. Υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός συνεκτικού συστήματος έρευνας των 
κοινωνικοοικονομικών διαδικασιών στις διασυνοριακές περιοχές, σε συνδυασμό με 
στατιστικά στοιχεία για τις μακροπεριφέρειες, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης, 
ολοκληρωμένης και ακριβούς εικόνας της οικονομίας σε σχέση με την περιφερειακή και 
μακροπεριφερειακή ανάπτυξη, που να καλύπτει τόσο την αστική διάσταση όσο και τις 
αγροτικές περιοχές· θεωρεί ότι οι μηχανισμοί έρευνας που σχετίζονται με το ισοζύγιο 
πληρωμών πρέπει να βελτιωθούν· σημειώνει επιπλέον ότι οι περιφερειακοί και εθνικοί 
λογαριασμοί πρέπει να παρακολουθούνται στενά στο πλαίσιο ενός στιβαρού συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών·


