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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que a existência de estatísticas rigorosas, pertinentes e de alta qualidade são de 
extrema importância para um desenvolvimento regional sustentável e equilibrado; observa 
que dados precisos e exatos constituem um ponto de partida para a obtenção de 
informação circunstanciada em áreas específicas, tais como a demografia, a economia e o 
ambiente, sendo, portanto, cruciais no processo decisório no âmbito do desenvolvimento 
regional, nomeadamente no contexto da execução da estratégia Europa 2020;

2. Apoia a intenção do Eurostat de definir um enquadramento legal para o «Compromisso de 
Confiança nas Estatísticas»; destaca que o cumprimento da regra de confidencialidade de 
dados no Sistema Estatístico Europeu (SEE), bem como a observação do princípio de 
subsidiariedade ajudará a aumentar a confiança nas agências de estatística;

3. Adverte que é essencial melhorar o funcionamento dos sistemas de contabilidade pública; 
solicita à Comissão que esclareça, no entanto, se a normalização dos sistemas de 
contabilidade pública é necessária e possível em todos os Estados-Membros; insta a 
Comissão a definir uma metodologia comum e a criar soluções eficazes, adequadas e 
comprovadas;

4. Realça a necessidade de desenvolver um sistema coerente para a pesquisa de processos 
socioeconómicos em territórios transfronteiriços, a par da realização de estatísticas sobre 
as macrorregiões, com vista à obtenção de um quadro económico fiável, completo e 
preciso relativo ao desenvolvimento regional e macrorregional e que abranja a dimensão 
urbana e as zonas rurais; acredita que os mecanismos de pesquisa relacionados com a 
balança de pagamentos deveriam ser melhorados; nota, além disso, que as contas 
regionais e nacionais deveriam ser submetidas a um controlo rigoroso integrado num 
avançado sistema de gestão da qualidade das estatísticas europeias;


