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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că furnizarea de statistici corecte, relevante și de calitate ridicată este esențială 
pentru o dezvoltarea regională durabilă și echilibrată; constată că datele precise și exacte 
reprezintă o bază pentru obținerea de informații detaliate referitoare la domenii 
individuale, precum demografia, economia și mediul, și, prin urmare, joacă un rol esențial 
în procesul decizional privind dezvoltarea regională, în special în contextul implementării 
strategiei Europa 2020;

2. sprijină intenția Eurostat de a crea un cadru legal pentru „Angajamentele privind 
fiabilitatea statisticilor”; subliniază că respectarea normei privind confidențialitatea 
datelor din cadrul SSE (Sistemul Statistic European), precum și a principiului 
subsidiarității, va contribui la creșterea încrederii în agențiile de statistică;

3. constată că este esențială îmbunătățirea modului de funcționare a sistemelor publice de 
contabilitate; solicită totuși Comisiei să clarifice dacă standardizarea sistemelor publice de 
contabilitate în toate statele membre este necesară și posibilă; solicită Comisiei să 
elaboreze o metodologie comună și să implementeze soluții eficiente, adecvate și testate;

4. subliniază nevoia elaborării unui sistem coerent de cercetare a proceselor socioeconomice 
în zonele transfrontaliere, împreună cu statistici pentru macroregiuni, în vederea obținerii 
unui tablou fiabil, complet și precis al economiei în ceea ce privește dezvoltarea regională 
și macroregională, care acoperă atât zonele urbane, cât și zonele rurale; este de părere că 
mecanismele de cercetare aferente balanței de plăți trebuie îmbunătățite; constată, în plus, 
că trebuie monitorizate îndeaproape conturile regionale și naționale, ca parte a unui sistem 
robust de management al calității pentru statisticile europene;


