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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att tillhandahållande av rättvisande och relevant statistik av 
hög kvalitet är av avgörande betydelse för hållbar och balanserad regional utveckling. 
Parlamentet konstaterar att rättvisande och exakta uppgifter är en förutsättning för tillgång 
till detaljerad information inom enskilda områden såsom befolkningsstatistik, ekonomi 
och miljö och att sådana data därför spelar en avgörande roll i beslutsprocessen inom 
regional utveckling, särskilt med avseende på genomförandet av Europa 2020-strategin.

2. Europaparlamentet stödjer Eurostats avsikt att upprätta en rättslig ram för ”åtaganden om 
att skapa förtroende för statistiken”. Parlamentet betonar att efterlevnad av regeln om 
sekretess inom det europeiska statistiksystemet (ESS), såväl som av 
subsidiaritetsprincipen, kommer att bidra till att öka förtroendet för statistiska 
myndighetsorgan.

3. Europaparlamentet konstaterar att det är nödvändigt att förbättra det sätt som de offentliga 
räkenskapssystemen fungerar på. Parlamentet uppmanar trots det kommissionen att 
klarlägga om det är nödvändigt och möjligt att standardisera de offentliga 
räkenskapssystemen i samtliga medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utarbeta en gemensam metod och att genomföra verkningsfulla, lämpliga och beprövade 
lösningar.

4. Europaparlamentet framhåller behovet av att utveckla ett sammanhängande system för 
forskning om de socioekonomiska processerna i gränsregionerna jämte statistik för 
makroregioner för att få en tillförlitlig, fullständig och rättvisande bild av ekonomin när 
det gäller regional och makroregional utveckling med avseende både på den urbana 
dimensionen och landsbygden. Parlamentet anser att de forskningsmekanismer som är 
knutna till betalningsbalansen bör förbättras. Parlamentet konstaterar vidare att regionala 
och nationella regional- och nationalräkenskaper bör övervakas noga som en del av ett 
kraftfullt kvalitetsutvecklingssystem för europeisk statistik.


