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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 

właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że dostarczanie dokładnych, użytecznych danych statystycznych wysokiej 

jakości ma podstawowe znaczenie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju regionalnego; 

zauważa, że dokładne dane to podstawa szczegółowych informacji dotyczących 

poszczególnych dziedzin, takich jak demografia, gospodarka i środowisko naturalne, w 

związku z czym odgrywają one zasadniczą rolę w procesie decyzyjnym związanym z 

rozwojem regionalnym, w szczególności w ramach realizacji strategii „Europa 2020”; 

2. wzywa Komisję, by dalej zajmowała się potrzebą wiarygodnych danych statystycznych, 

które umożliwiają lepsze reagowanie w polityce UE na realia ekonomiczne, społeczne i 

terytorialne na poziomie regionalnym; 

3. popiera zamiar stworzenia przez Eurostat ram prawnych dotyczących obowiązku 

zachowania poufności informacji statystycznych; podkreśla, że przestrzeganie zasady 

poufności danych w europejskim systemie statystycznym (ESS), jak również 

przestrzeganie zasady pomocniczości pozwoli na zwiększenie zaufania do agencji 

statystycznych; 

4. zauważa podstawowe znaczenie usprawnienia sposobu działania systemów 

rachunkowości publicznej; zwraca się jednak do Komisji o ustalenie, czy niezbędna i 

możliwa jest normalizacja systemów rachunkowości publicznej we wszystkich państwach 

członkowskich; wzywa Komisję do opracowania wspólnej metodologii oraz do wdrożenia 

skutecznych, odpowiednich i sprawdzonych rozwiązań; 

5. podkreśla potrzebę stworzenia spójnego systemu badań nad procesami społeczno-

ekonomicznymi zachodzącymi na obszarach transgranicznych, w tym na obszarach 

położonych przy zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, oraz potrzebę sporządzania 

statystyk dla makroregionów w celu uzyskania wiarygodnego, pełnego i precyzyjnego 

obrazu gospodarki pod względem rozwoju regionalnego i makroregionalnego, 

obejmującego obszary miejskie i wiejskie; jest przekonany, że należy usprawnić 

mechanizmy prowadzenia badań powiązane z bilansem płatniczym; zauważa ponadto, że 

w ramach solidnego systemu zarządzania jakością europejskich statystyk należy ściśle 

monitorować rachunki regionalne i krajowe;  
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