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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at måling af den regionale økonomiske ydeevne og af velstanden klart er et 
samhørigheds- og strukturpolitisk aspekt og således falder ind under 
Regionaludviklingsudvalgets ansvarsområde;

2. hilser med tilfredshed Kommissionens forslag om at drøfte relevansen af en række sociale 
og miljømæssige indikatorer til supplering af BNP, der bør anerkendes som det vigtigste 
kriterium og skal stilles til rådighed for europæiske politikker i fremtiden for at gøre 
beslutningstagningen på det regionalpolitiske område mere velfunderet, særlig hvad angår 
samhørighedspolitikken, for bedre at imødegå de problemer, som optager de europæiske 
borgere; støtter i denne forbindelse Eurostats virksomhed og opfordrer Kommissionen til 
at udarbejde en ny meddelelse om alle de til rådighed værende indikatorer under 
hensyntagen til EU's 2020-strategi;

3. henviser til bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden1, i henhold til hvilket arbejdsløshedsprocenten, 
beskæftigelsesfrekvensen, arbejdstagernes uddannelsesniveau og befolkningstætheden 
anvendes som kriterier ved beregningen af fordelingen af midler til målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse;  understreger, at det er vigtigt at fastlægge passende 
kriterier og at integrere andre indikatorer til supplering af BNP på nationalt og regionalt 
plan med henblik på en målrettet gennemførelse af programmerne i regionerne og byerne;

4. der henviser til, at BNP er en vigtig reference og et effektivt redskab til måling af 
regionernes økonomiske vækst; mener, at dens beslutning af 7. oktober 2010 om EU's 
samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013 2 udgør den rette ramme for debatten om 
støtteberettigelse under EU's regionalpolitik; mener desuden, at der på et passende niveau 
i beslutningsprocessen kunne tilføjes supplerende instrumenter med miljømæssige og 
sociale kriterier og andre faktorer i forbindelse med udformning og gennemførelse af EU's 
politikker, for at lette en overordnet vurdering af regionaludviklingen og styre 
samhørighedspolitikken, hvis primære mål er at opnå en afbalanceret udvikling i alle EU's 
regioner, herunder fjerntliggende regioner, regionerne i den yderste periferi og 
grænseregioner, under hensyntagen til deres særlige træk;

5. påpeger, at de kombinerede midler til strukturfondene, samhørighedsfonden, fonden for 
udvikling af landdistrikterne og fiskerifonden for perioden 2007-2013 udelukkende er 
baseret på medlemsstaternes BNP; minder om, at dette er i overensstemmelse med 
solidaritetsprincippet i EU, da formålet med samhørighedspolitikken er at mindske 
forskellene i udviklingsniveau mellem de europæiske regioner;

                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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6. mener, at den regionale økonomiske struktur har en iboende kompleksitet, og at der er en 
vis indbyrdes afhængighed mellem økonomi, sociale forhold og miljø, mener, at selv om 
BNP stadig er en relevant og præcis målestok for udvikling i gennemførelsen af 
programmerne i regionerne og byerne, risikerer det i visse tilfælde at give et ufuldstændigt 
billede, som ikke tager hensyn til den reelle situation i regionerne; mener derfor, at der bør 
afholdes en grundig, retfærdig, åben og videnskabelig debat om fordelene ved at anvende 
andre indikatorer i tillæg til BNP; understreger, at BNP fortsat bør være hovedkriteriet for 
mål 1, men at andre kriterier også bør anvendes til at klassificere og prioritere støtten til 
mål 2-regioner på grundlag af de sociale, økonomiske, miljømæssige, demografiske og 
geografiske udfordringer, som de er konfronteret med, jf. Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006; henviser til, at medlemsstaterne kunne overveje at undersøge yderligere 
indikatorer som f.eks. miljømæssige og sociale faktorer for at give et mere dækkende 
billede af velfærden i samfundet, de særlige kendetegn ved mål 1 og 2-regioner og -byer 
og den merværdi, der produceres af EU politikkerne på nationalt plan, med det formål 
ikke at efterlade store og dårligt udviklede områder uden for den udvikling, der 
muliggøres af den fælles europæiske samhørighedspolitik;

7. erindrer om, at sundhed, uddannelse, beskyttelse af borgerne, transportmidler og 
infrastruktur, miljømæssig bæredygtighed, lighed og social integration fuldt ud indgår i 
den grundlæggende model for den europæiske udvikling på samme fod som økonomiske 
spørgsmål; tilføjer, at livskvaliteten i regionerne og deres økonomiske, sociale, 
geografiske, demografiske og miljømæssige sårbarhed bør tages med i overvejelserne i 
tilknytning til vurderingen af projekter, der støttes under samhørighedspolitikken, for at nå 
målene for EU's 2020-strategi og udvikle en afbalanceret social markedsøkonomi;

8. opfordrer Kommissionen til at holde fast ved BNP og fortsat anvende det som 
hovedkriteriet, når der skal træffes afgørelse om støtteberettigelse under 
regionalpolitikken på europæisk niveau for den kommende programmeringsperiode 2014-
2020; påpeger, at det i denne forbindelse og for at opnå en mere integreret anskuelse af de 
regionale samhørighedspolitikker er nødvendigt at give de nationale myndigheder 
mulighed for på det relevante niveau i beslutningstagningen at anvende andre indikatorer i 
forbindelse med udformning og gennemførelse af EU's politikker; mener med hensyn til 
gennemførelsen af regionale programmer og i overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
at debat om og hensyntagen til let og præcist målbare indikatorer som supplement til BNP 
kan bidrage til at give et mere dækkende billede af resultaterne af de regionale 
samhørighedspolitikker, således at den nationale ekspertise kan imødekomme de centrale 
målsætninger på EU-niveau;

9. mener, at det, hvis medlemsstaterne har videnskabelige beviser, som bekræfter en lang og 
vellykket erfaring med anvendelse af omfattende økonomiske, miljømæssige og sociale 
indikatorer, der tager højde for hver enkelt regions specifikke forhold, hvad angår deres 
nationale fordelingspolitik med hensyn til optagelse af midler fra struktur- og 
samhørighedsfondene, vil kræve yderligere undersøgelser af de pågældende indikatorers 
pålidelighed, egnethed og eventuelle anvendelsesmuligheder til imødegåelse af fælles 
europæiske udfordringer;

10. erindrer om, at det ved en eventuel anvendelse af supplerende kriterier skal sikres, at 
foranstaltninger under samhørighedspolitikken koncentreres i regioner med 
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udviklingsefterslæb;

11. konstaterer, at en konsekvent anvendelse af BNP-kriteriet, når der skal træffes afgørelse 
om støtteberettigelse under konvergensmålet, skaber en betydelig "tærskeleffekt" på 
bekostning af de regioner, som ikke er støtteberettigede under dette mål; opfordrer derfor 
Kommissionen til med henblik på at svække denne tærskeleffekt at vurdere muligheden 
for at indføre et mål mellem konvergensmålet og målet om regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse;

12. mener, at EU-midler til fremme af samhørigheden ikke bør anvendes til investeringer, 
som ikke tager hensyn til EU-borgernes reelle bekymringer.
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