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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a regionális gazdasági teljesítmény és prosperitás mérése 
egyértelműen a kohéziós és strukturális politika részét képezi, ennélfogva a Regionális 
Fejlesztési Bizottság felelősségi körébe tartozik;

2. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy vitassák meg a fő kritériumként elismert 
GDP-adatok mellett egyéb, a jövőbeli EU-politikák számára hozzáférhetővé teendő 
szociális és környezeti mutatók pozitívumait a – különösen a regionális politikát illető –
döntéshozatal körülményeinek javítása és az európai polgárok problémáinak jobb 
figyelembevétele céljából; ennek érdekében támogatja az Eurostat tevékenységét és 
felkéri a Bizottságot, hogy készítsen az EU 2020 stratégiát figyelembe vevő, valamennyi 
hozzáférhető mutatóról szóló új közleményt;

3. rámutat, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet 1II. melléklete előírja, hogy a munkanélküliségi rátára, a foglalkoztatási 
rátára, a munkavállalók iskolai végzettségére és a népsűrűségre vonatkozó kritériumokat 
használni kell „a regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzése szerinti 
támogatások elosztása során; hangsúlyozza, hogy a régiókban és városokban a programok 
célzott végrehajtása érdekében fontos nemzeti és regionális szinten a megfelelő 
kritériumok meghatározása és egyéb, a GDP-t kiegészítő mutatók felhasználása;

4. úgy véli, hogy a GDP a régiók gazdasági növekedésének mérésére szolgáló alapvető 
referencia és hatékony eszköz; véleménye szerint az EU 2013 utáni kohéziós és regionális 
politikájáról szóló 2010. október 7-i állásfoglalása megfelelő keretet nyújt a regionális 
alapokra való jogosultságról szóló vitához; ezenkívül úgy véli, hogy a környezeti és 
szociális kritériumokon, illetve egyéb tényezőkön alapuló kiegészítő eszközöket lehet 
alkalmazni a döntéshozatal megfelelő szintjein az európai uniós politikák tervezése és 
végrehajtása során a regionális fejlődés átfogó értékelésének megkönnyítése és a kohéziós 
politika megfelelő irányítása céljából, amelynek elsődleges célja az EU valamennyi 
régiója – köztük a peremterületek, a legkülső és határrégiók – kiegyensúlyozott 
fejlődésének megteremtése, figyelembe véve sajátos jellemzőiket;

5. kiemeli, hogy a strukturális alapok, a kohéziós alap, a vidékfejlesztési és halászati alap 
2007–2013-as időszakra szóló összevont finanszírozása szigorúan a tagállamok GDP-jén 
alapszik; emlékeztet arra, hogy ez az elgondolás összhangban van az Európai Unión belüli 
szolidaritás elvével, tekintve, hogy a kohéziós politika célja az európai régiók közötti 
fejlődési szakadékok csökkentése;

6. úgy véli, hogy a regionális gazdasági szerkezet rendkívül összetett, illetve bizonyos fokú 
kölcsönös függőség van a gazdasági, szociális és környezeti problémák között; úgy véli, 
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hogy noha a GDP még mindig a fejlődés fontos és pontos fokmérője a programok 
régiókban és városokban történő végrehajtása során, időnként csupán részleges képet 
nyújt és eltorzítja a regionális valóságot; úgy véli ezért, hogy alapos, pártatlan, nyitott és 
tudományos vitára kell sort keríteni a GDP-n kívüli egyéb mutatók pozitívumairól; 
hangsúlyozza, hogy miközben továbbra is a GDP-nek kell maradnia az 1. célkitűzés alá 
tartozó régiókra vonatkozó fő kritériumnak, a 2. célkitűzés alá tartozó régióknak nyújtott 
támogatások kategorizálásához és sorrendjük kialakításához az 1083/2006/EL tanácsi 
rendeletnek megfelelően egyéb kritériumokat is fel kell használni aszerint, hogy az egyes 
régiók milyen szociális, gazdasági, környezeti, demográfiai és földrajzi kihívásokkal 
néznek szembe; megjegyzi, hogy a tagállamok fontolóra vehetik további mutatók 
vizsgálatát, amelyek szélesebb képet festenének a társadalom jólétéről, az 1. és a 2. 
célkitűzés alá tartozó régiók és városok sajátos jellemzőiről és az európai uniós politikák 
által nemzeti szinten létrehozott hozzáadott értékről, azzal a céllal, hogy ne rekedjenek 
kívül hatalmas, alacsony fejlettségű területek a közös európai kohéziós politika által 
nyújtott fejlődésen;

7. emlékeztet arra, hogy az egészségügy, oktatás, az állampolgárok védelme, a közlekedési 
és infrastrukturális eszközök, a környezeti fenntarthatóság, az egyenlőség és a szociális 
integráció az európai fejlődési alapmodell szerves alkotóelemei a gazdasági kérdések 
mellett; hozzáteszi, hogy a kohéziós politikából származó támogatást elnyert projektek 
értékelése során figyelembe kellene venni a régiók életszínvonalát, valamint gazdasági, 
szociális, földrajzi, demográfiai és környezeti sebezhetőségét az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérése és kiegyensúlyozott szociális piacgazdaság létrehozása érdekében;

8. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is a GDP-t alkalmazza, illetve a GDP-re hivatkozzon 
a regionális politikai támogatásokra való jogosultság meghatározásának fő kritériumaként 
uniós szinten az elkövetkező, 2014–2020 közötti tervezési időszak során; rámutat, hogy e 
tekintetben, illetve a regionális kohéziós politikákra vonatkozó átfogóbb kép létrehozása 
céljából lehetőséget kell biztosítani a nemzeti hatóságok számára, hogy egyéb mutatókat 
alkalmazzanak a döntéshozatal megfelelő szintjén az európai uniós politikák tervezése és 
végrehajtása során; úgy véli, hogy a GDP-t kiegészítő, könnyen és pontosan mérhető 
mutatókról szóló vita és ezek alkalmazásának megfontolása átfogóbb képet nyújthat a 
regionális kohéziós politikák eredményéről, a szubszidiaritás elvének megfelelően 
tekintetbe véve a regionális programok végrehajtását, annak érdekében, hogy a nemzeti 
szakértelmet össze lehessen egyeztetni az uniós szintű célkitűzésekkel;

9. úgy véli, hogy ha a strukturális és kohéziós alapok felhasználása során a tagállamok 
sikeres és hosszú tapasztalattal rendelkeznek majd az egyes régiókra jellemző 
jellegzetességeket figyelembe vevő, átfogó gazdasági, környezeti és társadalmi 
mutatóknak a nemzeti elosztási politikában való alkalmazása terén, további vizsgálatok 
lesznek majd szükségesek e mutatók megbízhatóságát, alkalmasságát és esetleges 
alkalmazását illetően a közös európai problémák megoldásának érdekében;

10. emlékeztet arra, hogy kiegészítő kritériumok bármiféle alkalmazása során tiszteletben kell 
tartani azt az elvet, hogy a kohéziós politikai intézkedéseknek a fejlődésben lemaradt 
régiókra kell összpontosítaniuk;

11. megjegyzi, hogy a GDP kritériumának a régiók konvergencia-célkitűzés szerinti 
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jogosultságának megállapítására való szigorú alkalmazása jelentős küszöbhatást 
eredményez a nem jogosult régiók rovására; ezért felkéri a Bizottságot, hogy mérje fel a 
„konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” közötti közbenső 
célkitűzés létrehozásának lehetőségét e küszöbhatás csökkentése érdekében;

12. úgy véli, hogy az EU által finanszírozott kohéziónak nem szabad olyan beruházásokat 
eredményeznie, amelyek nem veszik figyelembe az európai polgárok valódi aggodalmait.
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