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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het meten van regionaal economisch prestatievermogen en welvaart duidelijk 
een aspect van het cohesie- en structuurbeleid is en dus tot de bevoegdheidssfeer van de 
Commissie regionale ontwikkeling behoort;

2. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om het nut te bespreken van een reeks 
sociale en milieu-indicatoren die kunnen worden gebruikt in aanvulling op het bbp – dat het 
belangrijkste criterium moet blijven – en die in de toekomst voor het EU-beleid beschikbaar 
moeten worden gemaakt om de voorwaarden voor de besluitvorming te verbeteren, met name 
ten aanzien van het cohesiebeleid, en om beter rekening te houden met de zorgen van de 
Europese burgers; ondersteunt in dit verband de werkzaamheden van Eurostat en verzoekt de 
Commissie een nieuwe mededeling op te stellen over alle beschikbare indicatoren, rekening 
houdende met de EU 2020-strategie,

3. wijst erop dat bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds1 voorziet in de criteria met betrekking tot 
werkloosheidspercentage, aantal werkenden, opleidingsniveau van werkenden en 
bevolkingsdichtheid, die gebruikt moeten worden wanneer subsidies worden toegewezen in 
het kader van de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid"; 
benadrukt het belang van de vaststelling van passende criteria en de opname van andere 
criteria ter aanvulling op het bbp op nationaal en regionaal niveau voor de gerichte uitvoering 
van de programma's in regio's en steden;

4. is van mening dat het bbp een essentiële maatstaf en een doeltreffend instrument is voor de 
meting van de economische groei van regio's; is van oordeel dat zijn resolutie van 7 oktober 
2010 over het regionaal en het cohesiebeleid van de EU na 20132 het juiste kader biedt voor 
het debat over de voorwaarden voor toegang tot regionale fondsen; meent ook dat 
aanvullende instrumenten die rekening houden met sociale, milieu- en andere criteria op het 
passende besluitvormingsniveau kunnen worden toegepast voor het uitstippelen en uitvoeren 
van EU-beleid, om een overkoepelende evaluatie mogelijk te maken van regionale 
ontwikkeling en om als leidraad te dienen voor het cohesiebeleid, dat voornamelijk gericht is 
op de totstandbrenging van een evenwichtige ontwikkeling van alle regio's in de EU, met 
inbegrip van perifere, ultraperifere en grensregio's en rekening houdende met hun specifieke 
kenmerken;

5. benadrukt dat de gecombineerde financiële middelen voor de structuurfondsen, het 
cohesiefonds, het fonds voor plattelandsontwikkeling en het visserijfonds voor het tijdvak 
2007-2013 strikt gebaseerd zijn op het bbp van de lidstaten; wijst erop dat dit concept strookt 
met het beginsel van solidariteit in de Europese Unie, aangezien het cohesiebeleid tot doel 
heeft de kloof tussen de ontwikkelingsniveaus van de Europese regio's te verkleinen;

6. meent dat de regionale economische structuur van nature complex is en dat er sprake is van 
een bepaalde mate van verwevenheid van economie, maatschappij en milieu; meent dat, 

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0356.
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hoewel het bbp nog steeds een belangrijk en rigoureus instrument is om ontwikkeling te 
meten bij de uitvoering van programma's in regio's en steden, het soms een onvolledig beeld 
kan schetsen waarin geen rekening wordt gehouden met de huidige situatie in de regio's; is 
daarom van mening dat er een gedegen, eerlijk, open en wetenschappelijk debat over het nut 
van het gebruik van andere indicatoren ter aanvulling op het bbp zou moeten plaatsvinden; 
onderstreept dat, hoewel het bbp het belangrijkste criterium moet blijven voor doelstelling 1, 
ook andere criteria moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de categorieën en 
prioriteiten van de steun voor doelstelling 2-regio's, afhankelijk van de respectievelijke 
sociale, economische, demografische, geografische en milieuproblemen waarmee zij te 
kampen hebben, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1083/2006; merkt op dat de lidstaten 
derhalve zouden kunnen overwegen te zoeken naar andere indicatoren – sociale en 
milieufactoren, bijvoorbeeld – die een vollediger beeld opleveren van het welzijn van de 
maatschappij, van de specifieke kenmerken van regio's en steden die onder doelstelling 1 en 
2 vallen, en van de toegevoegde waarde van het EU-beleid op nationaal niveau, zodat grote 
weinig ontwikkelde gebieden niet worden uitgesloten van de door het gemeenschappelijk 
Europees cohesiebeleid geboden ontwikkelingskansen;

7. herinnert eraan dat volksgezondheid, onderwijs, bescherming van de burgers, vervoerswijzen 
en infrastructuur, duurzaamheid, rechtvaardigheid en sociale integratie, naast economische 
aspecten, volledig deel uitmaken van het essentiële Europese ontwikkelingsmodel; voegt 
daaraan toe dat de kwaliteit van leven en de kwetsbare punten van de regio's op economisch, 
sociaal, geografisch, demografisch en milieugebied in ogenschouw moeten worden genomen 
bij het beoordelen van projecten die steun uit het cohesiefonds ontvangen, teneinde de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie te bereiken en een evenwichtige sociale 
markteconomie te ontwikkelen;

8. verzoekt de Commissie het bbp als belangrijkste criterium te blijven handhaven om te 
bepalen of regio's voor de komende programmeringsperiode 2014-2020 in aanmerking 
komen voor steun op Europees niveau in het kader van het regionaal beleid; wijst er in dit 
verband op dat de nationale autoriteiten, ten einde zo spoedig mogelijk een vollediger beeld 
te krijgen van het regionale cohesiebeleid, de ruimte moeten hebben om op het passende 
niveau van het besluitvormingsproces andere indicatoren te gebruiken voor het uitstippelen 
en uitvoeren van EU-beleidsmaatregelen; is met betrekking tot de uitvoering van regionale 
programma's van oordeel dat de discussie over en de overweging van onmiddellijk en 
nauwkeurig meetbare indicatoren naast het bbp, in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, een vollediger beeld zouden kunnen bieden van de resultaten van het 
regionale cohesiebeleid, zodat nationale expertise en centrale doelstellingen op EU-niveau 
met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht;

9. is van mening dat, indien de lidstaten wetenschappelijk kunnen aantonen dat zij succesvolle 
en langdurige ervaringen hebben met het toepassen van allesomvattende economische, 
sociale en milieu-indicatoren bij het nationale verdelingsbeleid van subsidies uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, nader zal moeten worden onderzocht of die indicatoren 
doeltreffend en passend kunnen worden gebruikt om gemeenschappelijke Europese 
problemen aan te pakken;

10. wijst er andermaal op dat de toepassing van aanvullende criteria altijd in overeenstemming 
moet zijn met het beginsel dat cohesiebeleidsmaatregelen geconcentreerd moeten zijn in 
regio's met een ontwikkelingsachterstand;

11. constateert dat de strikte toepassing van het bbp als selectiecriterium voor steunverlening uit 
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hoofde van de convergentiedoelstelling een aanzienlijke drempelverhoging betekent voor 
regio's die niet onder die doelstelling vallen; verzoekt de Commissie derhalve om na te gaan 
of er een tussendoelstelling tussen "convergentie" en "regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" kan worden gecreëerd om dit drempelverhogend effect af te zwakken;

12. is van mening dat door de EU gefinancierde cohesie er niet toe mag leiden dat er 
investeringen worden gedaan zonder rekening te houden met de echte zorgen van de 
Europese burgers. 
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