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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je merjenje regionalne gospodarske moči in blaginje nedvomno vidik 
kohezijske in strukturne politike, zato spada v pristojnost Odbora za regionalni razvoj;

2. pozdravlja predlog Komisije, da bo razpravljala o ustreznosti vrste socialnih in okoljskih 
kazalnikov, ki dopolnjujejo BDP, ki bi jih bilo treba priznati kot glavno merilo, ki naj bo 
dano na razpolago za politike EU v prihodnosti, da bi izboljšali razmere, v katerih se 
sprejemajo odločitve, zlasti tiste o kohezijski politiki, in za boljše upoštevanje skrbi 
evropskih državljanov; v ta namen podpira dejavnosti Eurostata in poziva Komisijo, naj 
sestavi novo sporočilo o vseh dostopnih kazalnikih, ob tem pa upošteva strategijo EU 
2020;

3. opozarja, da so v prilogi II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu1 pri dodeljevanje sredstev v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
opredeljena merila za stopnjo brezposelnosti, zaposlenosti, izobrazbe delavcev in gostote 
prebivalstva; poudarja, kako pomembno je opredeliti primerna merila in vključevanje 
drugih kazalnikov, ki dopolnjujejo BDP, na nacionalni in regionalni ravni za usmerjeno 
izvajanje programov v regijah in mestih;

4. meni, da je BDP osnovna referenca in učinkovito orodje za merjenje gospodarske rasti 
regij; zavzema stališče, da njegova resolucija z dne 7. oktobra 2010 o kohezijski in 
regionalni politiki EU po letu 20132 omogoča pravi okvir za razpravo o upravičenosti do 
regionalnih skladov EU; meni tudi, da bi bilo pozneje na ustrezni ravni sprejemanja 
odločitev pri oblikovanju in izvajanju politik EU mogoče dodati dodatne instrumente z 
okoljskimi in socialnimi merili ter drugimi dejavniki, da bi olajšali krovno oceno 
regionalnega razvoja in vodili kohezijsko politiko, katere glavni cilj bi bil doseči 
uravnotežen razvoj vsake regije EU, ob tem pa upoštevati njihove specifične značilnosti, 
kar velja tudi za obrobne, najbolj oddaljene in obmejne regije;

5. poudarja, da združeno financiranje za strukturne sklade, Kohezijski sklad, Sklad za razvoj 
podeželja in Sklad za ribištvo za obdobje 2007–2013 temeljijo izključno na BDP držav 
članic; opozarja, da je ta koncept v skladu z načelom solidarnosti v Evropski uniji, saj je 
cilj kohezijske politike zmanjšati vrzeli med ravnmi razvitosti evropskih regij;

6. meni, da so regionalne gospodarske strukture notranje kompleksne, med gospodarskimi, 
socialnimi in okoljskimi vprašanji pa je določena stopnja medsebojne odvisnosti; meni, da 
je BDP kljub vedno tesnejši medsebojni odvisnosti gospodarstva, družbe in okolja še 
vedno najpomembnejši in neizprosen pokazatelj razvoja, čeprav bi ga bilo mogoče 
dopolniti z novimi kazalniki, ki so zanesljivi in točni ter ne posredujejo zavajajoče podobe 
regionalne stvarnosti; zato meni, da bi morala potekati trdna, pravična, odprta in 

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str.25.
2 P7_TA(2010)0356.
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znanstvena razstava o ustreznosti drugih kazalnikov poleg BDP; poudarja, da bi moral 
BDP sicer ostati glavno merilo za cilj 1, a bi bilo treba uporabiti tudi druga merila za 
razvrščanje in namenjanje prednostne pomoči regijam iz cilja 2 na podlagi posameznih 
socialnih, gospodarskih, okoljskih, demografskih in geografskih izzivov, s katerimi se 
spoprijemajo, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006; ugotavlja, da bi države članice 
lahko premislile o preiskavi nadaljnjih kazalnikov – na primer okoljskih in socialnih 
dejavnikov – ki ponujajo širšo sliko blaginje družbe, posebne značilnosti regij in mest
ciljev 1 in 2 ter dodano vrednost, ki jo ustvarjajo politike EU na nacionalni ravni, s ciljem, 
da obširna in slabo razvita območja ne ostanejo zunaj razvoja, ki ga ponuja skupna 
evropska kohezijska politika;

7. opozarja, da so poleg gospodarskih vprašanj tudi zdravje, izobraževanje, varstvo 
državljanov, prevozna sredstva in infrastruktura, okoljska trajnost, enakost in socialna 
vključenost v celoti del sestavnega modela evropskega razvoja; dodaja, da bi bilo treba 
upoštevati kakovost življenja ter gospodarsko, demografsko in okoljsko ranljivost regij, 
ko gre za oceno projektov, ki pridobijo sredstva iz kohezijske politike, da bi dosegli cilje 
strategije EU 2020 ter razvili uravnoteženo socialno tržno gospodarstvo;

8. poziva Komisijo, naj ohrani BDP in ga še naprej navaja kot glavno merilo za določanje 
upravičenosti do pomoči regionalne politike na evropski ravni za prihodnje programsko 
obdobje 2014–2020; poudarja, da je v zvezi s tem in z namenom, da se določi obsežnejša 
slika regionalnih kohezijskih politik, treba pustiti prostor nacionalnim organom, da pri 
načrtovanju in izvajanju politik EU uporabijo druge kazalnike na ustrezni ravni odločanja;  
v zvezi z izvajanjem regionalnih programov v skladu z načelom subsidiarnosti razprava o 
upoštevanju lahko in natančno merljivih kazalnikov poleg BDP lahko zagotovi obsežnejšo 
sliko učinka regionalnih kohezijskih politik, tako da bi nacionalno strokovno znanje in 
izkušnje lahko izpolnili osrednje cilje na ravni EU;

9. meni, da bodo, če imajo države članice znanstvene dokaze, ki potrjujejo pozitivne in 
dolgotrajne izkušnje pri uporabi obsežnih gospodarskih, okoljskih in socialnih kazalnikov, 
ki upoštevajo značilnosti vsake regije pri njihovi nacionalni politiki porazdelitve pri 
absorpciji strukturnega in kohezijskega sklada, potrebne nadaljnje raziskave o 
zanesljivosti, primernosti in možnih uporabah teh kazalnikov, da bi lahko bili kos 
skupnim evropskim izzivom;

10. ponovno poudarja, da bi morala vsaka uporaba dodatnih meril spoštovati načelo, da se 
ukrepi kohezijske politike osredotočijo na regije, ki zaostajajo v razvoju;

11. ugotavlja, da stroga uporaba BDP kot merila za določanje upravičenosti regij do sredstev 
v okviru konvergenčnega cilja ustvarja visok prag v škodo regij, ki do njih niso 
upravičene; zato poziva Komisijo, naj oceni, ali je mogoče oblikovati vmesni cilj med 
konvergenco ter regionalno konkurenčnostjo in zaposlovanjem, da bi ta prag zmanjšali;

12. meni, da kohezija, ki jo financira EU, ne bi smela voditi v naložbe, ki ne upoštevajo 
resničnih skrbi evropskih državljanov. 
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