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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att mätning av regional ekonomisk styrka och välstånd är en 
viktig fråga inom sammanhållnings- och strukturpolitiken och att den därmed ingår i 
ansvarsområdet för utskottet för regional utveckling.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att debattera fördelarna med en 
rad sociala och miljömässiga indikatorer – som komplement till BNP, som bör erkännas 
som det främsta kritieriet – vilka ska finnas tillgängliga för EU-politiken i framtiden, i 
syfte att underlätta beslutsfattandet, särskilt vad gäller sammanhållningspolitiken, och 
bättre bemöta den oro som finns bland EU-medborgarna. Parlamentet stöder i detta 
avseende Eurostats arbete och uppmanar kommissionen att utarbeta ett nytt meddelande 
om alla tillgängliga indikatorer med hänsyn till EU 2020-strategin.

3. Europaparlamentet påpekar att bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om 
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden1 innehåller kriterier för antal arbetslösa, 
sysselsättningsgrad, arbetstagarnas utbildningsnivå och befolkningstäthet som ska 
användas vid tilldelningen av fonder enligt målet för regional konkurrenskraft och 
sysselsättning. Parlamentet framhåller vikten av att fastställa lämpliga kriterier och att 
integrera andra indikatorer som komplement till BNP på nationell och regional nivå för 
det målinriktade genomförandet av programmen i regioner och städer.

4. Europaparlamentet anser att BNP är en viktig referens och ett effektivt verktyg för att 
mäta den ekonomiska tillväxten i olika regioner och att parlamentets resolution av den 
7 oktober 2010 om EU:s sammanhållnings- och regionalpolitik efter 20132 tillhandahåller 
en lämplig ram för debatten om berättigande till medel från regionalfonderna. Parlamentet 
anser också att ytterligare instrument tillsammans med miljömässiga och sociala kriterier 
och övriga faktorer kan läggas till på lämplig beslutsnivå när EU-politiken ska utformas 
och genomföras, för att underlätta en övergripande bedömning av den regionala 
utvecklingen och för att vägleda sammanhållningspolitiken, vars främsta mål är att 
åstadkomma en väl avvägd utveckling av varje region i EU, med hänsyn till dess särdrag, 
inbegripet yttersta randområden och gränsregioner.

5. Europaparlamentet framhåller att de totala anslagen för strukturfonderna, 
Sammanhållningsfonden, jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fiskerifonden för 
perioden 2007–2013 baserats uteslutande på medlemsstaternas BNP. Parlamentet 
påminner om att denna metod är i enlighet med EU:s solidaritetsprincip, eftersom syftet 
med sammanhållningspolitiken är att utjämna skillnaderna i utvecklingsnivå mellan 
europeiska regioner.

6. Europaparlamentet anser att det finns en inneboende komplexitet i den regionala 

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 P7_TA(2010)0356.



PE448.798v02-00 4/6 AD\836343SV.doc

SV

näringsstrukturen och ett visst ömsesidigt beroende mellan ekonomi, sociala frågor och 
miljö. Parlamentet anser att även om BNP fortfarande är en relevant och noggrann 
måttstock för hur genomförandet av programmen i regionerna och städerna har utvecklats, 
kan den ibland ge en ofullständig bild, som inte tar hänsyn till den faktiska situationen i 
regionerna. Parlamentet menar därför att en genomgripande, rättvis, öppen och 
vetenskaplig debatt om fördelarna med andra indikatorer utöver BNP bör hållas. 
Parlamentet understryker att BNP fortsatt bör vara huvudkriteriet för mål 1, men att andra 
kriterier också bör användas för att klassificera samt prioritera stödet till mål 2-regioner på 
grundval av de sociala, ekonomiska, miljömässiga, demografiska och geografiska 
utmaningarna som de står inför, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1083/2006. 
Medlemsstaterna skulle kunna undersöka ytterligare indikatorer, exempelvis miljömässiga 
och sociala faktorer, som kan ge en mer fullständig bild av samhällets välmående, 
särdragen i mål 1- och mål 2-regioner och -städer och det mervärde som EU:s politik 
tillför på nationell nivå, så att inte omfattande, mindre utvecklade områden utestängs från 
den utveckling som EU:s gemensamma sammanhållningspolitik erbjuder.

7. Europaparlamentet påminner om att hälsa, utbildning, medborgarskydd, transportmedel 
och infrastruktur, hållbar miljö, jämlikhet och social integrering utgör en fullvärdig del av 
den europeiska utvecklingsmodellen på samma sätt som ekonomin. Parlamentet tillägger 
att livskvalitet och regionernas ekonomiska, sociala, geografiska, demografiska och 
miljömässiga sårbarhet ska beaktas vid utvärderingen av projekt som finansierats genom
sammanhållningspolitiken, för att nå målen i EU 2020-strategin och för att utveckla en väl 
avvägd social marknadsekonomi.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla fast vid BNP och att fortsätta att 
referera till BNP som utslagsgivande kriterium för berättigande till regionalpolitiska 
medel under den kommande programplaneringsperioden 2014–2020. Parlamentet påpekar 
i detta sammanhang, och i syfte att nå fram till ett mer integrerat synsätt i fråga om den 
regionala sammanhållningspolitiken, att det fortfarande måste finnas utrymme för de 
nationella myndigheterna att på lämplig beslutsnivå tillämpa andra indikatorer i 
utformningen och genomförandet av EU-politiken. Parlamentet anser att när det gäller 
genomförandet av de regionala programmen och i överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen skulle debatten om och beaktandet av indikatorer som kan mätas 
enkelt och exakt och som kompletterar BNP kunna ge en mer fullständig bild av den 
regionala sammanhållningspolitikens resultat, så att nationell expertis kan tillmötesgå 
centrala mål på EU-nivå.

9. Europaparlamentet anser att om medlemsstaterna har vetenskapliga bevis som bekräftar 
en lång och framgångsrik tillämpning av övergripande ekonomiska, miljömässiga och 
sociala indikatorer som beaktar specifika egenskaper för varje region vid fördelningen av 
medel från struktur- och sammanhållningsfonderna, så kommer ytterligare utredningar att
krävas om hur tillförlitliga, lämpliga och användbara dessa indikatorer är för att möta 
gemensamma europeiska utmaningar.

10. Europaparlamentet påminner om att man vid tillämpningen av andra kriterier måste 
respektera principen om att åtgärder inom ramen för sammanhållningspolitiken ska 
koncentreras till regioner där utvecklingen släpar efter.
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11. Europaparlamentet konstaterar att den strikta tillämpningen av BNP-kriteriet för att 
fastställa vilka regioner som är berättigade till medel enligt konvergensmålet medför en 
betydande tröskeleffekt som är till förfång för de regioner som inte är berättigade till 
medel enligt detta mål. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att överväga 
möjligheten att skapa ett mål som ligger mellan konvergensmålet och målet för regional 
konkurrenskraft och sysselsättning, i syfte att minska denna tröskeleffekt.

12. Europaparlamentet anser att det är viktigt att undvika att EU-finansierad sammanhållning 
leder till investeringar som görs utan hänsyn till frågor som verkligen är angelägna för 
EU-medborgarna.
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