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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. одобрява предложението на Комисията да предостави на разположение на 
европейските политики набор от допълнителни спрямо БВП показатели, с цел да 
бъдат подобрени условията за вземане на решения и да бъде даден по-
задоволителен отговор на тревогите на гражданите от европейските региони; с 
оглед на това подкрепя дейностите на Евростат;

2. счита, че в качеството си на инструмент за измерване на икономическия растеж 
БВП представлява необходим, но неизчерпателен показател за оценка на развитието 
на регионите и определяне на политиките на сближаване; 

3. счита, че предвид все по-тесните взаимозависимости между икономическите, 
социалните и екологичните въпроси, съществува опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до изграждането на един непълен и изопачен образ 
на действителността в регионите, което от своя страна може да доведе до погрешен 
избор и до вземане на неуместни решения; 

4. припомня, че въпросите за състоянието на околната среда и екологичната 
устойчивост, както и за социалната равнопоставеност и интеграция, представляват 
вече неразделна част от европейския модел за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо допълва, че аспектите на благоденствието, 
качеството на живот на населението и уязвимостта на регионите следва да бъдат 
оценявани в тяхната цялост;

5. поради тази причина приканва Комисията да установи, като свой неотложен 
приоритет,  допълнителни спрямо БВП показатели в областта на екологията и 
социалните въпроси, за да се постигне едно по-интегрирано виждане за политиките 
на регионално сближаване, най-късно за програмния период 2014-2020 г.;

6. предлага отсега нататък критериите за допустимост за финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат разглеждани в светлината на всички въведени 
показатели; желае също така екологичните и социални показатели да бъдат вземани 
предвид при класификацията на регионите наравно с БВП.


