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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens forslag om at stille en række indikatorer til supplering af BNP til 
rådighed for europæiske politikere for at forbedre vilkårene omkring beslutningstagningen 
og i højere grad imødekomme borgerne i de europæiske regioner i de spørgsmål, der 
optager dem; støtter i denne forbindelse Eurostats virksomhed;

2. mener, at BNP som målestok for den økonomiske vækst udgør et uundværligt men 
utilstrækkeligt måleinstrument til evaluering af udviklingen i regionerne og fastlæggelse 
af samhørighedspolitikkerne;

3. mener i betragtning af den stadig snævrere sammenhæng mellem økonomi, sociale 
forhold og miljø, at BNP isoleret set risikerer at give et delvist og ufuldstændigt billede af 
de regionale forhold, hvilket kan føre til forkerte valg og uhensigtsmæssige beslutninger;  

4. erindrer om, at områder som de naturlige miljøers tilstand og miljømæssig bæredygtighed 
samt social lighed og integration fremover indgår på lige fod med økonomien som 
fuldgyldige elementer i den europæiske udviklingsmodel; tilføjer, at der derfor bør 
foretages en global evaluering af aspekter som befolkningernes trivsel og livskvalitet og 
regionernes sårbarhed;

5. opfordrer følgelig Kommissionen til som en højt prioriteret og hastende foranstaltning, og 
senest til programmeringsperioden 2014-2020, at indføre indikatorer til supplering af BNP 
på det sociale og miljømæssige område for at opnå en mere integreret anskuelse af de 
regionale samhørighedspolitikker;

6. foreslår, at kriterierne for, om regionerne er berettigede til støtte fra de europæiske fonde, 
fremover behandles i lyset af samtlige indførte indikatorer; ønsker ligeledes, at der ved 
klassificeringen af regionerne tages hensyn til miljømæssige og sociale kriterier i samme 
omfang som til BNP. 


