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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής να εφοδιάσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές με μια σειρά 
δεικτών συμπληρωματικών στο ΑΕΠ προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι λήψης της 
απόφασης και να υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση στις ανησυχίες των πολιτών των 
ευρωπαϊκών περιφερειών· υποστηρίζει σχετικά τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής 
στατιστικής υπηρεσίας·

2. θεωρεί ότι το μέσο μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή το ΑΕΠ, αποτελεί μια 
απαραίτητη αλλά ανεπαρκή αναφορά για την εκτίμηση της ανάπτυξης των περιφερειών
και τον προσδιορισμό των πολιτικών συνοχής·

3. θεωρεί, έχοντας υπόψη την όλο και στενότερη αλληλεξάρτηση του οικονομικού, 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού παράγοντα, ότι το ΑΕΠ αυτό καθεαυτό, ενδέχεται να 
δώσει μια μερική και παραπλανητική εικόνα των περιφερειακών πραγματικοτήτων που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένες και άστοχες αποφάσεις·

4. υπενθυμίζει ότι τα θέματα των φυσικών τόπων και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
καθώς και της ισότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, αποτελούν πλέον 
αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης σε ισότιμη βάση με την 
οικονομία· προσθέτει ότι οι πτυχές της καλής διαβίωσης, της ποιότητας ζωής του 
πληθυσμού και του ευάλωτου χαρακτήρα των περιφερειών πρέπει να αποτιμηθούν στο 
σύνολό τους·

5. καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να δημιουργήσει κατά προτεραιότητα και επειγόντως 
συμπληρωματικούς στο ΑΕΠ δείκτες στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα 
προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη των πολιτικών περιφερειακής 
συνοχής, το αργότερο για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

6. προτείνει να εξετάζονται από τούδε τα κριτήρια επιλεξιμότητας των περιφερειών για 
χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία υπό το πρίσμα του συνόλου των 
δημιουργηθέντων δεικτών· προτείνει επίσης, οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες
να λαμβάνονται υπόψη, κατά τον ίδιο τρόπο με το ΑΕΠ, για την κατάταξη των 
περιφερειών.


