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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. támogatja a Bizottság javaslatát, hogy bocsássanak rendelkezésre az európai politikák 
kialakításához a GDP-re vonatkozó kiegészítő mutatókat a határozathozatal feltételeinek 
javítása és az európai régiók lakosainak aggodalmaira való jobb reagálás érdekében; 
ennek kapcsán támogatja az Eurostat munkáját;

2. úgy véli, a gazdasági növekedés mérésének eszköze, a GDP, nélkülözhetetlen, de nem 
elégséges referenciát jelent a régiók fejlődése felmérésének és a kohéziós politika 
meghatározásának szempontjából;

3. úgy véli, hogy – figyelembe véve a gazdaság, a társadalom és a környezet közötti egyre 
szorosabb kölcsönös függőséget – a GDP, ha elkülönítve szemléljük, gyakran csupán 
részleges képet nyújt és eltorzítja a regionális valóságot, ami téves döntésekhez és nem 
megfelelő határozatokhoz vezethet;

4. emlékeztet, hogy a természetes környezet állapota és a környezeti fenntarthatóság, illetve 
az egyenlőség és a szociális integráció kérdései az európai fejlődési modell szerves 
alkotóelemei, ugyanúgy, ahogy a gazdasági kérdések is; hozzáfűzi, hogy a jólétnek, a 
lakosság életminőségének és a régiók sebezhetőségének szempontjait teljességükben kell 
értékelni;

5. felkéri ezért a Bizottságot, hogy a kérdést prioritásként kezelve, sürgősen állapítson meg a 
GDP-t kiegészítő mutatókat környezetvédelmi és szociális téren annak érdekében, hogy a 
regionális kohézióra vonatkozó politika teljesebb képet kaphasson, legkésőbb a 2014–
2020-as tervezési időszakra;

6. javasolja, hogy a régiók európai alapokra való jogosultságának kritériumait ezentúl a 
megállapított mutatók összességének fényében vizsgálják meg; reméli egyúttal, hogy a 
környezeti és szociális mutatókat a GDP-hez hasonlóan figyelembe veszik a régiók 
besorolásánál. 


