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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie om met het oog op het 
Europees beleid en als aanvulling op het bbp een serie indicatoren te ontwikkelen ten 
einde de voorwaarden voor de besluitvorming te verbeteren en beter te kunnen reageren 
op de zorgen van de burgers van de verschillende Europese regio's; ondersteunt in dit 
verband de werkzaamheden van Eurostat;

2. is van oordeel dat het bbp een essentieel meetinstrument vormt voor de economische 
groei, maar niet toereikend is voor het peilen van regionale ontwikkeling en voor het 
uitstippelen van het cohesiebeleid;

3. meent, gezien de toenemende verworvenheid van economie, maatschappij en milieu, dat 
het bbp afzonderlijk beschouwd een deels vertekend beeld kan geven van de 
werkelijkheid in de regio's, wat tot verkeerde keuzen en ongeschikte beslissingen kan 
leiden;

4. herinnert eraan dat de staat van het milieu en duurzaamheid, evenals sociale 
rechtvaardigheid en integratie, nu evenzeer als de economie wezenlijke onderdelen van 
het Europees ontwikkelingsmodel vormen; voegt daaraan toe dat er daarom sprake moet 
zijn van een overkoepelende benadering bij het beoordelen van de aspecten welzijn, 
kwaliteit van leven en de kwetsbaarheid van de regio's;

5. verzoekt de Commissie dientengevolge om dringend en bij wijze van prioriteit naast het 
bbp aanvullende indicatoren te ontwerpen voor sociale en milieukwesties, met als doel een 
meer geïntegreerd overzicht van het regionale cohesiebeleid, uiterlijk voor de 
programmeringsperiode 2014-2020;

6. stelt voor dat de criteria om als regio in aanmerking te komen voor EU-financiering 
voortaan op basis van alle ontwikkelde indicatoren worden beoordeeld; dringt er voorts op 
aan dat de sociale en milieu-indicatoren in dezelfde mate als het bbp bij de classificatie 
van regio's in aanmerking worden genomen. 


