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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. popiera wniosek Komisji, aby europejskie strategie polityczne dysponowały szeregiem 
wskaźników uzupełniających PKB w celu poprawy warunków, w których podejmowane 
są decyzje, i lepszego reagowania na troski obywateli regionów europejskich; popiera
w tym względzie działania Eurostatu;

2. jest zdania, że PKB stanowi niezbędny instrument pomiaru wzrostu gospodarczego, jest 
jednak niewystarczający do dokonania oceny rozwoju regionów i określenia polityki 
spójności;

3. w świetle coraz ściślejszych zależności między kwestiami gospodarczymi, społecznymi
i środowiskowymi uważa, że sam PKB może dawać częściowy i zniekształcony obraz 
rzeczywistej sytuacji w regionach, co może prowadzić do dokonywania błędnych 
wyborów i podejmowania niewłaściwych decyzji;

4. przypomina, że zagadnienia takie jak stan środowiska naturalnego, zrównoważony 
charakter środowiska, jak również sprawiedliwość i integracja społeczna stanowią obecnie 
integralną część europejskiego modelu rozwoju na równi ze sprawami gospodarczymi; 
zauważa ponadto, że kwestie dotyczące dobrobytu, jakości życia ludności i podatności 
regionów na zagrożenia należy oceniać globalnie;

5. apeluje zatem do Komisji o wprowadzenie w trybie pilnym i priorytetowym, nie później 
niż w okresie programowania na lata 2014-2020, wskaźników uzupełniających PKB
w dziedzinach środowiskowych i społecznych w celu stworzenia bardziej zintegrowanej 
wizji regionalnej polityki spójności;

6. proponuje, aby kwestia tego, czy regiony spełniają kryteria niezbędne do otrzymywania 
pomocy z funduszy europejskich była oceniana w oparciu o wszystkie dostępne 
wskaźniki; pragnie również, aby przy klasyfikowaniu regionów na równi z PKB 
uwzględniano wskaźniki środowiskowe i społeczne. 


