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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Aprova a proposta da Comissão de colocar à disposição das políticas europeias uma 
bateria de indicadores complementares do PIB a fim de melhorar as condições da tomada 
de decisões e de responder melhor às preocupações dos cidadãos das regiões europeias; 
apoia para esse efeito as actividades do Eurostat;

2. Considera que o instrumento de medida do crescimento económico, o PIB, constitui uma 
referência indispensável mas insuficiente para apreciar o desenvolvimento das regiões e 
determinar as políticas de coesão;

3. Considera, perante as interdependências cada vez mais estreitas entre o económico, o 
social e o ambiente, que o PIB, considerado isoladamente, é susceptível de fornecer uma 
imagem parcial e truncada das realidades regionais, podendo acarretar escolhas erradas e 
decisões inadaptadas;

4. Recorda que os temas do estado do meio natural e da sustentabilidade ambiental, bem 
como os da equidade e da integração social, são agora elementos de pleno direito do 
modelo de desenvolvimento europeu, da mesma maneira que a questão económica; 
acrescenta que os aspectos do bem-estar, da qualidade de vida das populações e da 
vulnerabilidade das regiões devem assim ser avaliados na sua globalidade;

5. Convida por conseguinte a Comissão a introduzir de modo prioritário e urgente 
indicadores complementares do PIB nos domínios ambientais e sociais a fim de obter uma 
visão mais integrada das políticas de coesão regional, o mais tardar até ao período de 
programação de 2014-2020;

6. Propõe que os critérios de elegibilidade das regiões para os Fundos europeus passem a ser 
examinados à luz do conjunto dos indicadores introduzidos; deseja igualmente que os 
indicadores ambientais e sociais sejam tidos em consideração, tanto quanto o PIB, para a 
classificação das regiões. 


