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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. aprobă propunerea Comisiei de a se pune la dispoziția politicilor europene un ansamblu de 
indicatori complementari PIB-ului în vederea îmbunătățirii condițiilor pentru luarea de 
decizii și a răspunsului dat la preocupările cetățenilor și ale regiunilor europene; susține, 
în acest sens, activitățile Eurostat;

2. consideră că instrumentul utilizat pentru măsurarea creșterii economice, PIB-ul, constituie 
o referință indispensabilă dar insuficientă pentru aprecierea dezvoltării regiunilor și pentru 
stabilirea politicilor de coeziune;

3. consideră, având în vedere interdependențele tot mai strânse dintre factorii economici, 
sociali și de mediu, că există riscul ca, luat izolat, PIB-ul să ofere o imagine parțială și 
trunchiată a realităților regionale, putând atrage după sine alegeri eronate și decizii 
necorespunzătoare;

4. reamintește faptul că situația mediilor naturale și sustenabilitatea mediului, precum și 
echitatea și integrarea socială reprezintă de acum înainte elemente constitutive cu drepturi 
depline ale modelului de dezvoltare europeană, aflându-se pe picior de egalitate cu 
aspectele economice;  precizează, de asemenea, că aspectele legate de bunăstarea și 
calitatea vieții populației și de vulnerabilitatea regiunilor trebuie așadar evaluate în 
întregul lor ansamblu;

5. invită, prin urmare, Comisia să stabilească cu titlu prioritar și în regim de urgență 
indicatorii complementari PIB-ului în domeniul mediului și în domeniul social pentru a se 
putea dispune de o viziune mai integrată a politicilor de coeziune regională, cel mai târziu 
pentru perioada de programare 2014-2020;

6. propune ca, în viitor, criteriile de eligibilitate a regiunilor pentru fondurile europene să fie 
examinate în lumina ansamblului de indicatori stabiliți; dorește, totodată, ca la clasificarea 
regiunilor indicatorii ecologici și sociali să fie luați în considerare în aceeași măsură ca 
PIB-ul. 


