
PA\830068SK.doc PE448.798v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2010/2088(INI)

9.9.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Viac ako HDP - Meradlo pokroku v meniacom sa svete
(2010/2088(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jean-Paul Besset



PE448.798v01-00 2/3 PA\830068SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\830068SK.doc 3/3 PE448.798v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. súhlasí s návrhom Komisie, aby sa pre európske politiky poskytlo množstvo doplňujúcich 
ukazovateľov k HDP s cieľom zlepšiť podmienky rozhodovania a lepšie reagovať 
na problémy občanov v európskych regiónoch; preto podporuje činnosť Eurostatu; 

2. domnieva sa, že HDP, ako nástroj merania hospodárskeho rastu, je nevyhnutným, ale 
nepostačujúcim referenčným údajom na hodnotenie rozvoja regiónov a stanovenie politík 
súdržnosti; 

3. so zreteľom na stále väčšiu vzájomnú závislosť hospodárstva a sociálnej 
a environmentálnej oblasti sa domnieva, že HDP je sám o sebe schopný poskytnúť len 
čiastkový a neucelený obraz o skutočnej situácii v regiónoch a môže mať za následok, 
že sa prijmú chybné voľby a nenáležité rozhodnutia; 

4. pripomína, že otázky týkajúce sa stavu životného prostredia a environmentálnej 
udržateľnosti, ako aj rovnosti a sociálneho začlenenia, sú v súčasnosti pevnou súčasťou 
európskeho modelu rozvoja, rovnako ako otázka hospodárstva; takisto pripomína, 
že aspekty blahobytu, kvality života obyvateľov a zraniteľnosti regiónov sa teda musia 
hodnotiť ako celok; 

5. preto vyzýva Komisiu, aby prioritne a urýchlene zaviedla doplňujúce ukazovatele k HDP 
v environmentálnej a sociálnej oblasti s cieľom získať komplexnejšiu predstavu 
o politikách regionálnej súdržnosti, a to najneskôr pre programové obdobie 2014 až 2020; 

6. navrhuje, aby sa kritériá spôsobilosti regiónov na čerpanie prostriedkov z európskych 
fondov odteraz posudzovali v kontexte všetkých zavedených ukazovateľov; takisto 
vyjadruje želanie, aby environmentálne a sociálne ukazovatele boli pri klasifikácií 
regiónov zohľadňované rovnako ako HDP. 


