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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att förse EU:s politik med flera 
indikatorer som kompletterar BNP i syfte att underlätta beslutsfattandet och bättre bemöta 
den oro som finns i regionerna, och parlamentet stöder i detta avseende Eurostats arbete.

2. Europaparlamentet anser att det instrument som används för att mäta ekonomisk tillväxt, 
det vill säga BNP, är en nödvändig men otillräcklig referens för att bedöma den regionala 
utvecklingen och fatta beslut om sammanhållningspolitikens utformning.

3. Med tanke på de allt starkare sambanden mellan ekonomi, sociala frågor och miljö anser 
Europaparlamentet att BNP ensamt kan ge en ofullständig och skev bild av de regionala 
förhållandena, vilket i sin tur skulle kunna leda till felaktiga val och olämpliga beslut.

4. Europaparlamentet påminner om att miljöfrågor angående det rådande tillståndet och 
hållbarheten såväl som frågor om jämlikhet och social integrering utgör en fullvärdig del 
av den europeiska utvecklingen på samma sätt som ekonomin. Regionernas välstånd och 
sårbarhet samt livskvaliteten för befolkningen i dessa områden måste därför utvärderas i 
sin helhet.

5. Europaparlamentet uppmanar således kommissionen att omgående och som en prioriterad 
fråga inrätta indikatorer som kompletterar BNP på miljöområdet och på det sociala 
området för att senast under programplaneringsperioden 2014–2020 nå fram till ett mer 
integrerat synsätt i fråga om den regionala sammanhållningspolitiken.

6. Europaparlamentet föreslår att kriterierna för att avgöra om en region är berättigad till 
EU-medel hädanefter undersöks i ljuset av samtliga tillgängliga indikatorer. Parlamentet 
anser dessutom att lika stor hänsyn bör tas till miljömässiga och sociala indikatorer som 
till BNP i samband med klassificeringen av regioner. 


