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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава, че концепцията за „растеж“, която се отнася до количествени 
икономически мерки, не трябва да се бърка с концепцията за „развитие“, която се 
отнася до качествени критерии и обхваща качеството на живот и подобряването на 
условията на живот (качество на околната среда, здравеопазване, образование, 
справедливо преразпределение на доходите, социални връзки и т.н.); съответно 
настоятелно призовава ЕС да не се стреми към обикновена „насочена към растежа“ 
политика на развитие;

2. подчертава, че взаимовръзката между благосъстояние и БВП не е автоматична, а 
условна, тъй като БВП изключва редица непазарни дейности (като например грижи 
за деца, грижи за възрастни и за болни хора и т.н.), които оказват въздействие върху 
благосъстоянието; също така посочва, че ако благосъстоянието и БВП могат да 
вървят ръка за ръка в развиващите се страни, също така има случаи, при които 
политиките могат да допринасят за благосъстоянието, като същевременно забавят 
растежа, какъвто е случаят с опазването на горската екосистема; по тази причина 
счита, че, в съответствие с целта за съгласуваност на политиката на развитие, са 
необходими алтернативни показатели на БВП с цел да се осигури представителна 
картина на икономическите и социалните условия и условията на околната среда;

3. изразява надежда, че предложението на Комисията за измерване на резултатите 
според екологични, както и според чисто икономически показатели ще бъде 
съвместимо и в съответствие със съществуващите глобални инициативи, като 
например индекса на човешко развитие на ООН ;

4. 2. припомня, че БВП не е добър показател за благосъстояние; изразява очакване 
пренасочването на вниманието към по-широкообхватни и по-устойчиви показатели 
да доведе и до по-систематично съсредоточаване върху социалните и екологичните 
фактори в развиващите се страни, включително изменението на климата, 
здравеопазването, образованието и управлението, и по този начин да се даде 
възможност политиките за развитие да се насочат към най-силно нуждаещите се и 
намиращите се в най-неблагоприятно положение групи от населението; подчертава 
необходимостта от разширяване на националните сметки, с цел да обхванат 
социални въпроси и въпроси, свързани с околната среда, за да може въпросният 
набор от показатели да дава точни резултати;

5. приветства подетата от европейските институции инициатива „Отвъд БВП“ за 
прекратяване на налагането на ограничения спрямо начина, по който се измерват 
богатството на нациите и на благосъстоянието на гражданите;

6. заявява намерение да следи отблизо всеки нов инструмент, за да гарантира, че той 
не води до намаляване на помощта за развитие, особено що се отнася до 
ангажимента на ЕС да предоставя 0.7% от БВП за целите на развитието до 2015 г.
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