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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at begrebet "vækst", som vedrører kvantitative økonomiske forhold, ikke må 
forveksles med "udvikling", som vedrører kvalitative kriterier, herunder livskvalitet og 
forbedring af leveforholdene (miljøkvalitet, sundhedstilstand, indkomstudligning, sociale 
kontakter osv.); opfordrer derfor EU til ikke at føre en simpel vækstorienteret 
udviklingspolitik;

2. understreger, at sammenhængen mellem velfærd og BNP ikke er automatisk men betinget, 
da BNP ikke omfatter en række ikke-markedsmæssige aktiviteter (børnepasning, pasning 
af ældre og syge mennesker osv.), som påvirker velfærden; påpeger endvidere, at der, selv 
om velfærd og BNP kan følges ad i udviklingslande, også er tilfælde, hvor politikker kan 
fremme velfærd og samtidig bremse væksten som f.eks. i forbindelse med bevarelsen af 
skovbaserede økosystemer; mener derfor, at der i overensstemmelse med målsætningen 
om sammenhæng i udviklingspolitikken er behov for alternative indikatorer for 
beregningen af BNP for at give et repræsentativt billede af de økonomiske forhold, de 
sociale aspekter og miljøsituationen;

3. håber, at Kommissionens forslag om at måle effektivitet ud fra miljømæssige såvel som 
rent økonomiske indikatorer vil være foreneligt og i overensstemmelse med eksisterende 
globale initiativer, såsom FN's indeks for menneskelig udvikling;

4. erindrer om, at BNP ikke er egnet til at måle velfærd; forventer, at det, at 
opmærksomheden rettes mod bredere og mere bæredygtige indikatorer, også vil føre til 
mere systematisk fokus på sociale og miljømæssige faktorer i udviklingslandene, herunder 
klimaændringer, sundhed, uddannelse og samfundsforvaltning, og dermed gøre det muligt 
at målrette udviklingspolitikkerne mod de mest trængende og dårligst stillede 
befolkningsgrupper; understreger behovet for at udvide statsregnskaberne med 
miljømæssige og sociale indikatorer for at gøre det muligt at sikre tilstrækkelige resultater 
på disse områder;

5. glæder sig over EU-institutionernes initiativ ud over det, der vedrører BNP, til ikke 
længere at begrænse målingen af nationernes rigdom og borgernes velfærd;

6. agter nøje at overvåge alle nye instrumenter for at sikre, at de ikke fører til en reduktion i 
udviklingsbistanden, bl.a. i forhold til EU's tilsagn om at anvende 0,7 % af BNP på 
udvikling i 2015.
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