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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η έννοια της "μεγέθυνσης", που αναφέρεται σε ποσοτικά οικονομικά μέτρα, 
δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της "ανάπτυξης", που αναφέρεται σε ποιοτικά 
κριτήρια, και περιλαμβάνει την ποιότητα της ζωής και τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης (ποιότητα του περιβάλλοντος, υγεία, εκπαίδευση, δίκαιη αναδιανομή 
εισοδήματος, κοινωνικές διασυνδέσεις, κλπ)· κατά συνέπεια, προτρέπει την ΕΕ να 
επιδιώξει μια απλή αναπτυξιακή πολιτική με στόχο "τη μεγέθυνση"·

2. τονίζει ότι η σχέση μεταξύ ευημερίας και ΑΕΠ δεν είναι αυτόματη αλλά υπόκειται σε 
προϋποθέσεις, εφόσον το ΑΕΠ αποκλείει μια σειρά δραστηριοτήτων εκτός αγοράς (όπως 
η περίθαλψη των παιδιών, η περίθαλψη των ηλικιωμένων και των ασθενών, κλπ) που 
επηρεάζουν την ευεξία· επισημαίνει επίσης ότι εάν η ευεξία και το ΑΕΠ μπορούν να 
συμβαδίσουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου οι πολιτικές 
μπορούν να συμβάλουν σ' αυτήν την ευεξία με ταυτόχρονη επιβράδυνση της μεγέθυνσης, 
όπως στην περίπτωση της διατήρησης του δασικού οικοσυστήματος· πιστεύει, κατά 
συνέπεια, ότι, σύμφωνα με το στόχο της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 
χρειάζονται εναλλακτικοί δείκτες για το ΑΕΠ για να εξασφαλίζεται μια 
αντιπροσωπευτική εικόνα των οικονομικών , των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών 
συνθηκών·

3. ελπίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για μέτρηση της επίδοσης όσον αφορά δείκτες τόσο 
στον οικονομικό όσο και στον περιβαλλοντικό τομέα θα είναι συμβατή και συνεπής με 
υφιστάμενες παγκόσμιες πρωτοβουλίες, όπως ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών·

4. υπενθυμίζει ότι το ΑΕΠ δεν αποτελεί κατάλληλο μέτρο ευημερίας· αναμένει ότι 
στρέφοντας την προσοχή σε ευρύτερους και περισσότερο διατηρήσιμους δείκτες θα 
υπάρξει περισσότερο συστηματική επικέντρωση σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες σε αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, 
της υγείας, της εκπαίδευσης και της διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να δοθεί η 
δυνατότητα σε αναπτυξιακές πολιτικές να στοχεύσουν σε περισσότερο φτωχούς και 
μειονεκτικούς πληθυσμούς· τονίζει την ανάγκη να επεκταθούν οι εθνικοί λογαριασμοί και 
να καλύψουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στους εν λόγω δείκτες να επιτελούν επαρκώς το σκοπό τους·

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία πέρα από το ΑΕΠ, που έλαβαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
για να μην περιοριστεί το επίπεδο του πλούτου των εθνών και της ευημερίας των πολιτών·

6. προτίθεται να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς κάθε νέο μέσο για να διασφαλίσει ότι δεν 
θα υπάρξει καμία μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας, κυρίως σε σχέση με τη δέσμευση 
της ΕΕ να δαπανά 0,7% του ΑΕΠ για την ανάπτυξη ως το 2015.
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