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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että "kasvun" käsitettä, joka viittaa määrällisiin taloudellisiin toimiin, ei pidä 
sekoittaa "kehitykseen", joka viittaa laadullisiin kriteereihin ja sisältää elämänlaadun ja 
elinolojen parantamisen (ympäristön, terveyden, koulutuksen, oikeudenmukaisen 
tulonjaon, sosiaalisten yhteyksien jne. laatu); kehottaa EU:ta tästä syystä pidättymään 
pelkästään "kasvuorientoituneesta" kehitysyhteistyöpolitiikasta;

2. korostaa, että hyvinvoinnin ja BKT:n välinen korrelaatio ei ole automaattinen, vaan 
ehdollinen, sillä BKT:n ulkopuolelle jää monenlaista ei-kaupallista toimintaa (lastenhoito, 
vanhustenhoito, sairaanhoito jne.), joka vaikuttaa hyvinvointiin; toteaa myös, että vaikka 
hyvinvointi ja BKT voivat liittyä toisiinsa kehitysmaissa, on olemassa tapauksia, joissa 
kasvua hidastamalla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin, kuten metsien ekosysteemien 
suojelu; katsoo tästä syystä, että kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden tavoitteen 
mukaisesti tarvitaan BKT:lle vaihtoehtoisia indikaattoreita, jotta saadaan kuvaava käsitys 
taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä olosuhteista;

3. toivoo, että komission ehdotus mitata edistystä sekä ympäristöindikaattoreiden että 
puhtaasti taloudellisten indikaattoreiden perusteella on yhteensopiva ja johdonmukainen 
olemassa olevien globaalien hankkeiden, kuten YK:n inhimillisen kehityksen indeksin, 
kanssa;

4. muistuttaa, että BKT ei ole hyvä hyvinvoinnin mittari; toivoo, että siirtämällä huomio 
laajempiin ja kestävämpiin indikaattoreihin voitaisiin keskittyä järjestelmällisemmin 
kehitysmaiden sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin tekijöihin, mukaan luettuina 
ilmastonmuutos, terveys, koulutus ja hallinto, ja mahdollistaa siten 
kehitysyhteistyöpolitiikan suuntaaminen sitä eniten tarvitsevalle ja heikoimmassa 
asemassa olevalle väestölle; korostaa tarvetta laajentaa kansantalouden tilinpito 
ympäristöä koskeviin ja sosiaalisiin seikkoihin, jotta mahdollistetaan näiden 
indikaattoreiden tarkoituksenmukaisuus;

5. pitää myönteisenä Euroopan unionin toimielinten BKT:ta ja muita indikaattoreita 
koskevaa hanketta, jonka mukaisesti maiden vaurauden ja kansalaisten hyvinvoinnin 
mittaamista ei enää rajoiteta;

6. aikoo seurata tiiviisti kaikkia uusia välineitä varmistaakseen, etteivät ne johda kehitysavun 
vähenemiseen ottaen erityisesti huomioon EU:n sitoumuksen käyttää 0,7 prosenttia 
BKT:stä kehitysyhteistyöhön vuoteen 2015 mennessä.
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