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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a mennyiségi gazdasági mérésekre utaló növekedés fogalma nem 
tévesztendő össze a fejlődéssel, amely az életminőséget és az életkörülmények javítását 
(környezetvédelem, egészségügy, oktatás, bevételek igazságos újraelosztása, társadalmi 
kapcsolatok stb.) magukban foglaló minőségi kritériumokra vonatkozik; ennek 
megfelelően arra ösztönzi az EU-t, hogy ne kizárólag „növekedésorientált” fejlesztési 
politikát folytasson;

2. hangsúlyozza, hogy a jólét és a GDP közötti összefüggés nem automatikus, hanem 
feltételes, mivel a GDP nem foglal magában számos nem piaci tevékenységet (mint a 
gyermekgondozás, az idősek és betegek gondozása stb.), amelyek hatással vannak a 
jólétre; egyaránt kiemeli, hogy amennyiben a jólét és a GDP együtt haladhatnak a fejlődő 
országokban, olyan esetek is vannak, amikor a politikák hozzájárulnak a jóléthez, de 
egyben lelassítják a növekedést, mint az erdei ökoszisztéma megőrzésének esetében; ezért 
úgy véli, hogy – a fejlesztési politika összehangoltságára irányuló célkitűzésnek 
megfelelően – a GDP elemzéséhez alternatív mutatókra van szükség ahhoz, hogy a 
gazdasági, szociális és környezeti feltételekről reprezentatív kép álljon rendelkezésre;

3. reméli, hogy a teljesítmény környezetvédelmi és tisztán gazdasági mutatók alapján történő 
mérésére irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethető és összehangolható lesz az olyan 
meglévő, átfogó kezdeményezésekkel, mint az ENSZ humán fejlettségi mutatója;

4. emlékeztet, hogy a GDP a jólét nem megfelelő mércéje; arra számít, hogy a figyelem 
szélesebb körű és fenntarthatóbb mutatók felé történő áthelyezése a társadalmi és 
környezetvédelmi tényezők – beleértve az éghajlatváltozást, az egészséget, az oktatást és 
az irányítást – módszeresebb előtérbe helyezéséhez is vezet majd a fejlődő országokban, 
és ezáltal lehetővé teszi a fejlesztési politikák számára, hogy a leginkább nélkülöző és 
hátrányos helyzetű lakosságot célozzák meg; hangsúlyozza, hogy a nemzetgazdasági 
számláknak a környezetvédelemre és a szociális kérdésekre történő kiterjesztésére van 
szükség ahhoz, hogy ezek a mutatók megfelelően teljesítsenek;

5. örül az európai intézmények által tett, a „GDP-n innen és túl” elnevezésű 
kezdeményezésnek, melynek értelmében nem korlátozzák tovább a nemzetek 
gazdagságának és a polgárok jólétének mérését;

6. alaposan ellenőrizni kíván minden új eszközt annak biztosítása érdekében, hogy azok nem 
vezetnek a fejlesztési segélyezés semmilyen mértékű csökkenéséhez, nevezetesen az EU 
azon kötelezettségvállalása tekintetében, hogy 2015-re a GDP 0,7%-át fordítja 
fejlesztésre.
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