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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad sąvoka „augimas“, kuri priskiriama prie kiekybinių ekonomikos priemonių, 
neturėtų būti painiojama su sąvoka „vystymasis“, kuri priskiriama prie kokybinių kriterijų 
ir apima gyvenimo kokybę ir gyvenimo sąlygų gerinimą (aplinkos kokybę, sveikatą, 
švietimą, teisingą pajamų perskirstymą, socialinius ryšius ir kt.); todėl ragina ES 
susilaikyti nuo paprasčiausiai į augimą orientuotos vystymosi politikos;

2. pabrėžia, kad gerovės ir BVP tarpusavio ryšys nėra savaiminis, bet sąlyginis, nes BVP 
neapima įvairios su rinka nesusijusios veiklos (pvz., vaikų, pagyvenusių ir sergančių 
žmonių priežiūros ir kt.), kuri daro poveikį gerovei; taip pat pabrėžia, kad, nors 
besivystančiose šalyse gerovė ir BVP gali būti labai susiję, taip pat esama atvejų, kai 
politika gali prisidėti prie gerovės sulėtindama augimą, pvz., miško ekosistemų 
išsaugojimo atveju; todėl mano, kad laikantis nuoseklios vystymosi politikos tikslo būtina 
parengti kitus nei BVP rodiklius, kad būtų sudarytas reprezentatyvus ekonominių sąlygų, 
socialinių aspektų ir aplinkos būklės vaizdas;

3. viliasi, kad Komisijos pasiūlymas vertinti veiklos rezultatus remiantis aplinkos ir grynai
ekonominiais rodikliais bus suderinamas su esamomis pasaulinėmis iniciatyvomis, pvz., 
JT Žmogaus socialinės raidos indeksu, ir jas atitiks;

4. primena, kad BVP nėra tinkamas gerovės rodiklis; tikisi, kad, atkreipus dėmesį į 
platesnius ir tvaresnius rodiklius, taip pat atsiras labiau sisteminis požiūris į socialinius ir 
aplinkosaugos veiksnius besivystančiose šalyse, pvz., klimato kaitą, sveikatą, švietimą ir 
valdymą, ir taip bus sudarytos galimybės tikslingai pritaikyti vystymosi politiką 
gyventojams, kuriems labiausiai to reikia ir kurie yra nepalankiausioje padėtyje; pabrėžia, 
kad būtina į nacionalines sąskaitas įtraukti aplinkos apsaugos ir socialinius rodiklius, kad 
šie rodikliai tinkamai atliktų savo funkciją;

5. džiaugiasi, kad ES institucijos ėmėsi iniciatyvos „Ne tik BVP“, kuria siekiama neberiboti 
tautų turto ir piliečių gerovės vertinimo būdų;

6. ketina atidžiai stebėti visas naujas priemones, siekdamas užtikrinti, kad dėl jų nebūtų 
mažinama vystymosi pagalba, visų pirma ES įsipareigojimas iki 2015 m. vystymuisi skirti 
0,7 % BVP.
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