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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka jēdzienu „izaugsme”, kas attiecas uz kvantitatīvajiem ekonomikas rādītājiem, 
nedrīkst jaukt ar jēdzienu „attīstība”, kas attiecas uz kvalitātes kritērijiem un ietver dzīves 
kvalitāti un dzīves apstākļu (vides kvalitātes, veselības aprūpes, izglītības sistēmas, 
taisnīgas ienākumu sadales, sociālo saišu utt.) uzlabošanu; attiecīgi mudina ES atturēties 
no pārāk vienkāršas „uz izaugsmi orientētas” attīstības politikas īstenošanas;

2. uzsver, ka labklājības un IKP savstarpējā atbilstība ir nevis automātiska, bet atkarīga no 
nosacījumiem, jo IKP neietver virkni ar tirgu nesaistītu darbību (piemēram, bērnu aprūpe, 
vecāka gadagājuma cilvēku un slimnieku aprūpe utt.), kas ietekmē labklājību; turklāt 
norāda — lai gan jaunattīstības valstīs iespējama cieša labklājības un IKP saistība, 
atsevišķos gadījumos politika var arī veicināt labklājību, vienlaicīgi palēninot izaugsmi, 
kā liecina pieredze saistībā ar mežsaimniecības ekosistēmas saglabāšanu; tādēļ uzskata —
atbilstīgi attīstības politikas saskaņotības mērķim ir vajadzīgi alternatīvi rādītāji papildus 
IKP, lai gūtu vispārēju priekšstatu par ekonomikas, sociālajiem un vides apstākļiem;

3. pauž cerību, ka Komisijas priekšlikums par paveiktā novērtēšanu, izmantojot gan ar vidi 
saistītus, gan tikai ekonomiskus rādītājus, būs saderīgs un saskaņots ar tādām pašreizējām 
globālām iniciatīvām kā ANO tautas attīstības indekss;

4. atgādina, ka IKP nav piemērots rādītājs labklājības noteikšanai; sagaida, ka uzmanības 
pārorientēšana uz plašākiem un ilgtspējīgākiem rādītājiem arī nodrošinās sistemātiskāku 
pievēršanos sociāliem un vides faktoriem jaunattīstības valstīs, tostarp klimata 
pārmaiņām, veselības aprūpei, izglītībai un pārvaldībai, un tādējādi attīstības politiku 
varēs orientēt uz vistrūcīgākajām un visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām; uzsver 
nepieciešamību paplašināt nacionālos kontus, iekļaujot vides un sociālos jautājumus, lai 
varētu atbilstīgi izmantot šo rādītāju kopumu;

5. atzinīgi vērtē Eiropas iestāžu īstenoto iniciatīvu „IKP un ne tikai” ar mērķi pārtraukt 
ierobežot nacionālās bagātības un iedzīvotāju labklājības noteikšanas veidu;

6. apņemas cieši uzraudzīt jebkuru jaunu instrumentu, lai nodrošinātu, ka tas nekādā mērā 
nesamazina palīdzības apjomu attīstības jomā, jo īpaši attiecībā uz ES saistībām līdz 
2015. gadam 0,7 % IKP izlietot attīstībai.
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