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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat het concept van "groei"dat refereert aan kwantitatieve economische 
maatregelen, niet mag worden verward met dat van "ontwikkeling" dat refereert aan 
kwalitatieve criteria, waaronder levenskwaliteit en levensomstandigheden (kwaliteit van het 
milieu, gezondheid, onderwijs, eerlijke inkomensherverdeling, sociale contacten, enz.);
dringt er bijgevolg bij de EU op aan af te zien van een uitsluitend "op groei gericht" 
ontwikkelingsbeleid;

2. onderstreept dat het verband tussen welzijn en BBP niet automatisch, maar conditioneel is, 
aangezien het BBP een reeks niet-commerciële activiteiten (zoals kinderopvang, ouderen- en 
ziekenzorg, enz.) die van invloed zijn op het welzijn, uitsluit; wijst er voorts op dat welzijn 
en BBP in de ontwikkelingslanden weliswaar kunnen samengaan, doch dat er ook gevallen 
zijn waarin beleid kan bijdragen tot welzijn en tegelijkertijd groei kan afremmen, zoals in het 
geval van het behoud van het bosecosysteem; is derhalve van mening dat overeenkomstig de 
doelstelling van coherentie van het ontwikkelingsbeleid, andere indicatoren dan het BBP 
nodig zijn om een representatief beeld te geven van economische omstandigheden, sociale 
aspecten en milieucondities; 

3. hoopt dat het Commissievoorstel om prestaties zowel aan de hand van ecologische als zuiver 
economische indicatoren te meten verenigbaar zal zijn met en aansluiting zal bieden op 
bestaande initiatieven die in de wereld zijn genomen, zoals de Human Development Index
van de Verenigde Naties;

4. wijst er opnieuw op dat het BBP geen goede indicator voor het welzijn is; verwacht dat de 
verschuiving van de aandacht naar bredere en duurzamere indicatoren tevens zal leiden tot 
een meer stelselmatige gerichtheid op maatschappelijke en ecologische factoren in 
ontwikkelingslanden, waaronder de klimaatverandering, gezondheid, opleiding en goed 
bestuur, en dat het ontwikkelingsbeleid dankzij deze aandachtsverschuiving de meest 
behoeftige en benadeelde bevolkingen in het vizier zal kunnen nemen; onderstreept dat de 
nationale rekeningen moeten worden uitgebreid tot milieu- en sociale aspecten om deze 
indicatoren in de gelegenheid te stellen naar behoren te presteren;

5. is verheugd over het initiatief van de Europese instellingen "het BBP en verder" om niet 
langer beperkingen op te leggen voor de wijze waarop de rijkdom van volkeren en het 
welzijn van de burgers wordt gemeten;

6. neemt zich voor nauwkeurig op eventuele nieuwe instrumenten toe te zien om ervoor te 
zorgen dat deze niet tot beperkingen van de ontwikkelingshulp leiden, met name tegen de 
achtergrond van de verplichting van de EU om vóór 2015 0,7% van haar BBP aan 
ontwikkeling te besteden.
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