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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że koncepcji „wzrostu” odnoszącej się do ilościowych rozwiązań 
gospodarczych, nie powinno się mylić z „rozwojem”, który odnosi się do kryteriów 
jakościowych, obejmujących jakość życia i poprawę warunków życia (jakość środowiska 
naturalnego, zdrowie, edukacja, sprawiedliwy podział dochodu, więzi społeczne itp.); 
zwraca się wobec tego do UE o powstrzymanie się od prowadzenia zwykłej polityki 
rozwoju zorientowanej na wzrost gospodarczy;

2. podkreśla, że współzależność między dobrobytem a PKB nie jest automatyczna, ale 
warunkowa, gdyż PKB nie uwzględnia szeregu działań pozarynkowych (jak opieka nad 
dziećmi, troska o osoby starsze i chore, itp.), które wpływają na dobrobyt; zwraca również 
uwagę, że tak jak w krajach rozwijających się dobrobyt i PKB mogą iść w parze, istnieją 
też przypadki, w których strategie polityczne mogą przyczyniać się do dobrobytu, 
spowalniając wzrost gospodarczy, jak w przypadku ochrony ekosystemu lasów; jest 
przekonany zatem, że dla dobra spójności polityki rozwoju należy rozwijać alternatywne 
dla PKB wskaźniki, które dałyby reprezentatywny obraz warunków gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych;

3. ma nadzieję, że wniosek Komisji dotyczący pomiaru wyników stosowania wskaźników 
zarówno środowiskowych, jak i czysto ekonomicznych będzie zgodny i spójny z 
podjętymi ogólnoświatowymi inicjatywami, takimi jak wskaźnik rozwoju społecznego 
ONZ;

4. przypomina, że PKB nie jest dobrym wskaźnikiem pomiaru dobrobytu; oczekuje, że 
skierowanie uwagi na ogólniejsze i bardziej zrównoważone wskaźniki będzie również 
prowadziło do bardziej systematycznego uwzględniania czynników społecznych i 
środowiskowych w krajach rozwijających się, takich jak zmiany klimatu, zdrowie, 
edukacja i sposób sprawowania rządów, co umożliwi ukierunkowanie działań w zakresie 
polityki na rzecz rozwoju na społeczności najbardziej potrzebujące i znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji; podkreśla potrzebę poszerzenia rachunków narodowych o 
zagadnienia środowiskowe i społeczne, aby umożliwić właściwe działanie tego zestawu 
wskaźników;

5. przychylnie odnosi się do inicjatywy dotyczącej nie tylko PKB, podjętej przez instytucje 
europejskie, by zaprzestać ograniczania pomiaru bogactwa narodów i dobrobytu 
obywateli;

6. zamierza uważnie monitorować wszelkie nowe instrumenty, aby dopilnować, by nie 
prowadziły one do ograniczenia pomocy rozwojowej, zwłaszcza w kontekście 
zobowiązania UE do przeznaczenia 0,7% PKB na rozwój do 2015 r.
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