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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că conceptul de „creștere”, care se referă la măsuri economice 
cantitative, nu trebuie confundat cu cel de „dezvoltare”, care se referă la criterii calitative 
și care înglobează calitatea vieții și îmbunătățirea condițiilor de trai (calitatea mediului,
sănătatea, educația, redistribuirea echitabilă a veniturilor, relațiile sociale etc.); îndeamnă, 
astfel, UE să nu aplice o simplă politică de dezvoltare orientată spre „creștere”;

2. subliniază faptul că relația dintre bunăstare și PIB nu este automată, ci condiționată, având 
în vedere faptul că PIB-ul exclude o serie de activități care nu au legătură cu piața 
(precum îngrijirea copiilor, îngrijirea persoanelor vârstnice și a celor bolnave etc.), care 
influențează bunăstarea; subliniază de asemenea faptul că, chiar dacă bunăstarea și PIB-ul 
pot fi interconectate în țările în curs de dezvoltare, există totodată cazuri în care politicile 
pot contribui la bunăstare, încetinind în același timp creșterea, precum în cazul conservării 
ecosistemului forestier; consideră astfel că, în conformitate cu obiectivul coerenței 
politicii de dezvoltare, este necesar să existe indicatori alternativi, pe lângă PIB, pentru a 
realiza o imagine reprezentativă a condițiilor economice, sociale și de mediu;

3. speră că propunerea Comisiei de a măsura performanța atât în funcție de indicatorii de 
mediu, cât și de cei pur economici va fi compatibilă și conformă cu inițiativele globale 
existente, precum indicele de dezvoltare umană al ONU;

4. reamintește faptul că PIB-ul nu este un bun instrument de măsurare a bunăstării; se 
așteaptă ca centrarea atenției asupra unor indicatori mai cuprinzători și mai durabili să 
conducă, de asemenea, la o focalizare mai sistematică asupra factorilor sociali și de mediu 
în țările în curs de dezvoltare, inclusiv asupra schimbărilor climatice, sănătății, educației și 
guvernanței și să permită astfel politicii de dezvoltare să aibă în atenție populațiile cele 
mai sărace și defavorizate; subliniază nevoia de a extinde conturile naționale la chestiuni 
de mediu și sociale, pentru a permite acestor indicatori să funcționeze în mod adecvat;

5. salută faptul că, în afara indicatorului reprezentat de PIB, instituțiile europene au adoptat 
inițiativa de a renunța la limitarea cuantificării bogăției națiunilor și a bunăstării 
cetățenilor;

6. intenționează să monitorizeze îndeaproape orice nou instrument pentru a se asigura că 
acesta nu conduce la nicio reducere a ajutorului pentru dezvoltare, în special în ceea ce 
privește angajamentul UE de a cheltui 0,7% din PIB pentru dezvoltare până în 2015.
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