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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se „rasti“, ki se nanaša na količinske ekonomske ukrepe, ne sme zamenjati za 
„razvoj“, ki se nanaša na kakovostna merila ter zajema kakovost življenja in izboljšanje 
življenjskih pogojev (kakovost okolja, zdravje, izobraževanje, pravična delitev prihodkov, 
družbene vezi itd.); zato odločno poziva EU, naj ne izvaja razvojne politike, ki bi bila 
usmerjena le v rast;

2. poudarja, da korelacija med blaginjo in BDP ni samodejna, temveč pogojna, saj BDP 
izključuje vrsto netržnih dejavnosti (na primer varstvo otrok, nego starejših in bolnih itd.), 
ki vplivajo na blaginjo; poudarja tudi, da če sta lahko blaginja in BDP v državah v razvoju 
tesno povezana, lahko v nekaterih primerih politika prispeva k blaginji ter obenem 
upočasnjuje rast, kot na primer pri varstvu gozdnih ekosistemov; zato meni, da so v skladu 
s ciljem skladnosti razvojne politike potrebni alternativni kazalci BDP, ki bi omogočili 
reprezentativno podobo gospodarskih razmer, družbenih vidikov in okoljskih razmer;

3. upa, da bo predlog Komisije, da bi poleg čisto ekonomskih kazalnikov merili tudi 
okoljsko uspešnost, primerljiv in skladen z obstoječimi svetovnimi pobudami, na primer 
indeksom človeškega razvoja pri OZN;

4. opozarja, da BDP ni dobro merilo blaginje; pričakuje, da se bomo zaradi večje pozornosti 
za širše in bolj trajnostne kazalnike bolj sistematično usmerili na družbene in okoljske 
dejavnike v državah v razvoju, med drugim na podnebne spremembe, zdravstvo, 
izobraževanje in upravljanje, ter s tem omogočil razvojnim politikam opredeliti najbolj 
pomoči potrebne in prikrajšane skupine prebivalstva; poudarja, da je treba nacionalne 
račune razširiti na okoljska in družbena vprašanja, da bi omogočili ustrezno 
funkcionalnost teh kazalcev;

5. pozdravlja pobudo BDP in več, ki so jo sprejele evropske institucije, da ne bodo več 
omejevale ukrepov v zvezi z bogastvom narodov in blaginjo državljanov;

6. namerava pobližje spremljati novi instrument in s tem zagotoviti, da ne bo povzročil 
zmanjšanja razvojne pomoči, zlasti glede na zavezo EU, da bo do leta 2010 za razvoj 
namenila 0,7 % BDP.
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