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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att begreppet ”tillväxt”, som hänför sig till kvantitativa 
ekonomiska åtgärder, inte bör förväxlas med begreppet ”utveckling”, som hänför sig till 
kvalitetskriterier och omfattar livskvalitet och förbättrade levnadsvillkor (kvaliteten på 
miljön, hälsa, utbildning, rättvis inkomstfördelning, sociala band osv.). EU uppmanas 
därför med kraft att inte driva en utvecklingspolitik som endast är inriktad på tillväxt.

2. Europaparlamentet understryker att det inte finns något direkt samband mellan välfärd och 
BNP. Sambandet är i stället villkorligt, eftersom BNP utesluter ett flertal 
icke-kommersiella verksamheter (t.ex. barn-, sjuk- och äldreomsorg) som påverkar 
välfärden. Parlamentet framhåller dessutom att även om välfärd och BNP kan gå hand i 
hand i utvecklingsländerna, så finns det fall där politiska strategier kan bidra till välfärd 
men samtidigt sakta ned tillväxten, såsom i fallet med bevarandet av skogars ekosystem. 
Parlamentet anser därför att det i linje med målet om en konsekvent utvecklingspolitik 
behövs alternativa indikatorer till BNP för att ge en representativ bild av ekonomiska och 
sociala förhållanden samt miljöförhållanden.

3. Europaparlamentet hoppas att kommissionens förslag om att mäta framsteg genom 
miljömässiga och inte bara ekonomiska indikatorer kommer att vara förenligt och 
överensstämmande med befintliga globala initiativ, såsom FN:s index över mänsklig 
utveckling.

4. Europaparlamentet påminner om att BNP inte är ett lämpligt mått på välfärd, och 
förväntar sig att en övergång till bredare och mer hållbara indikatorer även kommer att ge 
en mer systematisk fokusering på sociala och miljömässiga faktorer i utvecklingsländer, 
såsom klimatförändringar, hälsa, utbildning och styre, för att utvecklingspolitiken på så 
sätt ska kunna inriktas på de fattigaste och mest missgynnade grupperna. Parlamentet 
betonar att nationalräkenskaperna måste utvidgas till att även omfatta miljöfrågor och 
sociala frågor för att denna uppsättning indikatorer ska kunna fungera på ett adekvat sätt.

5. Europaparlamentet gläder sig åt att de europeiska institutionerna har tagit initiativet 
”Bortom BNP” för att minska begränsningarna av det sätt på vilket man mäter ländernas 
välstånd och invånarnas välbefinnande.

6. Europaparlamentet avser att grundligt kontrollera alla nya instrument för att se till att de 
inte leder till en minskning av utvecklingsbiståndet, i synnerhet med tanke på 
EU:s åtagande att avsätta 0,7 procent av BNP till utveckling år 2015.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET
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