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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til OECD's Istanbulerklæring af 30. juni 2007 om "måling og fremme af 
fremskridt i samfundene",

– der henviser til Kommissionens forslag til forordning om europæiske miljøøkonomiske 
regnskaber (KOM(2010)0132,

– der henviser til rapporten fra Kommissionen for Måling af Økonomiske Resultater og 
Sociale Fremskridt (Stiglitz-, Sen- og Titoussi-rapporten fra 2008),

1. bifalder Kommissionens initiativ til at indlede en seriøs, omfattende og fremsynet 
handlingsplan bestående af fem aktioner med henblik på at forbedre 
bruttonationalproduktet (BNP) som en indikator for vurdering af økonomiske resultater og 
supplere BNP med andre indikatorer, der tager hensyn til vigtige aspekter af menneskers 
velfærd og fremskridt, f.eks. de økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter;

2. foreslår, at der anvendes et begrænset sæt relevante indikatorer, der senere let vil kunne 
suppleres med andre indikatorer, samt et sæt sammensatte indikatorer, der kan omfatte to 
supplerende miljørelaterede betragtningsmåder ved hjælp af en pekuniær indikator (f.eks. 
justerede nettobesparelser) og en fysisk indikator (såsom økologisk fodaftryk, CO2-
fodaftryk eller andre afkoblingsindikatorer samt et par bredere indikatorer for social 
inklusion og trivsel såsom GINI-indekset og fattigdomsindekset eller indekset for "social 
sundhed”; peger på ”Index for Sustainable Economic Welfare”, ”Genuine Progress 
Indicators” eller ”National Welfare Index” som eksempler; anbefaler, at Eurostat arbejder 
tæt sammen med andre forskningscentre og –organisationer, der har udviklet sådanne 
indikatorer, for at gøre dem mere nøjagtige og anvendelige;

3. mener, at nationale politikker og EU-politikker vil blive evalueret i lyset af, hvorvidt de er 
i stand til at skabe fremskridt i opnåelsen af sociale, økonomiske og miljømæssige mål og 
forbedre europæernes velfærd, og at BNP ikke er tilstrækkeligt til at registrere de 
komplekse socioøkonomiske realiteter forbundet med de nationale og regionale 
udfordringer; understreger, at brugen af nye og supplerende sociale og miljømæssige 
indikatorer fuldt ud er i overensstemmelse med målene med EU 2020-strategien og andre 
væsentlige initiativer, som ikke kan nås ved at bruge BNP som eneste målestok; 

4. mener, at selvom BNP er en solid målestok for makroøkonomisk aktivitet, er det behæftet 
med mange mangler som indikator for den generelle samfundsudvikling; det omfatter 
navnlig ikke vigtige sociale faktorer som arbejdsløshed, underbeskæftigelse, forventet 
levetid eller kvaliteten  af uddannelses- og sundhedssystemerne, og det tager heller ikke 
højde for uligheder i indkomstfordeling, aktiviteter uden for markedet der bidrager til at 
skabe økonomisk værdi (såsom frivilligt arbejde, arbejde i hjemmet og illegale aktiviteter 
samt negative miljømæssige eksternaliteter, og det vokser, hvis der investeres i ressourcer 
i kontraproduktiv negativ udvikling såsom voksende sociale problemer, så alle former for 
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destruktive processer måles som økonomisk gevinst udtrykt ved BNP;

5. bemærker, at når folk tænker på deres livskvalitet, påskønner de f.eks. et trygt socialt 
miljø, hvor det er let at finde bekvemmelige boliger og gode arbejdspladser, hvor det er 
godt at opdrage børn, hvor der gøres en indsats for at integrere udlændinge, hvor der er 
adgang til sociale serviceydelser, og hvor det er muligt at nyde naturen inden for en 
overkommelig afstand, og beklager, at det er vanskeligt at opnå sammenlignelige data om 
disse spørgsmål;

6. er af den opfattelse, at det i betragtning af de stadig tættere indbyrdes forbindelser mellem 
det økonomiske område, det sociale område og miljøområdet hovedsagelig er BNP, der 
som indikator gør det muligt at integrere forskellige socioøkonomiske kendetegn på 
europæisk plan og derfor fortsat skal være hovedkriteriet for niveauet af tildeling af 
finansielle midler som led i samhørighedspolitikken, men understreger, at det er 
nødvendigt i højere grad at integrere miljømæssige og sociale anliggender på nationalt og 
regionalt plan og tillige at opstille egnede kriterier herfor;

7. bemærker, at erfaringen klart viser, at der går en grænse, hvor væksten i BNP gradvis 
frakobles miljøbelastningen med en sideløbende forbedring af levestandarden og 
bæredygtigheden som resultat.

8. bifalder som et positivt og væsentligt skridt de fem aktioner med henblik på bedre at 
kunne måle fremskridt i en verden i forandring, som er forelagt for Kommissionen, og 
minder om hensigten om at bruge disse indikatorer som nye retningslinjer og benchmarks 
til vurdering af udformning og gennemførelse af politik; understreger vigtigheden af at 
udvikle disse aktioner i et tæt internationalt samarbejde;

9. understreger, at BNP er den væsentligste indikator, når det drejer sig om at kombinere de 
økosociale, økonomiske og transportpolitiske kriterier til måling af velstand på alle 
niveauer i EU; frygter, at det, hvis der lægges for meget vægt på andre indikatorer, vil 
resultere i vilkårlighed, tilfældig beslutningstagning og ekstremt bureaukrati, som vil gøre 
det vanskeligere at opfylde de politiske målsætninger om udligning af skævhederne og 
dermed skade de fattigste og geografisk forfordelte regioner i Europa;

10. mener, at forbedring og supplering af BNP som en vigtig statistisk indikator for den 
politikskabende proces baseret på måling af en økonomis markedsmæssige produktion 
kræver omfattende og vidtrækkende ændringer af systemet, så der kan tages rigtigt hensyn 
til de økonomiske, miljømæssige og sociale parametre for planlægning, gennemførelse og 
evaluering af økonomiske politikker samt miljø- og socialpolitikker, og kræver navnlig 
mere rettidig dataindsamling og -bearbejdning;

11. støtter fuldt ud, at der indføres en fast lovgivningsramme for europæiske miljøøkonomiske 
regnskaber som et positivt skridt i processen "BNP og mere". anser det for at være at stor 
betydning, at de europæiske miljøøkonomiske regnskaber, så snart systemet er fuldt 
operationelt, anvendes aktivt og præcist i al relevant politikudformning på EU-plan som et 
vigtigt grundlag for konsekvensanalyser, handlingsplaner, lovgivningsforslag og andre 
betydende produkter af den politiske proces, og mener, at det er også er meget vigtigt, at 
systemet koordineres og vurderes nøje, for at det kan bane vej for yderligere udvikling på 
dette område;
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12. opfordrer derfor Kommissionen til at bibeholde BNP som afgørende indikator til 
planlægning af foranstaltninger til fremme af velstand og økonomisk formåen og udpege 
de regioner på europæisk plan, der vil kunne modtage støtte på dette grundlag, i hvilken 
forbindelse de nationale myndigheder skal have tilstrækkeligt spillerum til at anvende 
andre sociale, miljømæssige og infrastrukturmæssige indikatorer på det relevante plan for 
at tage hensyn til de særlige forhold i regionerne og byerne og gøre det muligt at 
gennemføre målene i EU 2020-strategien;

13. understreger, at det er nødvendigt at udvikle pålidelige, harmoniserede og tidssvarende 
statistikker og at opnå data og indikatorer, der er gældende over lang tid, således at de kan 
anvendes til at beskrive den fremtidige udvikling og udforme politikker; anbefaler, at de 
forskellige databaser, der forvaltes af de offentlige myndigheder, bruges og kombineres 
bedre, og at der i hver medlemsstat bruges en ensartet metode og fælles standarder, 
definitioner, klassifikationer og regnskabsregler for at sikre kvaliteten og 
sammenligneligheden af dataene; opfordrer til, at dataene indsamles og behandles under 
overholdelse af principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, statistisk 
fortrolighed og omkostningseffektivitet, idet der dog tages omhyggeligt hensyn til
personlig databeskyttelse; mener, at Eurostat bør spille en væsentlig rolle i denne proces;

14. finder det glædeligt, at Kommissionen er villig til at samarbejde med andre offentlige 
organisationer, civilsamfundet og forskningscentre; minder om, at det er vigtigt at 
inddrage borgerne i denne essentielle debat og at stille gratis og lettilgængelige 
informationskilder til rådighed for alle borgere, således at de forskellige indikatorers 
aktuelle indhold med oplysning om, hvordan de er opnået, hvordan de er indbyrdes 
forbundet, og hvad de rent faktisk måler, kan gøres forståeligt, og deres udvikling over tid 
kan følges. kræver, at Europa-Parlamentet inddrages nøje i den fremtidige udvikling på 
området;

15. understreger, at der er behov for et sæt indikatorer, der måler den ikke-skattemæssige, 
eksterne og interne makroøkonomiske udvikling, som under visse omstændigheder kan 
have indflydelse på de offentlige finanser, og bemærker, at et sådant sæt indikatorer kunne 
omfatte betalingsbalancens løbende poster, nettobeholdningerne af udenlandske aktiver, 
produktiviteten og enhedslønomkostningerne, den reale, effektive valutakurs, 
låntagningen i den private sektor og priserne på fast ejendom;

16. bemærker dog, at hvis der sættes spørgsmålstegn ved BNP som den eneste statistiske 
indikator og indføres yderligere indikatorer, vil det resultere i, at de økonomiske politikker 
på nationalt plan og på EU-plan går i nye retninger, og at der skabes nye dimensioner for 
kvaliteten af udviklingen og borgernes velfærd.
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