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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του ΟΟΣΑ στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τη "Μέτρηση 
και Προώθηση της Προόδου των Κοινωνιών" που εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου 2007,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με ευρωπαϊκούς 
περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς (COM(2010)132),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τη Μέτρηση των Οικονομικών Επιδόσεων 
και της Κοινωνικής Προόδου (έκθεση 2008 των Stiglitz, Sen και Φυτούση),

1. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να θέσει σε εφαρμογή σοβαρό, 
ολοκληρωμένο και μελλοντοστρεφές σχέδιο πέντε δράσεων για τη βελτίωση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ως δείκτη αξιολόγησης των οικονομικών 
επιδόσεων, και  για τη συμπλήρωση του ΑΕΠ με άλλους δείκτες που να λαμβάνουν 
υπόψη σημαντικές διαστάσεις της ανθρώπινης ευημερίας και προόδου όπως οι 
οικονομικές, οι περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές·

2. εισηγείται να χρησιμοποιηθεί αρχικά μια περιορισμένη δέσμη σχετικών δεικτών, που 
αργότερα μπορούν να συμπληρωθούν εύκολα με άλλους, καθώς και μια δέσμη
συνοπτικών δεικτών που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δυο συμπληρωματικές 
προοπτικές για το περιβάλλον μέσω ενός νομισματοποιημένου δείκτη, όπως οι 
προσαρμοσμένες καθαρές αποταμιεύσεις, και ενός φυσικού δείκτη, όπως το οικολογικό 
αποτύπωμα, το αποτύπωμα άνθρακα ή άλλοι αποσυνδεδεμένοι δείκτες, καθώς και 
μερικών ευρύτερων δεικτών κοινωνικής ένταξης και ανθρώπινης ευημερίας, όπως ο 
δείκτης GINI και ο Δείκτης  Ανθρώπινης Φτώχειας ή ο Δείκτης Κοινωνικής Υγείας·
εισηγείται ότι αυτό καθαυτό το ΑΕΠ θα πρέπει να βελτιωθεί·  τονίζει ως παράδειγμα το 
«δείκτη της βιώσιμης οικονομικής ευημερίας», τους «γνήσιους δείκτες προόδου» ή τον 
«εθνικό δείκτη ευημερίας»· προτείνει δε να εργασθεί η Eurostat σε στενή συνεργασία με 
άλλα κέντρα ερευνών και οργανισμούς που έχουν αναπτύξει τέτοιου είδους δείκτες 
προκειμένου να καταστούν αυτοί πιο ακριβείς και εφαρμόσιμοι·

3. πιστεύει ότι οι εθνικές και ενωσιακές πολιτικές θα αξιολογηθούν ανάλογα με το αν 
σημείωσαν πραγματικά πρόοδο στην επίτευξη των κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών στόχων και αν συνέβαλαν σε περισσότερη ευημερία των Ευρωπαίων 
και ότι το ΑΕΠ δεν επαρκεί για την καταγραφή της πολύπλοκης κοινωνικο-οικονομικής 
πραγματικότητας των εθνικών και των περιφερειακών προκλήσεων· υπογραμμίζει ότι η 
χρήση νέων και συμπληρωματικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών  δεικτών 
συμβιβάζεται πλήρως προς τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και σε άλλες 
μείζονες πρωτοβουλίες, που δεν μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας ως μόνο 
μέτρο το ΑΕΠ·

4. πιστεύει ότι μολονότι το ΑΕΠ αποτελεί βάσιμο μέτρο μακροοικονομικής 
δραστηριότητας, παρουσιάζει πολλές αδυναμίες ως δείκτης γενικής κοινωνικής 
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ανάπτυξης· ειδικότερα, δεν καταγράφει σημαντικούς κοινωνικούς παράγοντες όπως την
ανεργία, την υπό-απασχόληση, το προσδόκιμο επιβίωσης, την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού συστήματος και  της υγείας, ούτε ερμηνεύει τις διαφορές στην κατανομή 
εισοδήματος, τις εκτός αγοράς δραστηριότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία 
οικονομικής αξίας (όπως η εθελοντική εργασία, η οικιακή εργασία και οι παράνομες 
δραστηριότητες) και  αρνητικούς εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, και 
αυξάνεται όταν οι πόροι επενδύονται στην αντιμετώπιση αρνητικών εξελίξεων όπως η 
αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων, ούτως ώστε η καταστροφή (υπό όλες της τις 
μορφές) μετριέται από το ΑΕΠ ως οικονομικό κέρδος·

5. επισημαίνει ότι, όταν οι άνθρωποι σκέφτονται την ποιότητα ζωής τους, εκτιμούν για 
παράδειγμα τα ασφαλή κοινωνικά περιβάλλοντα όπου είναι εύκολο να βρουν άνετη στέγη 
και εργασία και να αναθρέψουν τα παιδιά τους, όπου προβλέπεται φροντίδα για την 
ενσωμάτωση των αλλοδαπών, όπου παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες και μπορεί κανείς 
να απολαύσει τη φύση σε κοντινές αποστάσεις· λυπάται λοιπόν που σχεδόν δεν 
διατίθενται συγκρίσιμα στοιχεία για τα θέματα αυτά·

6. είναι της άποψης ότι, δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην 
οικονομία, τα κοινωνικά θέματα και το περιβάλλον, το ΑΕΠ είναι ο κύριος δείκτης που 
επιτρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη τα διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και πρέπει να παραμείνει το κύριο κριτήριο για το 
επίπεδο των χρηματοοικονομικών κονδυλίων στη μελλοντική πολιτική συνοχής, αλλά 
τονίζει επίσης την ανάγκη να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να προσδιορισθούν 
κατάλληλα κριτήρια για τον σκοπό αυτό·

7. επισημαίνει ότι σοβαρά εμπειρικά στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει ένα κατώτατο όριο πέρα 
από το οποίο η αύξηση του ΑΕΠ αποσυνδέεται προοδευτικά από την παράλληλη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της βιωσιμότητας·

8. χαιρετίζει, ως θετικό και σημαντικό βήμα, τις πέντε δράσεις που προωθεί η Επιτροπή για 
τη βελτίωση της μέτρησης προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και υπενθυμίζει την 
πρόθεση να χρησιμοποιούνται οι δείκτες αυτοί ως νέες κατευθυντήριες γραμμές και 
σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της χάραξης και της εφαρμογής μέτρων πολιτικής·  
τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης των δράσεων αυτών σε στενή διεθνή συνεργασία·

9. υπογραμμίζει ότι το ΑΕΠ είναι ο κύριος δείκτης που μπορεί να συνδυάσει 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καθώς και κριτήρια στον τομέα 
των μεταφορών, για τη μέτρηση της ευημερίας σε όλα τα επίπεδα στην ΕΕ· εκφράζει το 
φόβο μήπως, αν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε άλλους δείκτες, το αποτέλεσμα θα είναι η 
αυθαίρετη και τυχαία λήψη αποφάσεων όπως και η υπερβολική γραφειοκρατία, οι οποίες 
το μόνο που θα επιτύχουν είναι να καταστήσουν την επίτευξη των στόχων που αφορούν 
την περιφερειακή ισότητα πιο δύσκολη, σε βάρος των φτωχότερων και των γεωγραφικά 
πιο μειονεκτικών περιφερειών της Ευρώπης·

10. πιστεύει ότι η βελτίωση και συμπλήρωση του ΑΕΠ, ως βασικού στατιστικού δείκτη που 
διέπει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τη μέτρηση της απόδοσης της αγοράς σε 
μια οικονομία, απαιτεί ευρύτατες και σημαντικότατες αλλαγές στο σύστημα έτσι ώστε να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράμετροι 
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για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών, και ζητεί ειδικότερα την πιο έγκαιρη 
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων·

11. υποστηρίζει πλήρως τη θέσπιση έγκυρου νομικού πλαισίου για τους ευρωπαϊκούς 
περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς ως θετικό βήμα στη διαδικασία "ΑΕΠ και 
πέρα από αυτό"· θεωρεί  ιδιαίτερα σημαντικό, μόλις αρχίσει να λειτουργεί πλήρως το 
σύστημα, οι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί να χρησιμοποιούνται 
ενεργώς και με ακρίβεια σε όλη τη διαδικασία χάραξης  της οικείας πολιτικής της ΕΕ, ως 
βασικό στοιχείο στις αξιολογήσεις αντικτύπου, στα σχέδια δράσης, στις νομοθετικές 
προτάσεις και σε άλλα σημαντικά προϊόντα της πολιτικής διαδικασίας, και ότι είναι 
επίσης πολύ σημαντικό να υπάρχει στενός συντονισμός και αξιολόγηση του συστήματος 
προκειμένου μέσω αυτού να χαραχθεί ο δρόμος και για άλλες εξελίξεις στον τομέα αυτό·

12. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διατηρήσει το ΑΕΠ ως τον βασικό δείκτη κατά
το σχεδιασμό μέτρων για την ενίσχυση της ευημερίας και των οικονομικών επιδόσεων και 
να προσδιορίσει τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για στήριξη σε αυτήν τη βάση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας ωστόσο στις εθνικές αρχές το περιθώριο να 
χρησιμοποιούν και άλλους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και σχετικούς με τις υποδομές 
δείκτες στο κατάλληλο επίπεδο, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ιδιαίτερες 
συνθήκες των περιφερειών και των πόλεων όσο και η επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

13. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν έγκυρες, εναρμονισμένες και έγκαιρες στατιστικές 
και να συγκεντρωθούν δεδομένα και δείκτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου 
αυτά να χρησιμοποιηθούν για την προβολή μελλοντικών εξελίξεων και το σχεδιασμό
πολιτικών· συνιστά να χρησιμοποιούνται καλύτερα και σε συνδυασμό οι διάφορες βάσεις 
δεδομένων που διατηρούν οι δημόσιες αρχές, και ότι παρόμοια μεθοδολογία, κοινά 
πρότυπα, ορισμοί, ταξινομήσεις και λογιστικοί κανόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
κάθε κράτος μέλος, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των 
δεδομένων· ζητεί η συλλογή στοιχείων και η επεξεργασία τους να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, 
αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας, στατιστικού απόρρητου και σχέσης 
κόστους/αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας όμως τη δέουσα μέριμνα για τα θέματα 
προστασία των προσωπικών δεδομένων· φρονεί ότι η Eurostat θα πρέπει να παίξει 
μείζονα ρόλο στη διαδικασία αυτή·

14. επιδοκιμάζει την προθυμία της Επιτροπής να εργασθεί σε συνεργασία με άλλες 
κυβερνητικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και τα κέντρα ερευνών· υπενθυμίζει 
τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των πολιτών στον αποφασιστικό αυτό διάλογο καθώς 
και τη σημασία να προβλεφθούν δωρεάν πηγές πληροφόρησης με εύκολη πρόσβαση για 
όλους τους πολίτες, έτσι ώστε το ίδιο το περιεχόμενο των διαφόρων δεικτών, το πώς 
έχουν διαμορφωθεί, οι διασυνδέσεις τους και το τί πράγματι μετρούν, να μπορούν να 
γίνονται κατανοητά και να μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει σε διάρκεια χρόνου·
ζητεί δε τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις μελλοντικές εξελίξεις 
αυτού του θέματος·

15. τονίζει πως χρειάζεται μια δέσμη δεικτών που να μετρούν τις μη δημοσιονομικές
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εξωτερικές και εσωτερικές μακροοικονομικές εξελίξεις οι οποίες, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορούν να επηρεάσουν τα δημόσια οικονομικά, και επισημαίνει ότι η 
δέσμη αυτή δεικτών μπορεί να περιλαμβάνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τις 
καθαρές θέσεις ξένων περιουσιακών στοιχείων, την παραγωγικότητα, το κόστος εργασίας 
ανά μονάδα, τις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, την πιστωτική κατάσταση και 
τα περιουσιακά στοιχεία του ιδιωτικού τομέα·

16. σημειώνει ωστόσο ότι η αμφισβήτηση του ΑΕΠ ως μοναδικού στατιστικού δείκτη και η 
εισαγωγή συμπληρωματικών δεικτών θα οδηγήσει τις οικονομικές πολιτικές, σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε νέες κατευθύνσεις και θα εισαγάγει νέες πτυχές σχετικές με 
την ποιότητα της ανάπτυξης και την ευημερία των πολιτών.
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