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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az OECD „a társadalmak fejlődésének mérése és előmozdítása” című, 2007. 
június 30-án elfogadott isztambuli nyilatkozatára,

– tekintettel az európai környezeti-gazdasági számlák szabályozására irányuló bizottsági 
javaslatra (COM(2010)132),

– tekintettel a gazdasági teljesítmény és a társadalmi haladás méréséről szóló bizottsági 
jelentésre (Stiglitz, Sen és Fitoussi jelentése, 2008),

1. üdvözli a Bizottság komoly, átfogó és előrelátó, öt tevékenységből álló cselekvési terv 
elindítására irányuló kezdeményezését a bruttó hazai termék (GDP) mint a gazdasági 
teljesítmény értékelésére alkalmazott mutató javítása, és a GDP egyéb, az egyének 
jólétének és fejlődésének alapvető, így például gazdasági, környezeti és társadalmi 
dimenzióit is figyelembe vevő mutatókkal történő kiegészítése érdekében;

2. javasolja, hogy korlátozott számú, később más mutatókkal könnyen kiegészíthető, 
megfelelő mutatók felállítására kell törekedni, valamint olyan összesítő mutatók 
felállítására, melyek magukban foglalnak két kiegészítő környezeti szempontot egy 
pénzben kifejezett mutatón (mint például a kiigazított nettó megtakarításon) és egy fizikai 
mutatón (mint például az ökológiai lábnyomon, a szénlábnyomon vagy egyéb 
szétválasztási mutatókon) keresztül, továbbá törekedni kell a társadalmi integrációra és az 
emberek jólétére vonatkozó szélesebb körű mutatók (mint például a Gini-mutató, a humán 
szegénységi index vagy a szociális egészség index) felállítására; javasolja, hogy a GDP-t 
önmagában javítani kell; példaként említi a „fenntartható gazdasági jólét indexét”, a 
„valós fejlődés mutatóit” vagy a „nemzeti jólét mutatóját”; javasolja az Eurostat más, 
hasonló jellegű mutatókat már kifejlesztett kutatóközpontokkal történő szorosabb 
együttműködését, a mutatók pontosabbá és könnyebben végrehajthatóbbá tétele 
érdekében;

3. úgy véli, hogy a nemzeti és uniós politikákat a szerint kell megítélni, hogy mennyire 
bizonyulnak sikeresnek a szociális, gazdasági és környezeti célok elérésére irányuló 
előrelépések és az európai polgárok jólétének javítása tekintetében, és hogy a GDP nem 
veszi eléggé figyelembe a nemzeti és regionális kihívások összetett társadalmi-gazdasági 
realitását; hangsúlyozza, hogy az új, kiegészítő, szociális és környezeti mutatók 
alkalmazása teljes mértékben összhangban áll az Európa 2020-ra vonatkozó stratégiájában 
és egyéb nagyobb kezdeményezésekben foglalt célokkal, melyek nem valósíthatók meg a 
GDP kizárólagos mérceként való használatával;

4. úgy véli, hogy bár a GDP szilárd eszközt jelent a makroökonómiai tevékenység mérésére, 
az átfogó társadalmi fejlődés mutatójaként számos hiányossága van; különösképpen az, 
hogy fontos társadalmi tényezőket hagy figyelmen kívül, mint például a 
munkanélküliséget, az alulfoglalkoztatottságot, a várható élettartamot vagy az oktatási és 
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egészségügyi rendszerek minőségét, a jövedelemelosztás egyenlőtlenségeit, illetve a nem 
piaci tevékenységek gazdasági értékteremtéshez való hozzájárulását (így például az 
önkéntes munkát, a háztartási munkát és az illegális tevékenységeket) és a negatív 
környezeti externáliákat, valamint a negatív fejleményekkel, úgymint a fokozottabb 
szociális problémákkal való szembenézés érdekében befektetett erőforrások megnövelik 
annak értékét, ezért a pusztítást (annak minden formájában) a GDP önmagában véve 
gazdasági nyereségként méri;

5. megjegyzi, hogy az emberek életminőségüket tekintve a biztonságos, kényelmes lakhatást 
és állást biztosító, gyereknevelésre alkalmas, többek között a külföldiek integrációjára 
fokozott figyelmet fordító, szociális szolgáltatásokat nyújtó, a természet élvezetét elérhető 
távolságban lehetővé tevő szociális környezetet részesítik előnyben, és sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy az ezekre a kérdésekre vonatkozó adatok nehezen összehasonlíthatóak;

6. úgy ítéli meg a gazdasági, társadalmi és környezeti kérdések közötti valaha létező 
legnagyobb fokú kölcsönös összefüggés fényében, hogy a GDP a legfőbb olyan mutató, 
mely lehetővé teszi európai szinten a különböző társadalmi-gazdasági sajátosságok 
számbavételét és a jövőbeli kohéziós politikában a pénzügyi juttatások szintjére 
vonatkozó legfontosabb kritériumának kell maradnia, ugyanakkor hangsúlyozza a 
környezeti és társadalmi tényezők nemzeti és regionális szinten történő fokozottabb 
számbavételének, és ebből a célból egy alkalmas kritérium meghatározásának 
szükségességét;

7. megjegyzi, hogy jelentős empirikus bizonyítékok tanúsítják egy olyan küszöb létezését, 
melyen túl a GDP növekedése fokozatosan elválasztódik az életszínvonal és a 
fenntarthatóság vele párhuzamos javulásától;

8. pozitív és fontos lépésként üdvözli a változó világunkban észlelhető haladás jobb 
mérésére irányuló öt intézkedés Bizottság általi indítványozását és emlékeztet azon 
szándékra, hogy ezeket a mutatókat új iránymutatásként és összehasonlításként használják 
a politikaformálás és a politikai végrehajtás értékeléséhez; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy ezeknek az intézkedéseknek a kidolgozása szoros nemzetközi 
együttműködésben történjen;

9. hangsúlyozza, hogy a GDP a legfőbb olyan mutató, amely egyesítheti a környezeti és 
szociális, gazdasági és közlekedési kritériumokat a prosperitás mérésére az EU 
valamennyi szintjén; attól tart, hogy ha más mutatók túl nagy hangsúlyt kapnak, az 
önkényes és véletlenszerű döntéshozatalt, illetve túlzott bürokráciát eredményez majd, 
ami megnehezítheti a regionális egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések elérését a 
legszegényebb és földrajzilag leginkább hátrányos helyzetben lévő európai térségek 
rovására;

10. úgy ítéli meg, hogy a GDP politikaalakítási folyamatot irányító, egy gazdaság piaci 
kibocsátásának mérésén alapuló fő statisztikai mutatóként való javításához és 
kiegészítéséhez további átfogó és mélyreható változtatásokat kell végrehajtani a 
rendszerben és a gazdasági, környezeti és szociális politikák tervezésénél, végrehajtásánál 
és értékelésénél megfelelő módon figyelembe kell venni a gazdasági, környezetvédelmi és 
társadalmi paramétereket, valamint időszerűbb adatgyűjtésre és -feldolgozásra van 
szükség;
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11. teljes mértékben támogatja az európai környezeti-gazdasági számlák szilárd jogi keretének 
kialakítását a „GDP-n innen és túl” folyamat pozitív lépéseként; rendkívül fontosnak 
tartja, hogy amint a rendszer teljesen üzemképessé válik, az európai környezeti-gazdasági 
számlákat aktívan és megfelelően alkalmazzák minden érintett uniós politika 
kialakításakor, valamint hogy ezeket a hatásvizsgálatok, a cselekvési tervek, a 
jogszabálytervezetek és a politikai folyamat többi jelentős termékének meghatározó 
tényezőjeként kezeljék, továbbá szintén nagyon fontos a rendszer szoros koordinálása és 
értékelése az e téren történt további előrelépésekhez vezető út előkészítéséhez;

12. sürgeti ezért a Bizottságot, hogy tartsa meg a GDP-t mint a fellendülés és a gazdasági 
teljesítmény elősegítésére irányuló intézkedések tervezésekor és a térségek európai szintű 
támogatásra való jogosultságának megállapításakor használt legfőbb mutatót, amivel 
összefüggésben a nemzeti hatóságoknak továbbra is mozgásteret kell biztosítani ahhoz, 
hogy más, társadalmi, környezeti vagy infrastruktúrával kapcsolatos mutatókat 
alkalmazzanak a megfelelő szinten a különböző térségek és városok sajátos 
körülményeinek figyelembevétele, valamint az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek elérése 
érdekében;

13. hangsúlyozza a megbízható, összehangolt és időszerű statisztikák kialakításának és a 
hosszú távú adatsoroknak és mutatóknak a szükségességét, melyek alkalmazhatók a 
jövőbeli fejlemények előrejelzésénél és a politikák tervezésénél; ajánlja a közigazgatási 
hatóságok által fenntartott számos adatbázis fokozottabb használatát és kombinálását, 
valamint hasonló módszertan, közös szabványok, meghatározások, besorolások és 
elszámolási szabályok alkalmazását minden tagállamban az adatok minőségének és 
összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében; felszólít a szakmai függetlenség, 
pártatlanság, tárgyilagosság, statisztikai titoktartás és költséghatékonyság elvének 
teljesítésére az adatgyűjtés és -feldolgozás során, miközben fokozott figyelmet kell 
fordítani a személyi adatok védelmének kérdésére; úgy véli, az Eurostatnak fontos 
szerepet kell betöltenie a folyamatban;

14. üdvözli a Bizottság más kormányzati szervekkel, civil társadalommal és kutatóközponttal 
való együttműködési hajlandóságát; emlékeztet az állampolgárok e kulcsfontosságú vitába 
történő bevonásának fontosságára és arra, hogy szabad, minden állampolgár számára 
könnyen elérhető információforrásokra van szükség a különböző mutatók tényleges 
tartalmának, létrehozásuk módjának, a köztük lévő összekapcsolódásoknak és méréseik 
tárgyának érthetővé tétele és fejlődésük folyamatos nyomon követésének biztosítása 
érdekében; felszólítja az Európai Parlamentet az ezen a téren tett jövőbeli előrelépések 
érdekében történő szoros együttműködésre;

15. hangsúlyozza a nem-fiskális külső és belső makroökonómiai fejlődést mérő mutatók 
szükségességét, melyek bizonyos körülmények között az államháztartásra is 
vonatkozhatnak, és megjegyzi, hogy az ilyen mutatók az aktuális egyenleget, a nettó 
külföldi eszközpozíciókat, a termelékenységet és fajlagos bérköltségeket, az effektív 
reálárfolyamot, a magánhitelt és az eszközárakat is magukban foglalhatják;

16. megjegyzi mindazonáltal, hogy a GDP egyedüli statisztikai mutatóként való 
megkérdőjelezése és a kiegészítő mutatók bevezetése új irányba tereli majd a nemzeti és 
európai szintű gazdaságpolitikákat és új szempontokat alakít ki a fejlesztés minőségével és 
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az állampolgárok jólétével kapcsolatosan.
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