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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar seja aprovada.

– Tendo em conta a Declaração de Istambul da OCDE intitulada "Medir e Promover o 
Progresso das Sociedades” adoptada em 30 de Junho de 2007,

– Tendo em conta a proposta de regulamento da Comissão relativo às contas económicas do 
ambiente da União Europeia (COM(2010)132),

– Tendo em conta o relatório final da Comissão sobre a Aferição do Desempenho 
Económico e do Progresso Social (relatório Stiglitz, Sen e Fitoussi, 2008),

1. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de lançar um plano de acção composto por 
cinco acções sério, abrangente e prospectivo sobre a melhoria do produto interno bruto 
(PIB) como indicador para avaliar o desempenho económico e para complementar o PIB 
com outros indicadores que tenham em conta as dimensões essenciais do bem-estar e do 
progresso humano, nomeadamente as ambientais e sociais;

2. Sugere que se aponte para um conjunto limitado de indicadores pertinentes que possa, 
mais tarde, ser facilmente complementado por outros indicadores, assim como para um 
grupo de indicadores de síntese que revista duas perspectivas complementares sobre o 
meio ambiente através de um indicador monetarizado (como, por exemplo, as poupanças 
líquidas ajustadas) e um físico (a pegada ecológica, a pegada de carbono ou os indicadores 
de dissociação), assim como indicadores mais amplos de inclusão social e de bem-estar 
humano (por exemplo, o índice de GINI e o Índice de Pobreza Humana ou o índice de 
Saúde Social);  sugere que o PIB, em si, seja melhorado; aponta como exemplos para o 
"Índice de Bem-Estar Económico Sustentável", o “Índice de Progresso Genuíno”  ou o 
“Índice de Bem-Estar Nacional”;  recomenda que o Eurostat trabalhe em estreita 
cooperação com outros centros de investigação e organizações que desenvolveram esses 
indicadores, a fim de os tornar mais precisos e fáceis de implementar;

3. Considera que as políticas nacionais e da UE devem ser aquilatadas pelo sucesso 
alcançado nos progressos registados na consecução dos objectivos sociais, económicos e 
ambientais e na melhoria do bem-estar dos Europeus e que o PIB não é suficiente para 
registar a  complexa realidade socioeconómica dos desafios regionais e nacionais; 
sublinha que a utilização de indicadores sociais e ambientais novos e complementares está 
em plena sintonia com os objectivos da Estratégia Europa 2020 e outras iniciativas 
importantes, que não podem ser alcançados recorrendo ao PIB como única medida;

4. Considera que, embora o PIB constitua uma medida sólida da actividade 
macroeconómica, enferma de muitas deficiências enquanto indicador do desenvolvimento 
societal global;  em particular, o PIB não regista importantes factores sociais como o 
desemprego, o subemprego, a esperança de vida ou a qualidade dos sistemas de ensino e 
de saúde,  nem as disparidades na distribuição dos rendimentos ou os serviços não 
mercantis que contribuem para a criação de valor económico como o trabalho doméstico, 
o trabalho voluntário e actividades ilegais), nem tão pouco as externalidades ambientais 
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negativas e aumenta quando os recursos são investidos na luta contra os desenvolvimentos 
negativos, como o recrudescimento dos problemas sociais, o que faz com que a destruição 
(em todas as formas) seja medida pelo PIB como um proveito económico;

5. Observa que, quando as pessoas reflectem sobre a qualidade de vida que gostariam de ter, 
pensam por exemplo, num ambiente social seguro, que permita encontrar, com facilidade, 
um alojamento confortável e emprego, em locais que ofereçam boas condições para criar 
os filhos, onde, por exemplo, a integração dos estrangeiros seja devidamente tida em 
atenção, onde sejam prestados serviços sociais e as distâncias sejam curtas para se 
apreciar a natureza e lamenta que seja difícil obter dados comparáveis sobre essas 
questões;

6. Considera, face à interdependência cada vez maior entre os aspectos económico, social e 
ambiental, que o PIB é o único indicador que permite ter em devida conta as diferentes 
características socioeconómicas a nível europeu e que deve permanecer o único critério 
para o nível de dotações da futura política de coesão, mas sublinha a necessidade de ter 
em maior conta os factores ambientais e sociais a nível nacional e regional e de 
estabelecer critérios adequados para esse fim;

7. Observa que fortes provas empíricas demonstram que há um limiar para além do qual o 
crescimento do PIB é progressivamente dissociado de uma melhoria paralela nos padrões 
de vida e na sustentabilidade;

8. Congratula-se, enquanto passo positivo e importante, com as cinco acções que permitem 
medir o progresso num mundo em mudança lançadas pela Comissão e recorda a intenção 
de utilizar esses indicadores como novas orientações e novos critérios para avaliar as 
políticas e sua implementação; salienta a importância de desenvolver essas acções em 
estreita cooperação internacional;

9. Realça que o PIB é o principal indicador que pode combinar critérios ambientais e sociais, 
económicos e de transporte, para de medir a prosperidade a todos os níveis na UE; receia 
que, se for dada demasiada ênfase a outros indicadores, o resultado seja arbitrário, a 
tomada de decisão seja aleatória e a burocracia excessiva, o que apenas contribuirá para 
tornar mais difícil a realização dos objectivos em matéria de igualdade regional, em 
detrimento das regiões mais pobres e geograficamente mais desfavorecidas da Europa;

10. Acredita que melhorar e complementar o PIB como um indicador estatístico crucial de 
orientação do processo de decisão política baseado na medida da produção mercantil de 
uma economia exige mudanças radicais no sistema, de modo a ter devidamente em conta 
parâmetros económicos, ambientais e sociais para o planeamento, execução e avaliação 
das políticas económicas, ambientais e sociais, e requer, em particular, uma recolha e 
processamento de dados em tempo útil;

11. Apoia plenamente a criação de um quadro jurídico sólido para as contas económicas do 
ambiente da União Europeia, por constituir um passo positivo no processo “O PIB e mais 
além”; considera da maior importância que as contas económicas do ambiente da União 
Europeia, assim que o sistema estiver totalmente operacional, sejam utilizadas 
activamente e com precisão em todas as informações pertinentes da política da UE, 
enquanto elemento fundamental para avaliações de impacto, planos de acção, propostas 
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legislativas e outros produtos importantes do processo político e que é também muito 
importante que o sistema seja coordenado e avaliado de perto, para abrir caminho a 
futuros desenvolvimentos nesta área;

12. Solicita à Comissão, por conseguinte, que mantenha o PIB como indicador-chave ao 
planear medidas para aumentar a prosperidade e o desempenho económico, e que 
identifique as regiões elegíveis para apoio a esse título a nível europeu, devendo as 
autoridades de nacionais de ligação continuar a dispor de margem de manobra para 
recorrerem a outros indicadores sociais, ambientais e de infra-estruturas a nível 
apropriado, para ter em conta as circunstâncias específicas das regiões e das cidades e 
cumprir os objectivos da Estratégia UE 2020;

13. Sublinha a necessidade de desenvolver estatísticas fiáveis, harmonizadas e em tempo útil, 
bem como de uma série de dados e indicadores que abarquem um período longo, que 
possam ser utilizados tendo em vista uma projecção da evolução futura e a concepção  de 
políticas; recomenda que as várias bases de dados mantidas por entidades públicas sejam 
melhor utilizadas e combinadas e que sejam usadas metodologias, normas, definições, 
classificações e regras contabilísticas semelhantes nos Estados-Membros, a fim de 
assegurar a qualidade e a comparabilidade dos dados; solicita que a recolha de dados e o 
respectivo processamento sejam feitos de acordo com os princípios da independência 
profissional, da imparcialidade, da objectividade, do sigilo estatístico e da rentabilidade, 
tendo, porém, em conta os devidos cuidados relativamente à protecção dos dados 
pessoais; considera que o Eurostat deverá desempenhar um papel importante neste 
processo;

14. Congratula-se com a vontade da Comissão de trabalhar em cooperação com outras 
organizações governamentais, da sociedade civil e centros de investigação; recorda a 
importância da participação dos cidadãos neste debate crucial e de disponibilizar fontes de 
informação gratuitas, facilmente disponíveis a todos os cidadãos, para que o conteúdo real 
dos diversos indicadores, a forma como foram alcançados, as suas interligações e o que, 
na verdade, medem, possam tornar-se compreensíveis e ser desenvolvidos com o tempo;
solicita que o Parlamento Europeu seja associado de forma estreita a futuros 
desenvolvimentos sobre esta matéria;

15. Sublinha a necessidade de um conjunto de indicadores visando aferir a evolução 
macroeconómica interna e externa não fiscal que, em determinadas circunstâncias, pode 
ter uma influência nas finanças públicas e faz notar que tal conjunto de indicadores 
poderia incluir o saldo da conta corrente, as posições de activos externos líquidos, a 
produtividade e os custos unitários do trabalho, a taxa de câmbio efectiva real, o crédito ao 
sector privado e os preços dos activos; 

16. Salienta que, todavia, questionar o PIB como único indicador estatístico e introduzir 
indicadores complementares acabará por dar às políticas económicas a nível nacional e 
europeu novas direcções e introduzir novos aspectos relativos à qualidade do 
desenvolvimento e da prosperidade dos cidadãos.



PE448.956v02-00 6/6 AD\839392PT.doc

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 1.12.2010

Resultado da votação final +:
–:
0:

35
2
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, 
George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo 
Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie 
Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi 
Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid 
Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Alfredo Pallone, Anni 
Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, 
Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Corien 
Wortmann-Kool

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Sophie Auconie, Sari Essayah, Robert Goebbels, Carl Haglund, 
Thomas Händel, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Thomas 
Mann

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) 
presente(s) no momento da votação final

Edvard Kožušník


