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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Declarația OCDE de la Istanbul intitulată „Evaluarea și favorizarea 
progresului societăților”, adoptată la 30 iunie 2007,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament privind conturile economice și de 
mediu europene (COM(2010)132),

–  având în vedere raportul Comisiei privind evaluarea performanțelor economice și a 
progresului social (Stiglitz, Sen și Fitoussi, 2008),

1. salută inițiativa Comisiei Europene de a lansa un plan serios, cuprinzător și orientat spre 
viitor, care cuprinde cinci acțiuni vizând îmbunătățirea produsului intern brut (PIB) ca 
indicator pentru evaluarea performanței economice și completarea PIB-ul cu alți indicatori 
care să țină seama de aspecte esențiale ale bunăstării și progresului uman, cum ar fi 
aspectele economice, de mediu și sociale;

2. sugerează să se vizeze un set limitat de indicatori relevanți care să poată fi ușor completați 
ulterior cu alți indicatori, precum și un set de indicatori de sinteză, care pot reprezenta 
două perspective complementare asupra mediului folosind un indicator monetar, cum ar fi 
economiile nete ajustate, și un indicator fizic, cum ar fi amprenta ecologică, amprenta de 
carbon sau alți indicatori de decuplare, precum și alți indicatori mai largi ai integrării 
sociale și ai bunăstării umane, cum ar fi coeficientul GINI și indicele sărăciei umane sau 
indicele sănătății sociale; sugerează ca PIB-ul ca atare să fie îmbunătățit; subliniază ca 
exemplu „indicele pentru bunăstare economică durabilă” (Index for Sustainable Economic 
Welfare), „indicatorii de progres veritabil” (Genuine Progress Indicators) sau „indicele 
bunăstării naționale” (National Welfare Index); recomandă Eurostat să coopereze strâns cu 
alte centre de cercetare și organizații care au elaborat astfel de indicatori, pentru a-i face 
mai preciși și mai aplicabili;

3. consideră că politicile naționale și ale UE vor fi evaluate în funcție de progresele realizate 
în ceea ce privește atingerea obiectivelor sociale, economice și de mediu, precum și 
creșterea bunăstării cetățenilor europeni; consideră, de asemenea, că PIB-ul nu este un 
indicator suficient pentru a reflecta realitatea socioeconomică complexă a provocărilor de 
la nivel național și regional; subliniază faptul că utilizarea unor noi indicatori sociali și de 
mediu complementari este în deplină concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și 
ale altor inițiative majore, care nu pot fi realizate numai pe baza utilizării PIB-ului ca 
instrument de măsurare;

4. consideră că, deși PIB-ul este un indicator solid al activității macroeconomice, el prezintă 
totuși numeroase deficiențe dacă este folosit ca indicator al dezvoltării generale a unei 
societăți; de exemplu, nu reflectă factori sociali importanți precum șomajul, subocuparea 
forței de muncă, speranța de viață sau calitatea sistemelor de educație și de sănătate și nici 
nu ia în considerare inegalitățile de venit, activitățile din afara pieței care contribuie la 
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crearea de valoare economică (munca voluntară, munca la domiciliu și activități ilegale) și 
externalitățile negative de mediu; de asemenea, PIB-ul crește atunci când sunt investite 
resurse pentru combaterea evoluțiilor negative cum ar fi agravarea problemelor sociale, 
astfel încât deteriorarea (sub toate formele sale) este înregistrată prin PIB drept creștere 
economică;

5. observă că, în evaluarea calității vieții, oamenii apreciază de exemplu mediile sigure din 
punct de vedere social, în care accesul la locuri de muncă și locuințe confortabile este 
facil, mediile care sunt favorabile creșterii copiilor, în care se facilitează integrarea 
imigranților, unde se asigură servicii sociale și accesul la natură se poate face ușor și 
regretă că este dificilă obținerea de date comparabile asupra acestor aspecte;

6. consideră, având în vedere interdependențele tot mai strânse dintre factorii economici, 
sociali și de mediu, că PIB-ul este principalul indicator care permite să se țină seama de 
diferitele caracteristici socioeconomice de la nivel european și că acesta trebuie să rămână 
principalul criteriu al nivelului fondurilor alocate în cadrul viitoarei politici de coeziune, 
dar subliniază necesitatea de a ține cont în mai mare măsură de factorii sociali și de mediu 
la nivel național și regional și de a stabili criterii adecvate în acest sens;

7. observă că o serie de dovezi empirice concludente arată că există un prag dincolo de care 
creșterea PIB-ului este progresiv decuplată de o îmbunătățire paralelă a standardelor de 
viață și a sustenabilității;

8. salută, ca pas pozitiv și important, cele cinci acțiuni propuse de Comisie pentru a măsura 
mai bine progresul într-o lume în schimbare și reamintește intenția de a utiliza acești 
indicatori ca noi orientări și repere pentru evaluarea procesului de elaborare a politicilor și 
de punere în aplicare a acestora; subliniază importanța dezvoltării acestor acțiuni în 
strânsă cooperare internațională;

9. subliniază că PIB-ul este principalul indicator care poate combina criterii sociale, 
economice, de mediu și de transport pentru a măsura bunăstarea la toate nivelurile în UE; 
își exprimă temerea că un accent prea mare pus pe alți indicatori va avea ca rezultat un 
proces decizional arbitrar și aleatoriu și o birocrație excesivă, care vor îngreuna atingerea 
obiectivelor privind egalitatea regională, dezavantajând regiunile cele mai sărace și mai 
defavorizate din punct de vedere geografic din Europa;

10. consideră că îmbunătățirea și completarea PIB-ului ca indicator statistic cheie care 
ghidează procesul de elaborare a politicilor și care este bazat pe măsurarea producției de 
piață a unei economii necesită modificări generale și de mare amploare ale sistemului, 
astfel încât să se țină seama în mod corespunzător de parametrii economici, sociali și de 
mediu în planificarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor economice, sociale și de 
mediu, și necesită în special ca recoltarea și procesarea datelor să se facă în timp util;

11. sprijină pe deplin instituirea unui cadru juridic solid pentru conturile economice și de 
mediu europene, ca măsură pozitivă în procesul „Dincolo de PIB”; consideră că este 
foarte important ca, de îndată ce sistemul va fi complet operațional, conturile economice și 
de mediu europene să fie utilizate activ și cu acuratețe în toate procesele relevante de 
elaborare a politicilor UE ca element-cheie pentru evaluările de impact, planurile de 
acțiune, propunerile legislative și alte produse importante ale procesului de elaborare a 
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politicilor; consideră, de asemenea, că este foarte important ca sistemul să fie strâns 
coordonat și evaluat cu scopul de a pregăti calea pentru viitoarele evoluții din acest 
domeniu;

12. invită, prin urmare, Comisia să mențină PIB-ul drept indicator-cheie în planificarea 
măsurilor de consolidare a prosperității și a performanței economice și, pe această bază, să 
identifice la nivel european regiunile eligibile pentru ajutoare; în acest context, 
autorităților naționale trebuie să li se permită în continuare să utilizeze alți indicatori 
sociali, de mediu și de infrastructură la nivelul adecvat, pentru a ține seama de 
circumstanțele specifice ale regiunilor și orașelor și pentru a atinge obiectivele Strategiei 
UE 2020;

13. subliniază necesitatea elaborării unor statistici fiabile, armonizate și furnizate la timp, 
precum și necesitatea obținerii de serii de date și indicatori pe termen lung care să poată fi 
folosiți în modelarea evoluțiilor viitoare și la elaborarea politicilor; recomandă ca 
diferitele baze de date administrate de autoritățile publice să fie mai bine utilizate și 
combinate și ca în toate statele membre să fie utilizate metodologii similare și standarde, 
definiții, clasificări și norme contabile comune pentru a se asigura calitatea și 
comparabilitatea datelor; solicită ca recoltarea datelor și procesarea acestora să se facă cu 
respectarea principiilor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, 
confidențialitate statistică și rentabilitate, ținându-se în același timp seama de aspectele 
legate de protecția datelor cu caracter personal; consideră că Eurostat ar trebui să joace un 
rol major în acest proces;

14. salută disponibilitatea Comisiei de a coopera cu alte organizații guvernamentale, cu 
societatea civilă și cu centre de cercetare; reamintește importanța implicării cetățenilor în 
această dezbatere crucială și a furnizării de surse de informare gratuite și ușor accesibile 
tuturor cetățenilor pentru ca aceștia să poată înțelege și urmări în timp conținutul real al 
diferiților indicatori, modul de obținere al acestora, interconexiunile lor și ceea ce aceștia 
măsoară; solicită implicarea Parlamentului European în viitoarele evoluții pe această 
temă;

15. subliniază necesitatea unui set de indicatori care să măsoare dezvoltările macroeconomice 
nefiscale interne și externe care, în anumite circumstanțe, pot avea un impact asupra 
finanțelor publice și observă că un astfel de set de indicatori ar putea include soldul 
contului curent, investițiile străine nete, productivitatea și costul unitar al forței de muncă, 
rata de schimb reală efectivă, creditele în sectorul privat și prețul activelor;

16. constată totuși că detronarea PIB-ului ca unic indicator statistic și introducerea de 
indicatori suplimentari va diversifica direcțiile politicilor economice naționale și europene 
și va introduce noi aspecte legate de calitatea dezvoltării și de prosperitatea cetățenilor.
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