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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av OECD:s Istanbulförklaring med titeln ”Measuring and Fostering the 
progress of societies”, som antogs den 30 juni 2007,

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning om europeiska miljöräkenskaper 
(KOM(2010)0132),

– med beaktande av rapporten från kommissionen för mätning av ekonomiska resultat och 
samhällsutveckling (Stiglitz-Sen-Fitoussi-rapporten 2008),

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att utarbeta en seriös, omfattande
och framåtblickande handlingsplan bestående av fem åtgärder för att förbättra BNP som 
indikator för mätning av ekonomiska resultat och komplettera BNP med andra indikatorer 
som beaktar viktiga aspekter av mänskligt välstånd och mänskliga framsteg, såsom 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

2. Europaparlamentet föreslår att man siktar på en begränsad uppsättning relevanta 
indikatorer, som senare lätt kan kompletteras med andra indikatorer, samt på en 
uppsättning sammanfattande indikatorer, som kan omfatta två kompletterande 
miljöperspektiv i form av en monetär indikator, såsom justerade nettobesparingar, och en 
fysisk indikator, såsom ekologiska fotavtryck, koldioxidavtryck eller andra 
frikopplingsindikatorer, samt några få bredare indikatorer för social integration och 
människors välbefinnande, såsom Ginikoefficienten, fattigdomsindex eller index för 
social hälsa. Parlamentet anser att BNP i sig självt bör förbättras och framhåller exempel 
såsom indexet för hållbar ekonomisk välfärd (Isew), indikatorerna för faktiska framsteg 
(GPI) och det nationella välfärdsindexet (NWI). Parlamentet rekommenderar att Eurostat 
samarbetar nära med andra forskningscentrum och organisationer som har utvecklat 
sådana indikatorer, så att indikatorerna blir mer exakta och genomförbara.

3. Europaparlamentet tror att den nationella politiken och EU-politiken kommer att 
utvärderas utifrån hur framgångsrik den är i fråga om att uppnå sociala, ekonomiska och 
miljömässiga mål och förbättra EU-medborgarnas välbefinnande, samt att BNP inte räcker 
till för att mäta den komplexa socioekonomiska verkligheten i nationella och regionala 
utmaningar. Parlamentet understryker att användningen av nya och kompletterande 
sociala och miljömässiga indikatorer är helt i linje med målsättningarna i 
Europa 2020-strategin och andra större initiativ som inte kan uppnås med endast BNP som 
måttstock.

4. Europaparlamentet anser att BNP visserligen är ett stabilt mått på makroekonomisk 
verksamhet, men att den har många brister som indikator för övergripande 
samhällsutveckling. Framför allt tar den inte hänsyn till viktiga sociala faktorer som 
arbetslöshet, undersysselsättning, förväntad livslängd, utbildnings- och 
sjukvårdssystemens kvalitet, ojämn inkomstfördelning, icke-kommersiell verksamhet som 
bidrar till att skapa ett ekonomiskt värde (exempelvis volontärarbete, hushållsarbete och 
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olaglig verksamhet) samt negativa externa miljöeffekter. Dessutom ökar BNP när resurser 
investeras för att motverka en negativ utveckling, såsom ökade sociala problem, och 
förstörelse (i alla dess former) mäts därför av BNP som en ekonomisk vinst.

5. Europaparlamentet konstaterar att människor när de betraktar sin livskvalitet uppskattar 
exempelvis trygga sociala miljöer där det är lätt att hitta bostad och arbete, där det är bra 
för barn att växa upp, där integrationen av invandrare hanteras på ett bra sätt, där sociala 
tjänster tillhandahålls och där naturen finns inom räckhåll. Parlamentet beklagar att det är 
svårt att hitta jämförbara uppgifter om sådana aspekter.

6. Europaparlamentet anser att BNP med tanke på de allt starkare sambanden mellan 
ekonomi, sociala frågor och miljö är den viktigaste indikator som gör det möjligt att ta 
hänsyn till olika socioekonomiska faktorer på europeisk nivå och att den måste förbli det 
viktigaste kriteriet för nivån på de ekonomiska anslagen i den framtida 
sammanhållningspolitiken. Samtidigt är det emellertid nödvändigt att i högre grad beakta 
miljömässiga och sociala faktorer på nationell och regional nivå och att även fastställa 
lämpliga kriterier för detta.

7. Europaparlamentet konstaterar att det finns starka empiriska belägg för att det finns en 
tröskel bortom vilken BNP-tillväxten steg för steg frikopplas från en parallell förbättring 
av levnadsstandarden och hållbarheten.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens positiva och viktiga steg att lägga fram
fem åtgärder för att förbättra mätningen av framsteg i en föränderlig värld, och erinrar om 
att syftet är att använda dessa indikatorer som nya riktlinjer och riktmärken för att 
utvärdera utformningen och genomförandet av politiken. Parlamentet framhåller vikten av 
att utveckla dessa åtgärder i nära internationellt samarbete.

9. Europaparlamentet understryker att BNP är den viktigaste indikator som kan kombinera 
miljömässiga, sociala, ekonomiska och transportrelaterade kriterier för mätning av 
välståndet på alla nivåer i EU. Parlamentet ser en risk i att lägga för stor vikt vid andra 
indikatorer, eftersom det skulle kunna medföra godtyckligt och slumpartat beslutsfattande 
och överdriven byråkrati, vilket kan göra det svårare att uppnå utjämningspolitiska mål
och därmed kan drabba de ekonomiskt svagaste och geografiskt mest missgynnade 
regionerna i Europa.

10. Europaparlamentet anser att en förbättring och komplettering av BNP som central 
statistisk indikator som vägleder beslutsfattandet genom att mäta marknadsproduktionen i 
en ekonomi kräver omfattande och långtgående förändringar av systemet, så att hänsyn 
även tas till ekonomiska, miljömässiga och sociala parametrar i utformningen, 
genomförandet och utvärderingen av den ekonomiska, miljömässiga och sociala politiken. 
Framför allt måste insamlingen och behandlingen av uppgifter bli aktuellare.

11. Europaparlamentet ställer sig helhjärtat bakom upprättandet av ett stabilt regelverk för 
europeiska miljöräkenskaper och ser det som ett positivt steg i ”Bortom BNP”-processen. 
Parlamentet anser det vara av stor betydelse att de europeiska miljöräkenskaperna, så snart 
systemet fungerar fullt ut, används aktivt och korrekt i all EU-politik som ett centralt
underlag för konsekvensbedömningar, handlingsplaner, lagstiftningsförslag och andra 
viktiga inslag i det politiska beslutsfattandet, och att systemet samordnas och utvärderas 
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noggrant, så att det banar väg för ytterligare utveckling på detta område.

12. Europaparlamentet uppmanar således kommissionen att behålla BNP som den viktigaste 
indikatorn för planeringen av välstånd och ekonomisk styrka och att på grundval av detta 
fastställa vilka regioner som bör stödjas på EU-nivå, samtidigt som det fortfarande måste 
finnas utrymme för de nationella myndigheterna att på lämplig nivå tillämpa andra 
sociala, miljömässiga och infrastrukturella indikatorer för att beakta regionernas och 
städernas särdrag och uppnå målen i EU 2020-strategin.

13. Europaparlamentet framhåller behovet av att ta fram tillförlitlig, harmoniserad och aktuell 
statistik och att samla in långa tidsserier av uppgifter och indikatorer som kan användas 
för att planera den framtida utvecklingen och utforma politiken. Parlamentet 
rekommenderar att de olika databaser som förvaltas av myndigheterna används och 
kombineras bättre och att liknande metoder och gemensamma standarder, definitioner, 
klassifikationer och redovisningsregler används i alla medlemsstater, så att man 
säkerställer uppgifternas kvalitet och möjligheterna att jämföra dem. Insamlingen och 
behandlingen av uppgifter bör ske i enlighet med principerna om yrkesmässigt oberoende, 
opartiskhet, objektivitet, statistisk sekretess och kostnadseffektivitet, samtidigt som frågor 
om uppgiftsskydd hanteras på ett bra sätt. Parlamentet anser att Eurostat bör spela en 
viktig roll i denna process.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens vilja att samarbeta med andra offentliga 
organisationer, det civila samhället och forskningscentrum. Parlamentet påminner om hur 
viktigt det är att medborgarna deltar i denna avgörande debatt och att det måste finnas 
gratis informationskällor som alla medborgare enkelt kan tillgå så att det faktiska 
innehållet i olika indikatorer, hur de har tagits fram, hur de hänger samman med varandra 
och vad de egentligen mäter, blir begripligt och så att det blir möjligt att följa deras 
utveckling över tiden. Parlamentet begär att få delta på nära håll i den framtida 
utvecklingen i frågan.

15. Europaparlamentet understryker att det behövs en uppsättning indikatorer som mäter 
icke-finanspolitisk extern och intern makroekonomisk utveckling som under vissa 
omständigheter kan påverka de offentliga finanserna. En sådan uppsättning indikatorer 
skulle kunna omfatta den aktuella bytesbalansen, nettopositioner i utländska tillgångar, 
produktivitet, enhetsarbetskostnader, den effektiva reala växelkursen samt kreditgivning i 
den privata sektorn och tillgångspriser.

16. Europaparlamentet anser dock att ifrågasättandet av BNP som den enda statistiska 
indikatorn och införandet av kompletterande indikatorer kommer att leda den ekonomiska 
politiken på nationell nivå och EU-nivå i nya riktningar och öppna för nya dimensioner
kopplade till utvecklingens kvalitet och medborgarnas välstånd.
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