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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно „Отвъд БВП – Измерване на напредъка в свят на промени“
(2010/2088(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд 
БВП – Измерване на напредъка в свят на промени“ (COM(2009)0433 окончателен),

– като взе предвид конференцията на тема „Отвъд БВП“, организирана от 
Парламента, Комисията, Римския клуб, Световния фонд за дива природа (WWF) и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през ноември 
2007 г. в Брюксел,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 10 ноември 2009 г. (Икономически и 
финансови въпроси) относно статистиката на ЕС,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 23 октомври 2009 г. (Околна среда), 
озаглавени „Към устойчиво развитие: eкологично ефективна икономика в контекста 
на Лисабонската програма след 2010 г. и стратегията на ЕС за устойчиво развитие“,

– като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2009 г. относно срещата на 
високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 година1, своята 
резолюция от 15 юни 2006 г. относно ревизираната стратегия за устойчиво 
развитие2, както и своята резолюция от 24 април 2008 г. относно Зелена книга 
относно пазарните инструменти за опазването на околната среда и за целите на 
свързаните с това политики3,

– като взе предвид доклада на Комисията от 2 юни 2009 г. за измерване на 
икономическите резултати и социалния напредък (доклад Stiglitz),

– като взе предвид декларацията от Истанбул, подписана по време на Втория световен 
форум на ОИСР относно статистиката, знанията и политиката от 30 юни 2007 г.,

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент относно европейските 
икономически сметки за околната среда (COM (2010)0132),

– като взе предвид съобщенията, озаглавени „Европейско управление: по-добро 
законотворчество“(COM(2002)0275), „Стратегически преглед на програмата за по-
добро регулиране в Европейския съюз“ (COM(2006)0689), „Втори стратегически 
преглед на програмата за по-добро регулиране в Европейския съюз“ 
(COM(2008)0032), „Трети стратегически преглед на програмата за по-добро 
регулиране в Европейския съюз“ (COM(2009)0015),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 10 и 11 декември 2009 г., 
                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2009)0028.
2 Приети текстове, P6_TA(2006)0272.
3 Приети текстове, P6_TA(2008)0182.
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25 и 26 март 2010 г. и 17 юни 2010 г.,

– като взе предвид своите резолюции от 10 март1 и 16 юни 2010 г.2 относно 
стратегията „ЕС 2020“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, на комисията по 
заетост и социални въпроси, на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, на комисията по регионално развитие и на комисията по икономически 
и парични въпроси (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че все повече се признава необходимостта от подобряване на 
данните и показателите, за да се допълни БВП като меродавен показател за 
цялостното развитие на обществото,

Б. като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ следва да създава предпоставки за 
икономика с по-ефикасно използване на ресурсите, да спомага за икономически 
растеж и да създава работни места, особено след като неотдавна ЕС претърпя спад 
на БВП и свиване на промишленото производство, а безработицата на милиони 
жени и мъже представлява човешко, социално и икономическо бедствие,

В. като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ налага също така нов размисъл върху 
методологията, която трябва да се използва в контекста на определяне на 
политиките, включително по-ефикасна и прозрачна структура за управление, както 
и ефективен мониторинг и оценка на мерките на политиките,

Общи бележки

1. подчертава, че БВП е показател за икономическата активност на пазара и се 
използва широко при анализирането и обсъждането на политиките; припомня, че 
след своята поява през 30-те години на 20-и век БВП беше бързо възприет като 
признат от всички показател за измерване на икономическите резултати в света; 
подчертава, че понастоящем БВП се е превърнал в стандартен показател за 
сравнение, използван от инициаторите на политики по целия свят; изразява 
загриженост във връзка с това, че БВП понякога би могъл да бъде подвеждащ, а в 
други моменти просто да не предоставя достатъчно информация или достатъчно 
подробна информация;

2. подчертава, че БВП се основава на ясна методология, която позволява сравнения 
във времето, както и между държави и региони; подчертава обаче, че той няма за 
цел да бъде точна мярка, която да се използва като информационен източник за 
обсъждане на политики във всички области; подчертава, че по-специално БВП не 
измерва устойчивостта на околната среда, ефикасното използване на ресурсите, 
социалното приобщаване и благосъстоянието като цяло; подчертава, че е 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0053.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0223.
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необходимо други показатели да бъдат изградени въз основа на ясна и валидна 
методология;

3. подчертава, че Европейският съвет наскоро прие нов общ политически подход, а 
именно стратегията „ЕС 2020“, и призова за нов размисъл върху методологията, 
която трябва да се използва в контекста на определяне на политиките, включително 
по-ефикасна и прозрачна структура на управление, както и ефективен мониторинг и 
оценка на мерките на политиките;

Съществуващи инструменти за анализиране и обсъждане на политики

4. счита, че разумните, стабилни и последователни политики и стратегии, основани на 
добра информираност, са от основно значение, за да се гарантира справедлив и 
конкурентен пазар, както и благосъстоянието на гражданите, ефективното опазване 
на общественото здраве, образованието и по-добрата околна среда;

5. подчертава, че стабилното, последователно и прозрачно определяне на политиките, 
законотворчество и политически анализ изискват ясни цели, показатели и относима 
и надеждна информация, които са от ключово значение за инициаторите на 
политики при вземането на последователни и устойчиви решения;

6. отбелязва мерките и инструментите, създадени на европейско равнище за измерване 
и анализ на възможните политически последици и политически напредък, като 
например оценките на въздействието, в това число анализите на разходите и 
ползите и на разходната ефективност, многофакторните анализи, оценките на риска, 
събирането на данни, статистиката, икономическите сметки за околната среда, 
политическия анализ на различни политически равнища, докладите относно 
мониторинга на изпълнението и прилагането и прегледите, извършвани в различни 
области на законодателството на ЕС;

7. подчертава, че обсъждането и анализирането на политиките би могло да се подобри, 
ако съществуваше споразумение на политическо равнище за ясни цели и 
показатели; подчертава, че по своето естество тези показатели трябва да бъдат 
лесно разбираеми и да се характеризират с висока степен на прозрачност по 
отношение на своето качество и източници на данни;

8. приветства нарастващото международно признание на ограниченията на БВП като 
показател за благосъстоянието на човека и устойчивото развитие; признава 
напредъка, постигнат на различни форуми, като например Програмата за развитие 
на ООН (ПРООН), Световната банка, ОИСР и Комисията, по отношение на 
разработването на показатели за измерване и анализ на напредъка при определянето 
на политиките; отбелязва показателите, които вече са разработени за политики в 
различни области; въпреки това отбелязва, че изглежда вече се използват много 
показатели, които понякога дори се припокриват или се конкурират помежду си, 
вместо да се използват координирано или в комбинация; подчертава, че 
понастоящем има твърде много показатели и предизвикателството се състои в това, 
да се разработи ясна и разбираема политика, която е същевременно теоретически 
последователна, политически актуална и емпирично измерима; подчертава, че е 
необходимо тази работа да се извърши в тясно сътрудничество с други 
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заинтересовани институции и организации;

9. подчертава, че е необходимо разходите да се поддържат в разумни граници и да 
преценят потенциалните ползи от подхода „Отвъд БВП“ спрямо свързаните с него 
разходи; подчертава значението на бюджетните ограничения и необходимостта от 
навременна оценка на въздействието;

Съобщение на Комисията „Отвъд БВП – Измерване на напредъка в свят на 
промени“ 

10. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Отвъд БВП – Измерване на 
напредъка в свят на промени“, като възможен допълващ инструмент, с който да се 
допринесе за подобряване на анализирането и обсъждането на политиките;

11. отбелязва предложените мерки, като например допълване на показателя БВП с 
екологични и социални показатели, най-актуална информация за вземане на 
решения, по-точно отчитане на разпределението на благата и неравенствата, 
разработване на европейски информационен регистър за устойчиво развитие, 
включване в националните сметки на екологични и социални въпроси и 
предложението за доклад относно прилагането на действията и резултата от тях 
най-късно до 2012 г.;

12. критикува обаче това, че в съобщението на Комисията липсва ясна цялостна 
стратегия за прилагането на подхода „Отвъд БВП“ на практика; подчертава 
известната липса на координация и съгласуваност със съществуващите мерки и 
инструменти, които също имат за цел да допринесат за анализирането, оценяването 
и обсъждането на политиките; освен това критикува факта, че предложените мерки 
са отчасти двусмислени или неясни, така че трудно може да се прецени добавената 
стойност на предложеното действие в сравнение с настоящото положение; посочва, 
че в частност не е посочен начинът, по който предложените мерки ще бъдат 
интегрирани в съществуващата система от мерки и инструменти за по-добро 
определяне на политиките и законотворчество;

Пътят напред

13. подчертава, че е важно да се постигне съгласие по стъпаловиден подход за 
създаване на съгласувана система „Отвъд БВП“, с цел да се допринесе  за 
подобряване на анализирането и обсъждането на политиките; посочва, че тази 
система следва да има допълващ характер към мерките, инструментите и 
средствата, които вече съществуват;

14. призовава Комисията да увеличи усилията си в тази област, като извърши оценка на 
бюджетните потребности и предвиди всеобхватен стъпаловиден подход, приложим 
към ежедневната политическата работа и процеса на вземане на решения, 
включително решения, свързани с политическите стратегии, финансирането, 
законодателството и последващата оценка; счита, че бъдещите политики следва да 
се основават на стриктни, своевременни, подходящи за целта и публично приети 
данни, които обхващат всички ключови въпроси;
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15. призовава съответните формации на Съвета да включат въпроса относно „Отвъд 
БВП“ в своя дневен ред колкото е възможно по-рано, за да дадат принос към 
възможните съгласувани действия на равнище ЕС;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В брутния вътрешен продукт (БВП) се кумулира добавената стойност от всички 
стопански дейности, които имат парично изражение. БВП е най-широко възприетата 
мярка за макроикономическа дейност. Тя е разработена през 30-те години на миналия 
век, използва се при определяне на политиките в целия свят и се цитира като показател 
по време на публични дискусии. 

БВП се счита и за общ показател за цялостното развитие на обществото и напредъка по 
принцип. Той обаче не представлява надеждна основа за политически дискусии по 
всеки въпрос. БВП например не измерва екологичната устойчивост или социалната 
интеграция

Все повече се осъзнава необходимостта от допълнителни данни и показатели. Тази 
необходимост е в основата на редица международни инициативи. През ноември 2007 г. 
Европейският парламент (съвместно с Европейската комисия, Римския клуб, 
организацията WWF и ОИСР) организира конференция на тема: „Отвъд БВП“. Тази 
конференция показа широката подкрепа от страна на политици и експерти в областта 
на икономиката, опазването на околната среда и гражданското общество за 
разработването на показатели, които да допълват БВП, като предоставят по-цялостна 
информация в подкрепа на процеса на определяне на политиките.

В съобщението на Комисията, озаглавено „Отвъд БВП: Измерване на напредъка в свят 
на промени” се предлагат различни показатели за допълване на БВП. По-специално 
става дума за разработване на по-цялостни показатели, които да предоставят по-
надеждна база данни с оглед на по-качествени обществени разисквания и определяне 
на политики.

В своя доклад бих искала преди всичко да изразя подкрепа за желанието на Комисията 
за въвеждане на система за измерване, която излиза извън рамките на БВП и която да 
служи за основа при политически разисквания, определянето на политики и оценките. 
Според мен целта на този подход не противоречи на политическите и научните 
дискусии, които продължават от години. Проблемът по-скоро е как този подход да бъде 
приложен на практика в процеса на определяне на политиките. Този въпрос е в 
основата на моя проектодоклад.

Често липсват информация, данни и показатели за провеждане на сериозни 
политически дискусии, вземане на решения и оценка на политически събития. 
Съществуват многобройни инициативи, както на равнище ЕС, така и на равнище 
държави-членки за запълване на тези празноти. За съжаление обаче има само частични 
признаци за съгласувани действия.  Така например с увеличаването на броя на 
дейностите на национално и международно равнище в областта на показателите, 
положението постепенно излиза извън контрол. Освен това, при общите разисквания 
относно показателите не трябва да се забравя, че сами по себе си показателите не са 
достатъчни за политическите дебати, вземането на решения и правенето на оценки. 
Необходима е цялостна концепция, която отчита съществуващите показатели за оценка 
на политиките и която да може да се прилага както в политическата практика, така и по 
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време на дебатите, в процеса на намиране на решения и за политически оценки.

В съобщението на Комисията се предлагат редица отделни мерки, които трудно могат 
да бъдат оценени. Тези инициативи не са интегрирани  в една по-цялостна 
стъпаловидна стратегия, която ясно да показва как новият подход за излизане от 
рамките на БВП може да бъде прилаган, на кои политически равнища и в кои области. 
Освен това предложените отделни мерки не са съчетани със съществуващите 
инструменти за политическа оценка.

В моя доклад Комисията се призовава да представи стъпаловидна стратегия за излизане 
от рамките на БВП, която да показва, как новият подход може да бъде прилаган на 
практика във всекидневната политическа дейност. Според мен без изясняването на този 
въпрос не може да бъде постигнат истински напредък по този дебат.


