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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring
(2010/2088(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. august 2009 om BNP og mere - Måling 
af fremskridt i en verden i forandring (KOM(2009)0433),

– der henviser til konferencen "Hinsides BNP", som Europa-Parlamentet, Kommissionen, 
Romklubben, WWF og OECD organiserede i november 2007,

– der henviser til konklusionerne af 10. november 2009 fra Rådet (økonomi og finans) om 
statistikker,

– der henviser til konklusionerne af 23. oktober 2009 fra Rådet (miljø) om en miljøeffektiv 
økonomi inden for rammerne af Lissabondagsordenen for tiden efter 2010 og EU's strategi 
for bæredygtig udvikling,

– der henviser til sin beslutning af 8. oktober 20091 om G20-topmødet i Pittsburgh den 24. 
og 25. september 2009, sin beslutning af 15. juni 20062 om den reviderede strategi for 
bæredygtig udvikling og sin beslutning af 24. april 20083 om grønbog om 
markedsbaserede instrumenter til miljøpolitiske og andre beslægtede politiske formål,

– der henviser til rapporten af 2. juni 2009 fra Kommissionen for Måling af Økonomiske 
Resultater og Sociale Fremskridt (Stiglitz-rapporten),

– der henviser til Istanbulerklæringen, der blev undertegnet under OECD's andet 
verdensforum om statistikker, viden og politik den 30. juni 2007,

– der henviser til Kommissionens forslag til forordning om borgerinitiativer 
(KOM(2010)0132),

– der henviser til Kommissionens meddelelser om Styreformer i EU: Bedre lovgivning 
(KOM(2002)0275), om en strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning i 
Den Europæiske Union (KOM(2006)0689), om anden strategiske gennemgang af 
programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union (KOM(2008)0032) og om 
tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske 
Union (2009)0015),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder den 10. og 11. december 
2009, den 25. og 26. marts 2010 og den 17. juni 2010,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0028.
2 Vedtagne tekster P6_TA(2006)0272.
3 Vedtagne tekster P6_TA(2008)0182.
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– der henviser til sine beslutninger af 10. marts1 og 16. juni 20102 om EU 2020,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget (A7-0000/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

A. der henviser til, at det i stigende grad erkendes, at det er nødvendigt at forbedre data og 
indikatorer for at supplere BNP som en erstatningsindikator for samfundets udvikling i 
almindelighed,

B. der henviser til, at EU 2020 bør bane vejen for en ressourceeffektiv økonomi, bidrage til 
økonomisk vækst og skabe arbejdspladser, især fordi EU for nylig har oplevet et fald i 
BNP og i industriproduktionen, og fordi millioner af arbejdsløse kvinder og mænd udgør 
en menneskelig, samfundsmæssig og økonomisk katastrofe,

C. der henviser til, at EU 2020 også kræver nye overvejelser om, hvilken metode der skal 
anvendes til udformning af de politiske foranstaltninger, herunder en mere effektiv og 
åben forvaltningsstruktur og en effektiv overvågning og evaluering af foranstaltningerne,

Generelle bemærkninger

1. understreger, at BNP er en indikator for aktiviteten på det økonomiske marked og 
anvendes i vidt omfang i politiske analyser og debatter; minder om, at BNP-begrebet efter 
at være blevet indført i 1930'erne hurtigt blev anerkendt som det bedste instrument i 
verden til måling af økonomiske resultater;  understreger, at BNP er blevet et 
standardmåleinstrument, som benyttes af de politiske beslutningstagere verden over; 
finder det dog betænkeligt, at BNP nogle gange kan være vildledende og andre gange 
simpelthen ikke giver nok eller tilstrækkeligt detaljeret information;

2. fremhæver, at BNP bygger på en klar metode, som gør det muligt at foretage 
sammenligninger både tidsmæssigt og mellem lande og regioner; understreger, at det 
imidlertid ikke var meningen, at det skulle være et nøjagtigt instrument, hvormed der 
stilles informationer om alle spørgsmål til rådighed for politiske debatter; betoner, at GDP 
kritisk ikke måler miljømæssig bæredygtighed, ressourceeffektivitet, social inklusion eller 
trivsel generelt; påpeger, at det er nødvendigt at basere andre indikatorer på en klar og 
gyldig metode;

3. understreger, at Det Europæiske Råd for nylig har vedtaget en ny overordret politisk 
strategi, nærmere betegnet "EU 2020", og slår til lyd for, at man gør sig nye overvejelser 
om, hvilken metode der skal anvendes til udformning af de politiske foranstaltninger, 
herunder en mere effektiv og åben forvaltningsstruktur og en effektiv overvågning og 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0053.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0223.
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evaluering af foranstaltningerne;

Nuværende redskaber til brug for politiske analyser og debatter

4. mener, at velunderbyggede, sunde, solide og sammenhængende politikker og strategier er 
afgørende for at sikre et fair og konkurrencedygtigt marked, borgernes velfærd, effektiv 
beskyttelse af folkesundheden, uddannelse og et bedre miljø;

5. understreger, at en solid, sammenhængende og gennemskuelig politisk beslutningsproces 
og lovgivningsproces og politisk analyse kræver klare målsætninger, indikatorer og 
relevant og pålidelig information, hvilket er afgørende for, at de politiske 
beslutningstagere kan træffe sammenhængende og bæredygtige beslutninger;

6. noterer sig de foranstaltninger og redskaber, der er indført på europæisk plan til måling og 
analyse af de mulige politiske virkninger og fremskridt, som f.eks. konsekvensanalyser, 
herunder costbenefit-analyser, analyser af omkostningseffektiviteten, analyser baseret på 
flere kriterier, risikovurderinger, dataindsamling, statistikker, miljøøkonomiske 
regnskaber, politikanalyse på forskellige politiske niveauer, rapporter om overvågningen 
af gennemførelsen og håndhævelsen af foranstaltningerne og undersøgelser gennemført 
inden for forskellige områder af EU-lovgivningen;

7. understreger, at de politiske debatter og politikanalyserne kunne forbedres, hvis der 
eksisterede en aftale på politisk plan om klare målsætninger og indikatorer; understreger, 
at sådanne indikatorer skal være udformet på en sådan måde, at de er letforståelige og 
baseret på en høj grad af gennemskuelighed med hensyn til kvaliteten heraf og 
datakilderne herfor;

8. glæder sig over den stigende internationale erkendelse af BNP's begrænsninger som en 
indikator for trivsel og bæredygtig udvikling; anerkender de fremskridt, der er gjort i en 
række fora, såsom UNDP, Verdensbanken, OECD og Kommissionen, i bestræbelserne på 
at udvikle indikatorer til måling og analyse af fremskridtene i den politiske 
beslutningstagning; noterer sig, at der allerede er udviklet indikatorer for en række 
politikområder; bemærker imidlertid, at det ser ud til, at der allerede er mange indikatorer 
i brug, og at disse undertiden endog overlapper hinanden eller konkurrerer med hinanden i 
stedet for at være koordineret eller kombineret; betoner, at der for øjeblikket findes for 
mange indikatorer, og at udfordringen består i at udvikle en klar og forståelig politik, som 
på samme tid er sammenhængende i teorien, politisk relevant og empirisk målbar; 
understreger, at det er nødvendigt, at dette arbejde udføres i tæt samarbejde med andre 
relevante institutioner og organisationer;

9. understreger, at det er nødvendigt, at omkostningerne holdes på et rimeligt niveau, og at 
den potentielle gevinst ved "BNP og mere" sættes op over for de omkostninger, der er 
forbundet hermed; fremhæver betydningen af stramme budgetkrav og nødvendigheden af 
en rettidig konsekvensanalyse;

Kommissionens meddelelse om "BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i 
forandring"

10. bifalder Kommissionens meddelelse om "BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden 
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i forandring" som et muligt supplerende redskab, der kan bidrage til at forbedre de 
politiske analyser og debatterne;

11. noterer sig de foreslåede foranstaltninger, såsom tilføjelse af miljømæssige og sociale 
indikatorer til BNP, næsten realtidsinformation til beslutningstagningen, mere nøjagtig 
rapportering om fordeling og uligheder, udvikling af en europæisk resultattavle for 
bæredygtig udvikling og inddragelse af miljø- og socialanliggender i 
nationalregnskaberne, og bemærker samtidig, at Kommissionen har til hensigt senest i 
2012 at aflægge rapport om gennemførelsen og resultaterne af foranstaltningerne;

12. kritiserer imidlertid, at Kommissionens meddelelse ikke indeholder en klar samlet strategi 
for gennemførelsen i praksis af de foranstaltninger, der er nævnt under overskriften "BNP 
og mere"; fremhæver, at der er en vis mangel på samordning og sammenhæng med de 
eksisterende foranstaltninger og redskaber, der også tilsigter at bidrage til politiske 
analyser, vurderinger og debatter; kritiserer endvidere de foreslåede foranstaltninger som 
delvis vage eller uklare, således at det er vanskeligt at bedømme merværdien heraf i 
forhold til den eksisterende situation; påpeger, at det især ikke er angivet, hvordan de 
foreslåede foranstaltninger skal integreres i det eksisterende system af foranstaltninger og 
instrumenter til forbedring af beslutningstagningen og lovgivningsprocessen;

Vejen frem

13. understreger, at det er vigtigt, at der opnås enighed om en etapevis fremgangsmåde til 
indførelse af et sammenhængende "BNP og mere"-system, der skal bidrage til at forbedre 
de politiske analyser og debatter; understreger, at et sådant system bør supplere de i 
forvejen eksisterende foranstaltninger, instrumenter og redskaber;

14. anmoder Kommissionen om at øge sine bestræbelser på dette område ved at vurdere 
budgetbehovene og opfordrer den til at forelægge en samlet etapevis strategi, der kan 
finde anvendelse i det daglige politiske arbejde og beslutningstagningen, herunder 
afgørelser, der vedrører politiske strategier, finansiering, lovgivning og efterfølgende 
evaluering; finder, at de fremtidige politikker bør bygge på data, som er nøjagtige, 
aktuelle, formålstjenlige og politisk accepterede og dækker alle væsentlige spørgsmål;

15. anmoder alle relevante rådskonstellationer om at sætte emnet "BNP og mere" på 
dagsordenen så hurtigt som muligt for at bidrage til en mulig samordnet aktion på EU-
plan;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Bruttonationalproduktet (BNP) opsummerer merværdien af alle pengebaserede økonomiske 
aktiviteter. BNP er den bedst kendte målestok for makroøkonomisk aktivitet. Det blev 
udviklet i 1930'erne og benyttes af de politiske beslutningstagere verden over og i offentlige 
debatter. 

BNP har efterhånden indtaget rollen som omfattende indikator for samfundets udvikling og 
fremskridt i almindelighed. Det giver imidlertid ikke for alle spørgsmål et troværdigt grundlag 
for den politiske debat. Især måler BNP hverken økologisk bæredygtighed eller social 
inklusion.

Det erkendes i stigende grad, at det er nødvendigt at forbedre data og indikatorer for at 
supplere BNP. Denne erkendelse er udgangspunkt for en række internationale initiativer. I 
november 2007 organiserede Europa-Parlamentet (sammen med Kommissionen, 
Romklubben, WWF og OECD) konferencen "Hinsides BNP". Konferencen viste, at der var 
stor tilslutning fra de politiske beslutningstagere, eksperter på det økonomiske, sociale og 
miljømæssige område og civilsamfundet til at udvikle indikatorer, som supplerer BNP og 
tager sigte på at frembringe mere omfattende oplysninger til støtte for den politiske 
beslutningstagning.

I Kommissionens meddelelse "BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring" 
foreslås en række foranstaltninger, der skal supplere BNP på passende måde. Det drejer sig 
navnlig om at udvikle mere vidtspændende indikatorer, som giver et mere pålideligt 
vidensgrundlag til forbedring af den offentlige debat og politiske beslutningstagning.

I princippet støtter ordføreren i denne betænkning Kommissionens ønske om at skabe en 
målestok, der rækker videre end BNP, og som kan bruges i politiske debatter og den politiske 
beslutningstagning og til vurdering af de iværksatte foranstaltninger. Efter ordførerens 
opfattelse er denne målsætning ikke kontroversiel i den politiske og videnskabelige debat, der 
er ført i mange år. Problemet er snarere, hvordan denne tilgang kan konkretiseres i den 
politiske virkelighed. Udkastet til betænkning tager udgangspunkt i dette spørgsmål.

Ofte mangler der informationer, data og indikatorer til brug for ordentlige politiske debatter, 
den politiske beslutningstagning og vurderingen af de politiske processer. På EU-plan og på 
medlemsstatsniveau er der forelagt en lang række initiativer for at råde bod på manglerne på 
disse områder. Desværre er der kun delvis tale om en sammenhængende indsats. Når det 
gælder indikatorerne, findes eksempelvis en lang række aktiviteter på nationalt og 
internationalt plan, som med tiden er blevet uoverskuelige. I øvrigt bør man i forbindelse med 
hele debatten om indikatorerne heller ikke glemme, at indikatorer alene ikke kan yde et 
tilstrækkeligt bidrag til den politiske debat og beslutningstagning og til vurdering af de 
iværksatte foranstaltninger. Der kræves snarere et omfattende koncept under hensyntagen til 
de eksisterende foranstaltninger til politikvurdering, som kan finde anvendelse i den politiske 
praksis såvel i debatten og beslutningstagningen som i politikvurderingen.

I Kommissionens meddelelse foreslås en række enkeltstående foranstaltninger, som det er 
vanskeligt at vurdere. Det er en mangel, at disse initiativer ikke indgår i en mere omfattende 
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etapevis strategi, som præciserer, på hvilken måde og på hvilke politiske niveauer og områder 
den nye strategi "BNP og mere" kan anvendes. Endvidere sættes de foreslåede 
foranstaltninger ikke i forbindelse med de allerede eksisterende instrumenter til vurdering af 
politikker.

Kommissionen opfordres i betænkningen til at forelægge en etapevis fremgangsmåde til 
gennemførelse af "BNP og mere"-strategien, hvoraf det fremgår, hvordan den nye strategi kan 
anvendes pragmatisk i det daglige politiske arbejde. Så længe dette spørgsmål ikke er afklaret, 
kan der efter ordførerens opfattelse næppe opnås fremskridt i denne debat.


