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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο 
κόσμο 
(2010/2088(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ης Αυγούστου 2009 σχετικά με το  
ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο
(COM(2009)0433 τελικό),

– έχοντας υπόψη την "συνδιάσκεψη  για το ΑΕΠ και πέρα από αυτό" που οργάνωσε το
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, η Λέσχη της Ρώμης, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 
(WWF) και ΟΟΣΑ το Νοέμβριο του 2007 στις Βρυξέλλες, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομίας και Οικονομικών της 10ης 
Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στις 23 Οκτωβρίου 
2009 σχετικά με μία οικολογικά αποδοτική οικονομία στο πλαίσιο του θεματολογίου της 
Λισαβόνας μετά το 2010 και της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 20091 σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής 
στο Pittsburgh στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009, το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 
20062 σχετικά με την αναθεωρημένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και το 
ψήφισμά του της 24ης Απριλίου  20083 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τα 
αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και τους συναφείς στόχους πολιτικής, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την μέτρηση των οικονομικών 
επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου της 2ας Ιουνίου  2009 (έκθεση Stiglitz ),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κωνσταντινούπολης που υπεγράφη κατά τη διάρκεια του 
παγκόσμιου φόρουμ για τα στατιστικά στοιχεία, τη γνώση και την πολιτική του ΟΟΣΑ 
στις 30 Ιουνίου 2007, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τους ευρωπαϊκούς 
περιβαλλοντικο-οικονομικούς λογαριασμούς  (COM (2010)0132),

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Βελτίωση 
της νομοθεσίας (COM(2002)0275), στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη 
βελτίωση της νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (COM(2006)0689), δεύτερη 
στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  (COM(2008)0032), τρίτη στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(COM(2009)0015),

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2009)0028.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0272.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0182.
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης 
Δεκεμβρίου 2009, της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010 και της 17ης Ιουνίου 2010, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Μαρτίου1 και της 16ης Ιουνίου 20102 σχετικά 
με τη στρατηγική της ΕΕ για το  2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής  (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η ανάγκη βελτίωσης των 
στοιχείων και των δεικτών που συμπληρώνουν το ΑΕΠ ως αντιπροσωπευτικό δείκτη της 
συνολικής κοινωνικής ανάπτυξης, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για το 2020 θα πρέπει να προλειάνει το 
έδαφος για μια οικονομία που αξιοποιεί αποδοτικά τους πόρους, να προωθήσει την 
οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, εξαιτίας ιδίως του 
γεγονότος ότι η ΕΕ έχει υποστεί πρόσφατα μείωση του ΑΕΠ και της  βιομηχανικής 
παραγωγής και επειδή εκατομμύρια ανέργων γυναικών και ανδρών συνιστούν μια
ανθρωπιστική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για το 2020 απαιτεί επίσης την 
επανεξέταση της μεθόδου που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης μιάς αποδοτικότερης και διαφανέστερης δομής διακυβέρνησης 
καθώς και μιάς αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων 
πολιτικής, 

Γενικές παρατηρήσεις

1. Τονίζει ότι το ΑΕΠ αποτελεί δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας στην αγορά και 
χρησιμοποιείται ευρέως στην πολιτική ανάλυση και τις συζητήσεις· υπενθυμίζει ότι το 
ΑΕΠ, μετά την καθιέρωσή του τη δεκαετία του 1930, υιοθετήθηκε ταχύτατα ως το πιο 
αναγνωρισμένο μέσο μέτρησης των οικονομικών επιδόσεων στον κόσμο· τονίζει ότι το 
ΑΕΠ έχει καταστεί βασικό μέτρο συγκριτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι φορείς 
διαμόρφωσης πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο· εκφράζει τον φόβο ότι το ΑΕΠ θα 
μπορούσε να είναι ενίοτε παραπλανητικό και σε άλλες περιπτώσεις να μην μπορεί απλώς 
να παράσχει αρκετές ή επαρκώς τεκμηριωμένες πληροφορίες·

2. τονίζει με έμφαση ότι το ΑΕΠ βασίζεται σε μία σαφή μέθοδο που καθιστά δυνατές τις 
συγκρίσεις  τόσο διαχρονικά όσο και μεταξύ χωρών και περιφερειών· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι σκοπός του δεν ήταν να αποτελέσει ένα ακριβές μέτρο με στόχο την παροχή 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0053.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0223.
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πληροφοριών για τις πολιτικές συζητήσεις επί όλων των θεμάτων· υπογραμμίζει ότι το 
ΑΕΠ δεν είναι κατάλληλο για τη μέτρηση της οικολογικής βιωσιμότητας, της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων, της κοινωνικής ένταξης ή της ευημερίας εν γένει· τονίζει  ότι άλλοι 
δείκτες πρέπει να βασίζονται σε μια σαφή και κατάλληλη μεθοδολογία·

3. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εγκρίνει πρόσφατα, υπό τη μορφή της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, ένα νέο γενικό σχέδιο πολιτικής και έχει ζητήσει την 
επανεξέταση της μεθόδου που πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας αποδοτικότερης και διαφανέστερης δομής 
διακυβέρνησης καθώς και μιας αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
μέτρων πολιτικής·

Υφιστάμενα μέτρα πολιτικής ανάλυσης και διαβούλευσης 

4. πιστεύει ότι η ύπαρξη τεκμηριωμένων, αποτελεσματικών, σταθερών και συνεκτικών 
πολιτικών και στρατηγικών έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλισθεί μία 
δίκαιη και ανταγωνιστική αγορά, η ευημερία των πολιτών και η αποτελεσματική 
προστασία της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης και ένα καλύτερο περιβάλλον·

5. υπογραμμίζει ότι μια σταθερή, συνεκτική και διαφανής διαδικασία λήψης πολιτικών 
αποφάσεων, νομοπαραγωγής και πολιτικών αναλύσεων απαιτεί σαφείς στόχους και 
δείκτες καθώς και σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες έχουν ζωτική σημασία 
για τη λήψη συνεκτικών και βιώσιμων αποφάσεων από τους φορείς διαμόρφωσης 
πολιτικής·

6. σημειώνει τα μέτρα και τα μέσα που έχουν θεσπισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη 
μέτρηση και ανάλυση των δυνητικών πολιτικών επιπτώσεων και της πολιτικής προόδου, 
όπως εκτιμήσεις επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων κόστους - οφέλους, 
κόστους - αποτελεσματικότητας βάσει πολλαπλών κριτηρίων, αξιολογήσεις κινδύνου, 
συλλογή δεδομένων, στατιστικά στοιχεία, περιβαλλοντικο-οικονομικοί λογαριασμοί, 
πολιτικές αναλύσεις σε διάφορα πολιτικά επίπεδα, εκθέσεις για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής και εκτέλεσης και επισκοπήσεις που πραγματοποιούνται σε διαφόρους τομείς 
της νομοθεσίας της ΕΕ·

7. τονίζει ότι οι πολιτικές συζητήσεις και αναλύσεις θα μπορούσαν να βελτιωθούν εάν 
υπήρχε συμφωνία για σαφείς στόχους και δείκτες σε πολιτικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι 
οι δείκτες αυτοί πρέπει να χαρακτηρίζονται από απόλυτη σαφήνεια και υψηλό βαθμό 
διαφάνειας όσον αφορά την ποιότητα  και τα δεδομένα στα οποία βασίζονται·

8. χαιρετίζει την προϊούσα διεθνή αναγνώριση των ορίων του ΑΕΠ ως δείκτη της ευμάρειας 
των ανθρώπων και της βιώσιμης ανάπτυξης· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε διάφορα φόρα, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, η 
Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ και η Επιτροπή, σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών για τη 
μέτρηση και την ανάλυση της προόδου στη διαμόρφωση πολιτικής· σημειώνει τους 
δείκτες που έχουν ήδη αναπτυχθεί για διάφορους τομείς πολιτικής· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι φαίνεται να υπάρχουν πολλοί δείκτες που χρησιμοποιούνται ήδη, οι οποίοι ορισμένες 
φορές επικαλύπτονται ή ανταγωνίζονται ενώ αντίθετα θα έπρεπε να συντονίζονται, και να 
συνδυάζονται· τονίζει με έμφαση ότι υφίσταται σήμερα ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
δεικτών, η δε ανάπτυξη μιάς σαφούς και συνεκτικής πολιτικής που είναι συγχρόνως 
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θεωρητικά συνεπής, πολιτικά αποτελεσματική και εμπειρικά μετρήσιμη αποτελεί μία 
πρόκληση· τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί το έργο αυτό σε στενή συνεργασία με 
άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς· 

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το κόστος σε λογικά επίπεδα καθώς και να 
σταθμισθούν τα δυνητικά οφέλη της καθιέρωσης δεικτών πέραν από το ΑΕΠ έναντι του 
κόστους που συνδέεται με αυτούς· τονίζει τη σημασία των δημοσιονομικών περιορισμών 
και την ανάγκη έγκαιρης εκτίμησης επιπτώσεων·

Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της
προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο" 

10. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής "ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της
προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο"  ως ένα δυνητικό συμπληρωματικό μέσο που 
συμβάλλει στη βελτίωση των πολιτικών αναλύσεων και διαβουλεύσεων·

11. σημειώνει τα προταθέντα μέτρα, όπως η συμπλήρωση του ΑΕΠ με περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς δείκτες, η έγκαιρη παροχή πληροφοριών στους φορείς λήψης αποφάσεων, η 
μεγαλύτερη ακρίβεια των εκθέσεων σχετικά με τη διανομή και τις ανισότητες, η 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, η επέκταση των 
εθνικών λογαριασμών σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και την προταθείσα 
έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των δράσεων που θα υποβληθούν έως το 
2012 το αργότερο·

12. επικρίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι από την ανακοίνωση της Επιτροπής απουσιάζει μια 
σαφής συνολική στρατηγική για την εφαρμογή του σχεδίου "ΑΕΠ και πέρα από αυτό" 
στη πράξη· τονίζει μια κάποια έλλειψη συντονισμού και συνοχής με υφιστάμενα μέτρα 
και μέσα που αποσκοπούν επίσης να συμβάλλουν στην ανάλυση, την αξιολόγηση και τις 
συζητήσεις των πολιτικών· επικρίνει, επιπλέον, τα προταθέντα μέτρα ως εν μέρει 
διφορούμενα ή ασαφή με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η προστιθέμενη αξία 
της προτεινόμενης δράσης σε σύγκριση με την ισχύουσα κατάσταση· τονίζει, ειδικότερα, 
ότι δεν έχει θεσπισθεί μία μέθοδος ενσωμάτωσης των προταθέντων μέτρων στο ισχύον 
σύστημα μέτρων και μέσων για τη βελτίωση των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής και 
νομοπαραγωγής· 

Η πορεία προς το μέλλον

13. τονίζει τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας για μια σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά τη 
θέσπιση ενός συνεκτικού συστήματος "πέρα από το ΑΕΠ"  με στόχο να βελτιωθεί η 
ανάλυση και η διαβούλευση σε σχέση με τις πολιτικές· τονίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα 
πρέπει να συμπληρώνει τα μέτρα, τα μέσα και τα εργαλεία που υφίστανται ήδη·

14. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό με την αξιολόγηση 
των δημοσιονομικών αναγκών και να παράσχει μια συνολική και σταδιακή προσέγγιση 
που να μπορεί να εφαρμοσθεί στις καθημερινές πολιτικές δραστηριότητες και τη λήψη 
πολιτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές 
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στρατηγικές, τη χρηματοδότηση, τη νομοθεσία και την εκ των υστέρων αξιολόγηση· 
πιστεύει ότι οι μελλοντικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα που 
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, έγκαιρη διάθεση, προσαρμογή στις ανάγκες και πολιτική 
αποδοχή και τα οποία καλύπτουν όλα τα ουσιαστικά ζητήματα·

15. καλεί όλους τους σχετικούς φορείς του Συμβουλίου να εγγράψουν το ταχύτερο δυνατόν 
το ζήτημα του "ΑΕΠ και πέρα από αυτό" στην ημερήσια διάταξή τους προκειμένου να 
συμβάλουν σε μία ενδεχόμενη συντονισμένη δραστηριότητα σε επίπεδο ΕΕ·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η συνολική προστιθέμενη αξία όλων των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στο χρήμα. Το ΑΕΠ είναι το πιό 
αναγνωρισμένο μέτρο μακροοικονομικής δραστηριότητας. Αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 
1930 και χρησιμοποιείται από τους φορείς λήψης απόφασης σε ολόκληρο των κόσμο και 
λαμβάνεται υπόψη στις δημόσιες συζητήσεις.

Το ΑΕΠ έχει εν τω μεταξύ αναλάβει το ρόλο ενός γενικού δείκτη για το σύνολο της 
κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου εν γένει. Ωστόσο, δεν προσφέρει μια αξιόπιστη βάση για 
τις πολιτικές συζητήσεις σε όλα τα ζητήματα. Ειδικότερα το ΑΕΠ δεν μετρά ούτε την 
περιβαλλοντική αειφορία  ούτε την κοινωνική ένταξη.

Όλο και περισσότερο καθίσταται αντιληπτό ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθούν τα δεδομένα 
και οι δείκτες για τη συμπλήρωση του ΑΕΠ. Η αντίληψη αυτή αποτελεί τη βάση μιάς σειράς 
διεθνών πρωτοβουλιών. Το Νοέμβριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (από κοινού με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Λέσχη της Ρώμης, το Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση και ο 
ΟΟΣΑ) πραγματοποίησαν μία διάσκεψη με τίτλο "Πέρα από το ΑΕΠ". Κατά τη διάσκεψη 
αυτή η ανάπτυξη δεικτών που θα συμπληρώνουν το ΑΕΠ και που θα παρέχουν πληρέστερες 
πληροφορίες για την υποστήριξη των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής έτυχε ευρείας 
υποστήριξης από διαμορφωτές πολιτικής και ειδικούς, από τους φορείς της οικονομίας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνία πολιτών.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής "ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε ένα 
μεταβαλλόμενο κόσμο" προτάθηκαν διάφορα μέτρα  για την κατάλληλη συμπλήρωση του 
ΑΕΠ. Τα μέτρα αυτά αφορούν ειδικότερα την ανάπτυξη πληρέστερων δεικτών που θα 
παρέχουν μια πιο αξιόπιστη γνωστική βάση για τη βελτίωση του δημόσιου διαλόγου και τη 
λήψη περισσότερο ενημερωμένων αποφάσεων για τις πολιτικές.

Στην έκθεσή μου επιθυμώ  κατά βάση να υποστηρίξω την πρόθεση της Επιτροπής να 
υιοθετήσει στο πλαίσιο των πολιτικών συζητήσεων, αποφάσεων και αξιολογήσεων ένα 
σύστημα μέτρησης που βαίνει πέρα από το ΑΕΠ. Έχω την εντύπωση ότι ο στόχος της 
προσέγγισης αυτής δεν αμφισβητείται στον από μακρού διεξαγόμενο πολιτικό και 
επιστημονικό διάλογο. Αντιθέτως, το πρόβλημα συνίσταται στον τρόπο με  τον οποίο η 
προσέγγιση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί για τη διαμόρφωση πολιτικής. Το παρόν σχέδιο 
έκθεσης επικεντρώνεται στο σημείο αυτό. 

Υπάρχει συχνά έλλειψη πληροφοριών, δεδομένων και δεικτών για τεκμηριωμένες πολιτικές 
συζητήσεις, αποφάσεις και εκτιμήσεις των πολιτικών εξελίξεων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες προκειμένου 
να καλυφθούν τα κενά στους τομείς αυτούς. Δυστυχώς οι ενδείξεις για μιά συνεκτική δράση 
είναι περιορισμένες. Στον τομέα των δεικτών υπάρχουν  για παράδειγμα πολυάριθμες δράσεις 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα να έχει εν τω μεταξύ χαθεί ο έλεγχος. Εξάλλου 
στη γενική συζήτηση για τους δείκτες δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι δείκτες από μόνοι 
τους δεν μπορούν να συμβάλλουν επαρκώς στην πολιτική συζήτηση, τη λήψη αποφάσεων και 
την αξιολόγηση. Αντιθέτως απαιτείται ένα ευρύ σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τα 
υφιστάμενα μέτρα αξιολόγησης των πολιτικών που μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη τόσο 
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στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων όσο και στην πολιτική αξιολόγηση. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προτείνει μία σειρά μεμονωμένων μέτρων που δεν μπορεί 
εύκολα να αξιολογηθούν. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν είναι ενταγμένες σε μία ευρύτερη και 
σταδιακή στρατηγική που να καθιστά σαφές με ποιο τρόπο και για ποιά επίπεδα πολιτικής και 
για ποιους τομείς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η νέα προσέγγιση "πέρα από το ΑΕΠ". 
Επιπλέον τα προτεινόμενα μεμονωμένα μέτρα δεν συνδυάζονται με υφιστάμενα μέσα 
αξιολόγησης των πολιτικών. 

Με την παρούσα έκθεση η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει μια σταδιακή στρατηγική για το 
σχέδιο "πέρα από το ΑΕΠ" με την οποία θα εκτίθεται ο τρόπος με τον οποίο το σχέδιο αυτό 
μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη στο καθημερινό πολιτικό έργο. Ενόσω το ζήτημα αυτό 
παραμένει ασαφές, η εισηγήτρια πιστεύει ότι δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στη συζήτηση 
αυτή. 


