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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban
(2010/2088(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban” című, 2009. 
augusztus 20-i bizottsági közleményre (COM(2009)0433 végleges),

– tekintettel a Parlament, a Bizottság, a Római Klub, a WWF és az OECD által „A GDP-n 
túl” címmel 2007 novemberében, Brüsszelben szervezett konferenciára,

– tekintettel a Tanács statisztikákról szóló, 2009. november 10-i következtetéseire 
(Gazdasági és pénzügyek),

– tekintettel a Tanácsnak a 2010 utáni lisszaboni menetrend és az EU fenntartható fejlődési 
stratégiájának fényében az ökohatékony gazdaságról szóló, 2009. október 23-i 
következtetéseire (Környezetvédelem),

– tekintettel a 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi G20 csúcstalálkozóról szóló, 2009. 
október 8-i állásfoglalására1, a felülvizsgált fenntartható fejlődési stratégiáról szóló, 2006. 
június 15-i állásfoglalására2, valamint a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai 
célokra szolgáló piaci alapú eszközökről szóló zöld könyvről szóló, 2008. április 24-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a gazdasági teljesítmény és a társadalmi haladás mérésével foglalkozó bizottság 
2009. június 2-i jelentésére (Stiglitz-jelentés),

– tekintettel az OECD statisztikával, tudással és politikával foglalkozó 2. világfórumán 
2007. június 30-án aláírt Isztambuli Nyilatkozatra,

– tekintettel a Bizottságnak az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló rendeletre 
irányuló javaslatára (COM (2010) 0132),

– tekintettel a következő, európai kormányzásról szóló közleményekre: Jobb jogalkotás 
(COM(2002)0275); Az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai felülvizsgálata 
(COM(2006)0689), Az Európai Unión belüli jobb szabályozás második stratégiai 
felülvizsgálata (COM(2008)0032); Az Európai Unión belüli jobb szabályozás harmadik 
stratégiai felülvizsgálata (COM(2009)0015),

– tekintettel az Európai Tanács 2009. december 10–11-i, 2010. március 25–26-i és 2010. 
június 17-i következtetéseire,

– tekintettel az „EU 2020” stratégiáról szóló 2010. március 10-i4 és 2010. június 16-i1

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0028
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2006)0272
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2008)0182
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0053
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állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Gazdasági 
és Monetáris Bizottság véleményeire (A7-0000/2010),

A. mivel egyre erősödik a felismerés, hogy javítani kell a GDP mint az általános társadalmi 
fejlődés mérőszáma által megjelenített információkat kiegészítő adatok és mutatók 
minőségén,

B. mivel az „EU 2020” stratégiának meg kell nyitnia az utat az erőforrás-hatékony gazdaság 
előtt, fel kell lendítenie a gazdasági növekedést és munkahelyeket kell teremtenie, 
különösen mert az utóbbi időben csökkent a GDP és visszaesett az ipari termelés az EU-
ban, a többmilliós munkanélküliség pedig humán, társadalmi és gazdasági katasztrófaként 
értékelhető,

C. mivel az „EU 2020” stratégia megköveteli a politikai döntéshozatal keretében alkalmazott 
módszerek újragondolását is, ami felöleli a hatékonyabb és átláthatóbb irányítási 
struktúrákat, valamint a politikai intézkedések hatékonyabb nyomon követését és 
értékelését is,

Általános megállapítások

1. hangsúlyozza, hogy a GDP a gazdasági piaci tevékenység mutatója, és széles körben 
alkalmazzák a politikai elemzésekben és vitákban; emlékeztet arra, hogy 1930-as 
megszületése után a GDP gyorsan a gazdasági teljesítmény legszélesebb körben elismert 
mérőszámává vált az egész világon; hangsúlyozza, hogy a GDP az egész világon a 
politikai döntéshozók viszonyítási alapjává vált; aggodalmának ad hangot, hogy a GDP 
néha félrevezető lehet, máskor pedig nem szolgáltat elégséges vagy kellően részletes 
információt;

2. hangsúlyozza, hogy a GDP egyértelmű módszertanon alapul, amely lehetővé teszi az 
időbeli, valamint országok és régiók közötti összehasonlítást; hangsúlyozza azonban, hogy 
rendeltetése nem az, hogy minden kérdésben pontos mérőszámként szolgáltasson 
információkat a politikai vitákhoz; kiemeli, hogy kritikusan szemlélve a GDP nem 
alkalmas a környezeti fenntarthatóság, az erőforrás-hatékonyság, a társadalmi integráció 
vagy az általános jólét mérésére; hangsúlyozza, hogy a többi mutatót egyértelmű és 
megalapozott módszertanra kell alapozni;

3. rámutat arra, hogy az Európai Tanács nemrégiben fogadta el új átfogó politikai 
megközelítését, az „EU 2020” stratégiát, és kérte a politikai döntéshozatal keretében 
alkalmazott módszerek újragondolását is, ami felöleli a hatékonyabb és átláthatóbb 
irányítási struktúrákat, valamint a politikai intézkedések hatékonyabb nyomon követését 
és értékelését is;

                                                                                                                                                  
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0223
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A politikai elemzés és viták jelenlegi eszközei

4. úgy ítéli meg, hogy a tisztességes és versengő piacok, a polgárok jólétének és a 
közegészségügy hatékony védelmének, az oktatásnak és a jobb környezetnek a 
biztosításához elengedhetetlenek az információkkal megfelelően alátámasztott, hatékony, 
megalapozott és koherens politikák és stratégiák;

5. hangsúlyozza, hogy a megalapozott, koherens és átlátható politikai döntéshozatal, 
jogalkotás és politikai elemzés világos célkitűzéseket, mutatókat, valamint releváns és 
megbízható tájékoztatást igényel, amelyek döntő jelentőséggel bírnak abban, hogy a 
politikai döntéshozók koherens és fenntartható döntéseket hozzanak;

6. tudomásul veszi az európai szinten a lehetséges politikai hatások és a politikai fejlődés 
mérésére és elemzésre létrehozott intézkedéseket és eszközöket, mint amilyenek a 
hatásvizsgálatok, köztük a költség-haszon elemzések, a költséghatékonysági és több 
kritériumot vizsgáló elemzések, a kockázatértékelések, az adatgyűjtés, a statisztikák, a 
környezeti-gazdasági számlák, a különböző politikai szinten végzett politikai elemzések, a 
végrehajtást nyomon követő jelentések, valamint az uniós jogalkotás különböző területein 
végzett felülvizsgálatok;

7. rámutat arra, hogy javítható a politikai viták és elemzések minősége, ha politikai szinten 
egyértelmű célkitűzésekre és mutatókra vonatkozó megállapodás állna fenn; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a mutatókat úgy kell kialakítani, hogy azonnal megérthetőek 
legyenek, a mutatók minőségét és adatforrásait illetően pedig magas fokú átláthatóságot 
biztosítsanak;

8. üdvözli, hogy nemzetközileg egyre inkább felismerik a GDP mint az emberi jólét és a 
fenntartható fejlődés mutatójának korlátait; elismeri a különböző fórumokon, például az 
ENSZ Fejlesztési Programjában, a Világbankban, az OECD-ben és a Bizottságban az 
olyan mutatók kidolgozása terén tett előrelépéseket, amelyek mérik és elemzik a politikai 
döntéshozatal fejlődését; tudomásul veszi a különböző politikai területeken már 
kidolgozott mutatókat; megjegyzi azonban, hogy szemmel láthatólag sok, már 
használatban lévő mutató átfedésben van vagy verseng egymással, ahelyett, hogy ezek 
össze lennének hangolva vagy kapcsolva; hangsúlyozza, hogy jelenleg túl sok mutató van 
használatban, a kihívást pedig az jelenti, hogy világos és érthető politikát dolgozzanak ki, 
amely egyszerre elméletileg következetes, politikailag releváns és empirikusan mérhető; 
hangsúlyozza, hogy ezt a munkát a többi érintett intézménnyel és szervezettel szorosan 
együttműködve kell elvégezni;

9. hangsúlyozza, hogy a költségeket ésszerű szinten kell tartani, és „A GDP-n túl” 
megközelítés lehetséges hasznával szemben mérlegelni kell az ahhoz kapcsolódó 
költségeket is; hangsúlyozza a költségvetési korlátokat és a megfelelő időben elvégzett 
hatásvizsgálat szükségességét;

A Bizottság „A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban” című 
közleménye

10. üdvözli a Bizottság „A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban” című 
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közleményét mint olyan lehetséges kiegészítő eszközt, amely hozzájárulhat a politikai 
elemzés és viták minőségének javításához;

11. tudomásul veszi a javasolt intézkedéseket, mint amilyen a GDP kiegészítése környezeti és 
társadalmi mutatókkal, a közel valós idejű információ a döntéshozatalhoz, a pontosabb 
jelentés a javak társadalmi elosztásáról és az egyenlőtlenségekről, az európai fenntartható 
fejlődési eredménytábla kidolgozása, a nemzeti számlák kiterjesztése a környezetvédelmi 
és társadalmi kérdésekre, valamint a javasolt intézkedések végrehajtásáról és 
eredményeiről legkésőbb 2012-ig előterjesztendő jelentés;

12. bírálja azonban, hogy a bizottsági közlemény nem fogalmaz meg világos és átfogó 
stratégiát „A GDP-n túl” megközelítés gyakorlati alkalmazására; hangsúlyozza, hogy 
bizonyos fokig hiányos a meglévő intézkedések és eszközök koordinációja és 
koherenciája, amelyeknek az is célja, hogy hozzájáruljanak a politikai elemzéshez, 
értékelésekhez és vitákhoz; bírálatként jegyzi meg azt is, hogy a javasolt intézkedések 
részben homályosak és nem egyértelműek, és ezért nehéz értékelni, hogy milyen 
hozzáadott értéket jelentenek a javasolt intézkedések a jelenlegi helyzethez képest; 
rámutat arra, hogy nem jelölték ki különösen azt az irányvonalat, amely mentén beépítik a 
javasolt intézkedéseket a politikai döntéshozatal és a jogalkotás javítását célzó jelenlegi 
intézkedés- és eszközrendszerbe;

Az előremutató út

13. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy fokozatos megközelítést fogadjanak el a koherens 
„GDP-n túlmutató rendszer” bevezetésére a politikai elemzés és viták javítása érdekében; 
rámutat arra, hogy e rendszernek ki kell egészítenie a már meglévő intézkedéseket és 
eszközöket;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit ezen a területen, mégpedig úgy, hogy 
értékeli a költségvetési igényeket, és átfogó fokozatos megközelítést dolgoz ki, amely 
alkalmazható a mindennapi politikai munkában és döntéshozatalban, beleértve a politikai 
stratégiákkal, finanszírozással, jogalkotással és utólagos értékeléssel kapcsolatos 
döntéseket is; úgy véli, hogy a jövőbeli politikákat pontos, aktuális, célnak megfelelő és 
politikailag elfogadott adatokra kell alapozni, amelyek valamennyi fontos kérdést 
felölelik;

15. felszólítja a Tanács valamennyi érintett formációját, hogy a lehető leghamarabb tűzze 
napirendjére a „GDP-n túl” kérdését, hogy ezzel hozzájáruljon a lehetőleg összehangolt 
uniós szintű cselekvéshez;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A bruttó hazai termék (GDP) az összes pénzalapú gazdasági tevékenység hozzáadott értékét 
összesítve jeleníti meg. A GDP a makrogazdasági tevékenység legismertebb mérőszáma. Az 
1930-as években kidolgozott mutatót világszerte használják a politikai döntéshozók, és a 
nyilvános vitákban is hivatkoznak rá. 

A GDP időközben az össztársadalmi fejlődés és az általános haladás átfogó mutatójává vált. 
Azonban nem minden kérdésben kínál megbízható kiindulási pontot a politikai vitához. A 
GDP-ben nem jelenik meg például két különösen fontos elem, a környezeti fenntarthatóság és 
a társadalmi integráció.

Egyre erősödik az a felismerés, hogy javítani kell a GDP kiegészítésére szolgáló adatok és 
mutatók minőségét. Ez a felismerés áll egy sor nemzetközi kezdeményezés középpontjában. 
2007 novemberében az Európai Parlament (az Európai Bizottsággal, a Római Klubbal, a 
WWF-fel és az OECD-vel közösen) konferenciát szervezett „A GDP-n túl” („Beyond GDP”) 
címmel. E konferencián a politikai döntéshozók, valamint a gazdasági, környezetvédelmi 
szakértők és a civil társadalom képviselői messzemenően egyetértettek abban, hogy a GDP-t 
kiegészítő mutatókat kell kidolgozni, amelyek átfogóbb információkkal támasztják alá a 
politikai döntéseket.

A Bizottság „A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban” című 
közleménye különböző intézkedéseket javasolt a GDP megfelelő kiegészítésére. Különösen 
olyan átfogóbb mutatók kidolgozását javasolja, amelyek megbízhatóbb tudásalapot kínálnak a 
nyilvános viták javításához és a szakszerűbb döntéshozatalhoz.

Jelentésemben alapvetően támogatom a Bizottság kezdeményezését, miszerint egy GDP-n 
túlmutató mércét kíván bevezetni a politikai vita, döntéshozatal és értékelés keretében. 
Megítélésem szerint az évek óta folyó politikai és tudományos vitában követett megközelítés 
célkitűzése nem tartalmaz ellentmondásokat. Sokkal inkább az támaszt nehézségeket, hogy ez 
a megközelítés miként ültethető át a politikai valóságba. Jelentéstervezetem erre a pontra 
helyezi a hangsúlyt.

Gyakran hiányoznak az információk, adatok és mutatók a megalapozott politikai vitákhoz, 
döntésekhez és a politikai folyamatok értékeléséhez. Uniós és tagállami szinten több 
kezdeményezés is indult, hogy felszámolják a hiányosságokat ezeken a területeken. Koherens 
fellépés azonban csak részlegesen látható. A mutatókat illetően például számos 
kezdeményezés indult nemzeti és nemzetközi szinten, ezek azonban időközben 
áttekinthetetlenné váltak. Egyébként a mutatókról folytatott egész vitában nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy önmagukban a mutatók nem járulhatnak hozzá elegendő mértékben 
a politikai vitához, döntéshozatalhoz és értékeléshez. Sokkal inkább egy átfogó koncepcióra 
van szükség, amely figyelembe veszi a politikai értékelésre szolgáló eddigi intézkedéseket, és 
amely mind a vitákat, mind pedig a döntéshozatalt és a politikai értékelést illetően 
alkalmazható a politikai gyakorlatban.

A Bizottság közleménye egy sor olyan egyedi intézkedést javasol, amely nehezen értékelhető. 
E kezdeményezéseket nem ágyazták bele egy olyan átfogóbb, lépcsőzetes stratégiába, amely 
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világossá tenné, hogy az új „GDP-n túl” kezdeményezést milyen módon és mely politikai 
szinteken és területeken lehetne használni. Ráadásul a javasolt egyedi intézkedéseket nem 
hozták összefüggésbe a már létező politikai értékelési eszközökkel.

Jelentésemben felszólítottam a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy lépcsőzetes stratégiát a 
„GDP-n túl” megközelítés bevezetésére, amelyben bemutatja, hogy az új megközelítés miként 
alkalmazható gyakorlatiasan a mindennapi politikai munkában. Amíg e kérdést nem sikerül 
tisztázni, addig véleményem szerint aligha lehet esély előrelépésre ebben a vitában.


