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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-PDG u lil hinn - Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel
(2010/2088(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Awwissu 2009 dwar il-
PDG u lil hinn - Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel (COM(2009)0433 finali),

– wara li kkunsidra ‘l-Konferenza lil hinn tal-GDP’ organizzata mill-Parlament, il-
Kummissjoni, il-Klabb ta’ Ruma, il-WWF u l-OECD f’Novembru 2007 fi Brussell,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2009 (Affarijiet 
Ekonomiċi u Finanzjarji) dwar l-Istatistika,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2009 (Ambjent) dwar 
Ekonomija Ekoeffiċjenti fil-kuntest tal-Aġenda ta' Lisbon post 2010 u l-Istrateġija għall-
Iżvilupp Sostenibbli tal-UE,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ottubru 20091 dwar is-Samit tal-G-20 
f'Pittsburgh tal-24 u l-25 ta' Settembru 2009, ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 20062

dwar l-istrateġija riveduta għall-iżvilupp sostenibbli u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ April 
20083 dwar il-Green Paper dwar l-istrumenti bbażati fuq is-suq għal skopijiet tal-politika 
ambjentali u kwistjonijiet relatati,

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni dwar il-Kejl tal-Prestazzjoni Ekonomika u 
l-Progress Soċjali tat-2 ta’ Ġunju 2009 (ir-Rapport Stiglitz),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Istanbul iffirmata waqt it-tieni Forum Dinji tal-
OECD dwar l-Istatistika, l-Għarfien u l-Politika tat-30 ta’ Ġunju 2007,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar il-kontijiet 
ekonomiċi ambjentali Ewropej (COM (2010)0132),  

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet dwar il-Governanza Ewropea: Leġiżlar aħjar 
(COM(2002)0275), reviżjoni strateġika ta' Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea 
(COM(2006)0689), it-tieni reviżjoni strateġika ta' Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni 
Ewropea (COM(2008)0032); It-tielet reviżjoni strateġika ta' Regolamentazzjoni Aħjar fl-
Unjoni Ewropea (COM(2009)0015),

– wara li kkunsidra l-konklużjoniiet tal-Kunsill Ewropew tal-10 u l-11 ta’ Diċembru 2009,  
il-25 u s-26 ta’ Marzu 2010 u s-17 ta’ Ġunju 2010,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tad-data 10 Marzu 20104 u tad-data 16 Ġunju 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2009)0028.
2 Testi adottati, P6_TA(2006)0272.
3 Testi adottati, P6_TA(2008)0182.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0053.
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2010 dwar l-Istrateġija UE 20201,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0000/2010),

A. billi l-ħtieġa li titjieb id-data u l-indikaturi li jikkumplementaw il-PDG bħala indikatur 
sostitut tal-iżvilupp ġenerali tas-soċjetà kulma jmur hi dejjem iktar rikonoxxuta,

B. billi l-istrateġija UE 2020 għandha twitti t-triq għal ekonomija li tuża r-riżorsi b’mod 
effiċjenti, isservi t-tkabbir ekonomiku u toħloq l-impjiegi, b’mod partikulari minħabba li l-
UE dan l-aħħar ġarrbet tnaqqis fil-PDG u fil-produzzjoni industrijali, u minħabba li 
miljuni ta’ nisa u rġiel bla xogħol jirrapreżentaw diżastru uman, soċjetali u ekonomiku,

C. Billi l-istrateġija UE 202 tirrikjedi wkoll riflessjoni ġdida dwar il-metodoloġija li għandha 
tintuża fil-kuntest tat-tfassil tal-politika, inkluża struttura ta’ governanza aktar effiċjenti u 
trasparenti kif ukoll għal monitoraġġ u evalwazzjoni effettivi tal-miżuri tal-politika,

Osservazzjonijiet Ġenerali

1. Jenfasizza li l-PDG hu indikatur tal-attività ekonomika tas-suq u jintuża ħafna fl-analiżi 
politika u fid-dibattiti; Ifakkar li l-PDG, ikkonċepit fis-snin tletin, ġie adottat rapidament 
bħala l-aktar kejl magħruf tal-prestazzjoni ekonomika fid-dinja. Jenfasizza li l-PDG sar 
kejl standard ta' referenza użat minn dawk li jfasslu l-politika madwar id-dinja; Jinsab 
imħasseb li l-PDG xi drabi jista’ jiżvija u drabi oħra ma jagħtix biżżejjed informazzjoni 
jew jagħti informazzjoni li ma tkunx dettaljata biżżejjed;

2. Jenfasizza li l-PDG huwa bbażat fuq metodoloġija ċara li tippermetti li jsiru paraguni fuq 
medda ta’ żmien u bejn il-pajjiżi u r-reġjuni; jenfasizza, iżda, li l-PDG ma kienx maħsub li 
jkun kejl eżatt biex jinforma d-dibattiti tal-politika dwar il-kwistjonijiet kollha; Jenfasizza 
– u dan huwa punt kruċjali – li l-PDG ma jkejjilx is-sostenibilità ambjentali, l-effiċjenza 
tar-riżorsi, l-inklużjoni soċjali jew il-benessri b’mod ġenerali; jenfasizza l-ħtieġa li 
indikaturi oħra jkunu msejsa fuq metodoloġija ċara u valida;

3. Jinnota li l-Kunsill Ewropew dan l-aħħar adotta approċċ ġenerali tal-politika ġdid, jiġifieri 
l-istrateġija UE 2020, u talab li ssir riflessjoni ġdida dwar il-metodoloġija li għandha 
tintuża fil-kuntest tat-tfassil tal-politika, inkluża struttura ta’ governanza aktar effiċjenti u 
trasparenti kif ukoll monitoraġġ u evalwazzjoni effettivi tal-miżuri tal-politika;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0223.
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Għodda attwali għall-analiżi politika u d-dibattiti 

4. Iqis li politiki u strateġiji infurmati tajjeb, sodi, solidi u koerenti huma fundamentali għall-
iżgurar ta’ suq ġust u kompetittiv, il-benessri taċ-ċittadini u ħarsien effettiv tas-saħħa 
pubblika u l-edukazzjoni u ambjent aħjar;

5. Jenfasizza li t-tfassil ta’ politiki u liġijiet kif ukoll analiżi politika solidi, koerenti u 
trasparenti jirrikjedu objettivi u indikaturi ċari u informazzjoni relevanti u affidabbli, li 
huma kruċjali biex min ifassal il-politika jieħu deċiżjonijiet koerenti u sostenibbli;

6. Jinnota l-miżuri u l-għodda stabbiliti fil-livell Ewropew biex jitkejlu u jiġu analizzati l-
impatti politiċi possibbli u l-progress politiku, bħall-valutazzjonijiet tal-impatt, inklużi l-
benefiċċji tal-ispiża, l-effikaċja tal-ispiża u l-analiżijiet ta' diversi kriterji, il-
valutazzjonijiet tar-riskji, il-ġbir tad-data, l-istatistiċi, il-kontijiet ekonomiċi ambjentali, l-
analiżi politika f’diversi livelli politiċi, rapporti dwar il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u 
l-infurzar u rieżamijiet imwettqa f’diversi oqsma tal-leġiżlazzjoni tal-UE; 

7. Jindika li d-dibattiti politiċi u l-analiżi jistgħu jitjiebu kieku kien hemm ftehim fil-livell 
politiku dwar objettivi u indikaturi ċari; Jenfasizza li indikaturi tali jridu jkunu jiftiehmu 
faċilment u b'livell għoli ta' trasparenza dwar il-kwalità u dwar is-sorsi tad-data ta' dawn l-
indikaturi;

8. Jilqa’ l-fatt li fil-livell internazzjonali hemm rikonoxximent dejjem akbar tal-fatt li l-PDG 
huwa limitat bħala indikatur tal-benessri tal-bniedem u tal-iżvilupp sostenibbli; jagħraf il-
progress li sar f’fora differenti, bħall-Programm tal-Iżvilupp tan-NU, l-OECD u l-
Kummissjoni, dwar l-iżvilupp ta’ indikaturi li jkejlu u janalizzaw il-progress fit-tfassil tal-
politika; jinnota l-indikaturi li diġà ġew żviluppati għal diversi oqsma tal-politika; jinnota, 
madankollu, li donnu li diġà qed jintużaw ħafna indikaturi, li anke jirrepetu l-istess xogħol 
jewjikkompetu ma’ xulxin, meta minflok imisshom ikunu kkoordinati jew użati flimkien; 
jenfasizza li bħalissa hemm wisq indikaturi u l-isfida hi li tiġi żviluppata politika ċara u 
komprensiva li fl-istess ħin tkun teoretikament konsistenti, politikament relevanti u li 
tista’ titkejjel b’mod empiriku; Jenfasizza l-ħtieġa li dan ix-xogħol isir b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet relevanti oħra;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li l-ispejjeż jibqgħu f’livell raġonevoli u anke li jitqiesu l-benefiċċji 
potenzjali ta’ Lil Hinn mill-PDG meta mqabbla man-nefqa assoċjata miegħu; Jenfasizza l-
importanza tal-limitazzjonijiet baġitarji u l-ħtieġa ta’ valutazzjoni tal-impatt f’waqtha;

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Il-PDG u lil hinn – Inkejlu l-progress f'dinja 
li dejjem tinbidel’

10. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Il-PDG u lil hinn – Inkejlu l-progress f'dinja li 
dejjem tinbidel’ bħala għodda kumplimentari possibbli biex tgħin it-titjib tal-analiżi u tad-
dibattiti politiċi; 

11. Jinnota li l-miżuri proposti, bħall-kumplimentazzjoni tal-PDG b’indikaturi ambjentali u 
soċjali, informazzjoni kważi fil-ħin reali għat-teħid tad-deċiżjonijiet, rappurtar aktar preċiż 
dwar distribuzzjoni u inugwaljanzi, l-iżvilupp ta' Scoreboard Ewropew tal-Iżvilupp 
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Sostenibbli, l-estensjoni ta' kontijiet nazzjonali għal kwistjoni ambjentali u soċjali u r-
rapport propost dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-azzjonijiet li għandhom jiġu 
ppreżentati sa mhux aktar tard mill-2012;

12. Jikkritika, madankollu, il-fatt li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ma toffrix strateġija 
ġenerali ċara dwar l-applikazzjoni tal-approċċ ‘Lil Hinn mill-PDG’ fil-prattika; jenfasizza 
li jeżisti ċertu nuqqas ta' koordinazzjoni u koerenza fil-miżuri u fl-għodda eżistenti li 
wkoll għandhom l-għan li jagħtu kontribut lejn l-analiżi, il-valutazzjonijiet u d-dibattiti 
politiċi; barra minn hekk, jikkritika l-fatt li l-miżuri proposti huma parzjalment vagi jew 
mhux ċari u għaldaqstant mhux faċli li wieħed ikejjel il-valur miżjud tal-azzjoni proposta 
meta mqabbel mas-sitwazzjoni attwali; jindika li b’mod partikolari mhemm l-ebda triq 
stipulata għall-integrazzjoni tal-miżuri proposti fis-sistema attwali ta’ miżuri u għodda 
għat-tfassil aħjar tal-politiki u tal-liġijiet;

Il-triq tal-ġejjieni

13. Jenfasizza l-importanza li jsir qbiel dwar approċċ gradat għall-ħolqien ta’ ‘Sistema lil hinn 
mill-PDG’ li tkun koerenti sabiex tagħti kontribut għal analiżi politika u dibattiti mtejba; 
jindika li sistema tali għandha tikkumplimenta l-miżuri, strumenti u għodda li jeżistu diġà; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni tqawwi l-isforzi tagħha billi tivvaluta l-ħtiġijiet baġitarji u 
tipprovdi approċċ gradat b’mod komprensiv applikabbli fix-xogħol politiku u t-teħid tad-
deċiżjonijiet ta’ kuljum, fosthom deċiżjonijiet relatati ma’ strateġiji politiċi, finanzjament, 
leġiżlazzjoni u evalwazzjoni ex-post;  iqis li politiki ġejjiena għandhom ikunu msejsa fuq 
data rigoruża, f’waqtha, adattata u aċċettata poltikament u li tkopri l-kwistjonijiet 
essenzjali kollha; 

15. Jistieden lill-konfigurazzjonijiet kollha relevanti tal-Kunsill ipoġġu ‘il-PDG u lil Hinn’ 
fuq l-aġenda tagħhom malajr kemm jista’ jkun sabiex jagħtu kontribut għal attività 
flimkien possibbli fil-livell tal-UE;

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Prodott Domestiku Gross (PDG) jiġbor flimkien il-valur miżjud tal-attivitajiet ekonomiċi 
kollha bbażati fuq il-flus. Il-PDG huwa l-aktar kejl magħruf tal-attività makroekonomika. Ġie 
żviluppat fit-tletinijiet u jużawh dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi madwar id-dinja kollha 
u jissemma fid-diskussjonijiet pubbliċi. 

Matul iż-żmien, il-PDG ħa r-rwol ta' indikatur komprensiv tal-iżvilupp soċjali u l-progress 
b'mod ġenerali. Imma mhuwiex il-każ li, għal kull mistoqsija, joffri bażi affidabbli għad-
dibattitu politiku. B'mod speċjali, il-PGD la jkejjel is-sostenibbiltà fil-qasam tal-ambjent u 
lanqas l-integrazzjoni soċjali.

Dejjem qed jikber ir-rikonoxximent li d-dejta u l-indikaturi jeħtiġilhom jittejbu biex 
jissupplimentaw il-PGD. Dan l-għarfien jinsab fil-qalba ta' sensiela ta' inizjattivi 
internazzjonali. F'Novembru 2007, il-Parlament Ewropew (flimkien mal-Kummissjoni 
Ewropea, il-Klabb ta' Ruma, id-WWF u l-OECD) organizza konferenza bl-isem "Lil hinn 
mill-PGD" ("Beyond GDP"). F'din il-konferenza deher qbil kbir fost dawk li jfasslu l-politika, 
kif ukoll fost esperti dwar l-ekonomija, il-ħarsien tal-ambjent u s-soċjetà ċivili, dwar il-ħtieġa 
li jiġu żviluppati indikaturi biex jissupplimentaw il-PDG, li jkunu jistgħu jirfdu d-deċiżjonijiet 
politiċi b'informazzjoni aktar kumplessiva.

Fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Il-PDG u lil hinn: Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem 
tinbidel" huma ssuġġeriti diversi miżuri li jissupplimentaw il-PDG b'mod adegwat. B'mod 
partikolari, l-għan huwa li jiġu żviluppati indikaturi aktar kumplessivi li għandhom jipprovdu 
bażi ta' għarfien aktar affidabbli għad-diskussjoni pubblika u t-tfassil ta' politika aħjar.

Fir-rapport tiegħi, nixtieq nappoġġa bis-sħiħ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssib kejl li jmur 
lil hinn mill-PDG fil-kuntest tad-dibattitu politiku, it-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u l-
valutazzjoni. Jidhirli li, fid-diskussjoni politika u akkademika li ilha għaddejja s-snin, 
m'hemm l-ebda kontroversja dwar l-għanijiet. il-problema tinsab wisq aktar kif dawn l-
għanijiet jistgħu jissarrfu fir-realtà politika. L-abbozz ta' rapport tiegħi jaqbad ma' dan il-punt.

Għal dibattiti u deċiżjonijiet politiċi sodi u valutazzjonijiet affidabbli dwar proċessi politiċi 
spiss ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni, dejta u indikaturi. Fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
tal-Istati membri kien hemm għadd ta' inizjattivi biex jagħmlu tajjeb għal dan in-nuqqas. 
Sfortunatament, proċedura koerenti għadha mhijiex ċara għalkollox. F'dak li jirrigwarda l-
indikaturi hemm, pereżempju, bosta attivitajiet fil-livell nazzjonali u f'dak internazzjonali li 
llum ma jistgħux jiġu injorati. Barra minn hekk, fid-diskussjoni kollha dwar l-indikaturi 
għandna dejjem inżommu quddiem għajnejna li l-indikaturi weħidhom ma jistgħux jagħtu 
kontribut suffiċjenti għad-dibattitu politiku, it-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u l-valutazzjoni 
tal-politika. Hemm bżonn ta' kunċett kumplessiv li jqis il-miżuri eżistenti għall-valutazzjoni 
politika, li jkun jista' jintuża sew fil-prassi politika kif ukoll fid-dibattitu, fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u fil-valutazzjonijiet dwar il-politika.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tissuġġerixxi sensiela ta' miżuri individwali li diffiċli 
jkunu vvalutati. Jonqos li dawn l-inizjattivi jintrabtu flimkien fi strateġija gradwali aktar 
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komprensiva li tagħmilha ċara b'liema mod u għal liema livelli u oqsma tal-politika dan l-
approċċ "lil hinn mill-PGD" jista' jintuża. Barra minn hekk, il-miżuri individwali ssuġġeriti 
ma jintrabtux mal-istrumenti eżistenti għall-valutazzjoni tal-politika.

Fir-rapport tiegħi, il-Kummissjoni tintalab tippreżenta strateġija gradwali għall-approċ "Lil 
hinn mill-PGD", li għandu juri kif l-approċċ il-ġdid jista' jintuża, b'mod prammatiku, fil-
ħidma politika ta' kuljum. Sakemm din il-mistoqsija tibqa' bla tweġiba, fil-fehma tiegħi ftit li 
xejn jista' jsir progress f'dan id-dibattitu.


