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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het BBP en verder - Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld
(2010/2088(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 augustus 2009 over het BBP en verder -
Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld (COM(2009)0433),

– gezien de conferentie "Beyond GDP", georganiseerd door het Parlement, de Commissie, de 
Club van Rome, het WWF en de OESO in november 2007 in Brussel,

– gezien de conclusies van de Raad van 10 november 2009 (Economische en Monetaire Zaken) 
over statistieken,

– gezien de conclusies van de Raad van 23 oktober 2009 (Milieu) over een ecologisch 
verantwoorde economie in de context van de post 2010 Lissabon-agenda en de EU-strategie 
voor duurzame ontwikkeling,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 oktober 20091 over de op 24 en 25 september 2009 
in Pittsburgh gehouden G20-top, zijn resolutie van 15 juni 20062 over de bijgestelde 
duurzame ontwikkelingsstrategie, en zijn resolutie van 24 april 20083 over het Groenboek 
over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen,

– gezien het verslag van de Commissie van 2 juni 2009 over het meten van economische 
prestaties en sociale vooruitgang (Stiglitz-verslag),

– gezien de verklaring van Istanboel die werd getekend tijdens het tweede Wereldforum van de 
OESO over statistieken, kennis en beleid op 30 juni 2007,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening over Europese milieu-
economische rekeningen (COM(2010)0132),

– gezien de mededelingen over Europese governance: Een betere wetgeving 
(COM(2002)0275), Betere regelgeving in de Europese Unie: Een strategische evaluatie 
(COM(2006)0689), Tweede strategische evaluatie van betere regelgeving in de Europese 
Unie (COM(2008)0032); Derde strategische evaluatie van betere regelgeving in de Europese 
Unie (COM(2009)0015),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 10 en 11 december 2009, 25 en 26 maart 
2010 en 17 juni 2010,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 10 maart4 en 16 juni 20105 over de EU 2020-
strategie,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0028.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0272.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0182.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0053.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0223.
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– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie regionale 
ontwikkeling en de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat er steeds meer erkenning is voor het feit dat gegevens en indicatoren 
moeten worden verbeterd om het BBP te kunnen aanvullen als proxy indicator voor de 
algehele maatschappelijke ontwikkeling,

B. overwegende dat de EU 2020-strategie de weg moet effenen naar een economie die een 
doelmatig gebruik van hulpbronnen maakt, de economische groei dient en werkgelegenheid 
creëert, vooral nu de EU onlangs met een daling van het BBP en van de industriële productie 
werd geconfronteerd en miljoenen mannen en vrouwen zonder werk gelijk staan aan een 
menselijke, maatschappelijke en economische ramp,

C. overwegende dat de EU 2020-strategie  ook een nieuwe manier van denken vergt over de bij 
beleidsvorming aan te wenden methodiek, waaronder een doelmatiger en transparanter 
bestuursstructuur en een doeltreffend toezicht op en evaluatie van beleidsmaatregelen,

Algemeen

1. wijst erop dat het BBP een indicator is van de economische marktactiviteit en in 
beleidsanalyses en –debatten op uitgebreide schaal wordt gebruikt; herinnert eraan dat het 
BBP, nadat het in de jaren dertig van de vorige eeuw werd geïntroduceerd, al spoedig in de 
gehele wereld ingang vond als de meest gangbare maateenheid van de economische 
prestaties van een land; onderstreept dat het BBP een standaard ijkpunt is geworden dat 
beleidsmakers in de gehele wereld benutten; is er bezorgd over dat het BBP soms misleidend 
kan zijn en soms niet voldoende of niet voldoende nauwkeurige informatie geeft;

2. benadrukt dat het BBP een duidelijke methodiek als grondslag heeft, waardoor 
vergelijkingen in de tijd en tussen landen en regio's mogelijk zijn; wijst erop dat het echter 
niet bedoeld was als een accurate maateenheid om bij beleidsdebatten over allerlei 
vraagstukken als hulpmiddel te dienen; constateert dat het een groot nadeel is dat het BBP 
niets zegt over ecologische duurzaamheid, een doeltreffend hulpbronnengebruik, sociale 
integratie of welzijn in het algemeen; stelt daarom vast dat andere indicatoren een duidelijke 
en geldige methodiek als basis moeten krijgen;

3. wijst erop dat de Europese Raad onlangs een nieuwe algemene beleidsbenadering heeft 
vastgesteld, namelijk de EU 2020-strategie, en heeft opgeroepen tot een nieuwe manier van 
denken over de bij beleidsvorming toe te passen methodiek, waaronder een doelmatiger en 
transparanter bestuursstructuur en een doeltreffend toezicht op en evaluatie van 
beleidsmaatregelen;

Huidige instrumenten voor beleidsanalyses en -discussies

4. is van oordeel dat op goede informatie gebaseerde, verstandige, solide en coherente 
beleidsvormen en strategieën van fundamenteel belang zijn ter waarborging van een eerlijke 
en concurrerende markt, het welzijn van de burgers, een doeltreffende bescherming van de 
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volksgezondheid en het onderwijs alsmede een beter milieu;

5. wijst er met nadruk op dat betrouwbare, coherente en transparante beleidsvorming en 
wetgeving alsmede politieke analyse duidelijke doelstellingen, indicatoren en relevante, 
betrouwbare informatie vergen waarmee beleidsmakers coherente, duurzame beslissingen 
kunnen nemen;

6. stelt vast dat er diverse maatregelen en hulpmiddelen op Europees niveau bestaan voor het 
meten en analyseren van eventuele politieke effecten en politieke vooruitgang, zoals 
effectbeoordelingen, waaronder kosten-baten analyses, kosteneffectiviteitsanalyses en multi-
criteria analyses, risicobeoordelingen, het verzamelen van gegevens, het samenstellen van 
statistieken, milieu-economische rekeningen, politieke analyses op diverse niveaus, verslagen 
over toezicht op uitvoering en handhaving en onderzoek, verricht in verschillende sectoren 
van de EU-wetgeving;

7. wijst erop dat beleidsanalyses en –discussies zouden kunnen worden verbeterd als er op 
politiek niveau overeenstemming over duidelijke doelstellingen en indicatoren zou bestaan;  
is van oordeel dat zulke indicatoren eenvoudig te begrijpen moeten zijn en dat de kwaliteit en 
de gegevensbronnen van deze indicatoren volkomen duidelijk moeten zijn;

8. ziet tot zijn voldoening dat internationaal wordt ingezien dat het BBP zijn beperkingen heeft 
als indicator van het welzijn van de mens en van een duurzame ontwikkeling; erkent dat er in 
diverse fora, zoals de UNDP, Wereldbank, OESO en Commissie stappen vooruit zijn gezet 
bij de ontwikkeling van indicatoren voor het meten en analyseren van vooruitgang bij het 
maken van beleid; stelt vast dat er al voor diverse beleidsgebieden indicatoren werden 
ontwikkeld; constateert echter ook dat de indruk bestaat dat er al te veel indicatoren in
gebruik zijn, die elkaar soms zelfs overlappen of beconcurreren, terwijl zij in plaats daarvan 
gecoördineerd of gecombineerd zouden moeten worden; benadrukt dat er thans te veel 
indicatoren bestaan en dat een helder en uitgebreid meetsysteem moet worden ontwikkeld dat 
theoretisch consistent is, politiek relevant en empirisch meetbaar; dit werk kan het best 
gedaan worden in nauwe samenwerking met andere relevante instellingen en organisaties;

9. wenst dat daarbij de kosten op een redelijk niveau worden gehouden en dat de mogelijke 
winst van “verder dan het BBP” wordt afgewogen tegen de eraan verbonden kosten; 
onderstreept hoe belangrijk het is dat het budget binnen de perken blijft en dat een tijdige 
effectbeoordeling plaatsvindt;

De Commissiemededeling over “Het BBP en verder - Meting van de vooruitgang in een 
veranderende wereld"

10. is ingenomen met de Commissiemededeling over “Het BBP en verder - Meting van de 
vooruitgang in een veranderende wereld" en ziet deze als mogelijk aanvullend instrument 
voor een bijdrage aan een verbetering van beleidsanalyses en –discussies;

11. heeft kennis genomen van de voorgestelde maatregelen, zoals het aanvullen van het BBP met 
milieu-indicatoren en sociale indicatoren, vrijwel real time informatie voor de 
besluitvorming, nauwkeuriger rapportage over verdeling en ongelijkheden, de ontwikkeling 
van een Europees scoreboard voor duurzame ontwikkeling, de uitbreiding van de nationale 
rekeningen tot sociale en milieuaspecten en het voorgestelde verslag over de uitvoering en 
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resultaten van de acties dat uiterlijk 2012 dient te verschijnen;

12. betreurt echter dat het in de mededeling van de Commissie ontbreekt aan een duidelijke 
algemene strategie over de toepassing in de praktijk van de “BBP en verder”-benadering; 
onderstreept dat coördinatie en samenhang met bestaande maatregelen en instrumenten die 
ook bedoeld zijn om een bijdrage moeten leveren aan beleidsanalyses, evaluaties en 
discussies, enigszins ontbreken; vindt de voorgestelde maatregelen bovendien deels vaag dan 
wel onduidelijk, zodat de toegevoegde waarde van de voorgestelde maatregelen in 
vergelijking met de huidige situatie moeilijk te beoordelen is; wijst er met name op dat er 
geen route is uitgezet voor de integratie van de voorgestelde maatregelen in het huidige 
systeem van maatregelen en instrumenten voor een betere beleidsvorming en wetgeving;

De weg vóór ons

13. acht het belangrijk dat er overeenstemming komt over een trapsgewijze benadering voor de 
instelling van een coherent “BBP en verder”-systeem dat kan bijdragen aan betere 
beleidsanalyse en –debatten; wijst erop dat een dergelijk systeem een aanvulling moet zijn op 
de reeds bestaande maatregelen en instrumenten;

14. wenst dat de Commissie zich intensiever met dit gebied bezighoudt door vast te stellen wat 
de budgettaire vereisten zijn en een uitgebreide, trapsgewijze benadering te ontwikkelen die 
van toepassing is op de dagelijkse politieke werkzaamheden en besluitvorming, met inbegrip 
van besluiten in verband met politieke strategieën, financiering, wetgeving en evaluatie 
achteraf;    acht het wenselijk dat toekomstig beleid gebaseerd wordt op harde, tijdig 
beschikbare, voor het doel geschikte en politiek geaccepteerde gegevens  die alle essentiële 
aspecten bestrijken;

15. doet een beroep op de Raad in zijn diverse samenstellingen om het punt “BBP en verder” zo 
spoedig mogelijk op de agenda te plaatsen om bij te dragen aan een eventuele gezamenlijke 
actie op EU-niveau;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie aan de Raad en de Commissie te doen toekomen.
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TOELICHTING

Het bruto binnenlands product (BBP) is de extra waarde die aan alle op geld gebaseerde 
economische activiteiten wordt toegevoegd. Het BBP is de bekendste maat voor macro-
economische bedrijvigheid. Het werd in de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkeld en is een 
vast referentiepunt geworden dat door beleidsmakers in de gehele wereld wordt gebruikt en ook 
in publieke discussies veelvuldig wordt gehanteerd. 

Het BBP is inmiddels de rol van een veelomvattende indicator voor de ontwikkeling in de gehele 
samenleving en de vooruitgang in het algemeen gaan spelen. Het levert echter niet voor elk 
vraagstuk een betrouwbare basis voor de politieke discussie. Met name meet het BBP noch de 
duurzaamheid als het om het milieu gaat, noch de sociale integratie.

Steeds meer wordt ingezien dat er betere gegevens en indicatoren als aanvulling op het BBP 
moeten komen. Dit inzicht staat in het middelpunt van een aantal internationale initiatieven. In 
november 2007 heeft het Europees Parlement (samen met de Europese Commissie, de Club van 
Rome, het WNF en de OESO) de conferentie “Het BBP en verder”  ("Beyond GDP") 
georganiseerd. Hier bleek bij beleidsmakers, economische, sociale en milieudeskundigen en het 
maatschappelijk middenveld veel steun te bestaan voor de ontwikkeling van indicatoren die het 
BBP aanvullen en vollediger informatie ter ondersteuning van beleidsbeslissingen moeten 
opleveren.

In de mededeling van de Commissie “Het BBP en verder: - Meting van de vooruitgang in een 
veranderende wereld” worden verschillende maatregelen voorgesteld om het BBP op een gepaste 
manier aan te vullen. Het gaat er vooral om dat er veelomvattende indicatoren worden 
ontwikkeld die zorgen voor betrouwbaarder kennis ten behoeve van een betere publieke 
discussie en beleidsvorming.

Ik wil in mijn verslag het streven van de Commissie naar een maateenheid die voor de politieke 
discussie, besluitvorming en evaluatie meer oplevert dan het BBP in principe graag 
ondersteunen. Volgens mij bestaat er bij de al jarenlang gevoerde politieke en wetenschappelijke 
discussie geen verschil van mening over uitgangspunt en doel. Het probleem is veeleer hoe vanaf 
dit uitgangspunt naar de politieke realiteit kan worden toegwerkt. In mijn ontwerpverslag 
concentreer ik mij in de eerste plaats op dit punt.

Vaak ontbreekt het voor solide politieke discussies, beslissingen en beoordelingen van politieke 
processen aan informatie, gegevens en indicatoren. Op het niveau van de Unie en dat van de 
lidstaten is een groot aantal initiatieven ontwikkeld om aan het tekort op dit gebied een eind te 
maken. Helaas is er slechts gedeeltelijk sprake van een coherente aanpak. Op het terrein van de 
indicatoren is bijvoorbeeld een groot aantal activiteiten op nationaal en internationaal niveau 
ontwikkeld, waarbij inmiddels het overzicht verloren is gegaan. Overigens moet ook bij het 
gehele debat over indicatoren niet worden vergeten dat indicatoren alleen geen toereikende 
bijdrage aan het politieke debat, de besluitvorming en beoordeling kunnen leveren. Eerder is er 
behoefte aan een veelomvattend concept dat met inachtneming van de bestaande maatregelen 
voor beleidsevaluatie in de politieke praktijk zowel in het debat, bij de besluitvorming en ook bij 
de politieke beoordeling kan worden toegepast.

In de mededeling van de Commissie wordt een aantal individuele maatregelen voorgesteld die 
moeilijk te beoordelen zijn. Het ontbreekt aan integratie van deze initiatieven in een 
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veelomvattende stapsgewijze strategie die duidelijk maakt op welke manier en voor welke 
politieke niveaus en sectoren de nieuwe “BBP en verder”-benadering gebruikt zou kunnen 
worden. Verder worden de voorgestelde individuele maatregelen niet in verband gebracht met de 
reeds bestaande instrumenten voor beleidsevaluatie.

In mijn verslag wordt de Commissie gevraagd een stapsgewijze strategie voor de“BBP en 
verder”-benadering voor te leggen waarin duidelijk moet worden gemaakt hoe de nieuwe 
benadering op pragmatische wijze in de dagelijkse politieke werkzaamheden kan worden 
toegepast. Zolang er geen antwoord op deze vraag is, kan er volgens mij nauwelijks vooruitgang 
in dit debat worden geboekt.


