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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wyjścia poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie
(2010/2088(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wyjścia poza PKB 
– pomiar postępu w zmieniającym się świecie (COM(2009) 433 wersja ostateczna),

– uwzględniając konferencję „Wyjść poza PKB” zorganizowaną przez Parlament, Komisję, 
Klub Rzymski, WWF i OECD w listopadzie 2007 r. w Brukseli,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 listopada 2009 r. (sprawy gospodarcze i 
finansowe) w sprawie statystyki,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 23 października 2009 r. (środowisko) nt. 
„Ekologicznie wydajna gospodarka w kontekście agendy lizbońskiej na okres po roku 
2010 a strategia UE dotycząca trwałego rozwoju”,

– uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 8 października 2009 r.1 w sprawie szczytu G20 w 
Pittsburgu w dniach 24-25 września 2009 r., z dnia 15 czerwca 2006 r.2
w sprawie zmienionej strategii zrównoważonego rozwoju i z dnia 24 kwietnia 2008 r.3 w 
sprawie zielonej księgi na temat instrumentów rynkowych na potrzeby polityki w zakresie 
ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji ds. mierzenia wyników gospodarczych i postępu 
społecznego z dnia 2 czerwca 2009r. (sprawozdanie Stiglitza),

– uwzględniając Deklarację z Istambułu podpisaną podczas II światowego forum OECD na 
temat danych statystycznych, wiedzy i polityki w dniu 30 czerwca 2007 r.,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2010) 132),

– uwzględniając komunikaty pod tytułem: „Sprawowanie rządów w Europie – lepsze 
stanowienie prawa” (COM(2002) 275), „Strategiczny przegląd procesu lepszego 
stanowienia prawa w Unii Europejskiej (COM(2006) 689), „Drugi strategiczny przegląd 
procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej (COM(2008) 32), „Trzeci 
strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” 
(COM(2009) 15),

– uwzględniając konkluzje z posiedzeń Rady Europejskiej z dnia 10 i 11 grudnia 2009 r., z 
dnia 25 i 26 marca 2010 r. i z dnia 17 czerwca 2010 r.,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2009) 28.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2006) 272.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008) 182.
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– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 10 marca1 i 16 czerwca 2010 r.2 w sprawie strategii 
EU 2020,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
Komisji Rozwoju Regionalnego, a także Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
(A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że konieczność poprawy danych i wskaźników w celu uzupełnienia 
PKB jako orientacyjnego wskaźnika ogólnego rozwoju społecznego jest coraz bardziej 
widoczna,

B. mając na uwadze, że strategia UE 2020 powinna torować drogę gospodarce oszczędnie 
wykorzystującej surowce, służyć wzrostowi gospodarczemu i tworzyć nowe miejsca 
pracy, w szczególności zważywszy na to, że UE odnotowała ostatnio spadek PKB i 
spadek produkcji przemysłowej, a bezrobocie milionów kobiet i mężczyzn stanowi klęskę 
w wymiarze jednostkowym, społecznym i gospodarczym,

C. mając na uwadze, że strategia UE 2020 wymaga również nowego zastanowienia się nad 
metodyką wykorzystywaną w kontekście kształtowania polityki, w tym nad 
skuteczniejszą i bardziej przejrzystą strukturą zarządzania, a także skutecznego 
monitorowania i oceny środków politycznych;

Uwagi ogólne

1. podkreśla, że PKB stanowi wskaźnik działalności rynku gospodarczego i jest szeroko 
stosowany przy analizach politycznych i debatach; przypomina, że PKB – po tym, jak 
narodził się w latach 30 dwudziestego wieku – został błyskawicznie przyjęty jako 
najlepszy miernik wyników gospodarczych na świecie; podkreśla, że PKB stał się 
standardową wartością odniesienia wykorzystywaną przez decydentów na całym świecie; 
jest zaniepokojony faktem, że PKB może być czasem mylący, a w niektórych 
przypadkach może po prostu nie dostarczać wystarczającej liczby informacji lub 
informacje te nie są wystarczająco szczegółowe;

2. podkreśla, że PKB opiera się na przejrzystej metodyce, która umożliwia dokonywanie 
porównań pomiędzy różnymi okresami oraz pomiędzy państwami i regionami; zwraca 
uwagę na fakt, że wskaźnik ten nie miał jednak być dokładnym nośnikiem informacji 
stosowanym w debatach politycznych na wszystkie tematy; podkreśla krytycznie, że PKB 
nie mierzy stopnia równowagi środowiskowej, wydajności zasobów, integracji społecznej 
czy dobrej sytuacji w ogóle; podkreśla potrzebę oparcia innych wskaźników na jasnej i 
uzasadnionej metodyce;

3. wskazuje na to, że Rada Europejska przyjęła w ostatnim czasie nowe kompleksowe 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010) 53.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010) 223.
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podejście polityczne, a mianowicie strategię UE 2020, i zaapelowała o nowe rozważenie 
kwestii metodyki, która będzie stosowana w kontekście kształtowania polityki, w tym 
skuteczniejszej i bardziej przejrzystej struktury zarządzania, 
a także skutecznego monitorowania i oceny środków politycznych;
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Aktualne narzędzia analiz politycznych i debat

4. uważa, że oparte na odpowiednich informacjach, mocne, trwałe i spójne polityki i 
strategie mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia uczciwego i konkurencyjnego 
rynku, dobrobytu obywateli, skutecznej ochrony zdrowia publicznego i edukacji oraz 
lepszego środowiska naturalnego;

5. podkreśla, że trwałe, spójne i przejrzyste kształtowanie polityki i przepisów prawnych, a 
także analiz politycznych wymaga jasnych celów, wskaźników oraz odnośnych i 
wiarygodnych informacji, które mają zasadnicze znaczenie dla podjęcia przez decydentów 
politycznych spójnych i trwałych decyzji;

6. zauważa opracowane na unijnym szczeblu środki i narzędzia służące do pomiaru i analizy 
ewentualnego oddziaływania politycznego i postępu politycznego, takie jak oceny 
oddziaływania, w tym analizy opłacalności i analizy wielokryteriowe, oceny ryzyka, 
gromadzenie danych, statystyka, rachunki ekonomiczne środowiska, analizy polityczne na 
różnych szczeblach polityki, sprawozdania z nadzoru nad wdrażaniem i egzekwowaniem 
oraz przeglądy prowadzone w różnych dziedzinach prawodawstwa UE;

7. wskazuje na to, że debaty i analizy polityczne mogłyby być lepsze, gdyby istniało 
polityczne porozumienie w sprawie jasnych celów i wskaźników; podkreśla, że takie 
wskaźniki muszą być od razu zrozumiałe i muszą się charakteryzować wysokim 
poziomem przejrzystości w odniesieniu do jakości i źródeł danych, na których są oparte;

8. z zadowoleniem przyjmuje coraz większą międzynarodową świadomość granic PKB jako 
wskaźnika dobrobytu człowieka i zrównoważonego rozwoju; uznaje postęp osiągnięty 
przez różne fora, takie jak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Bank 
Światowy, OECD i Komisja, w zakresie opracowania wskaźników służących do pomiaru i 
analizy postępu dotyczącego stanowienia polityki; odnotowuje wskaźniki rozwinięte już 
w różnych obszarach polityki; zauważa jednak, że wydaje się, iż stosowanych jest już 
wiele wskaźników, które niekiedy nawet nakładają się na siebie lub konkurują ze sobą, 
zamiast występować w skoordynowanej lub połączonej formie; podkreśla, że istnieje 
obecnie zbyt wiele wskaźników i wyzwaniem jest kształtowanie jasnej i kompleksowej 
polityki, która byłaby jednocześnie spójna na płaszczyźnie teoretycznej, właściwa 
politycznie i wymierna empirycznie; podkreśla potrzebę wykonania tej pracy w ścisłej 
współpracy z innymi właściwymi instytucjami i organizacjami;

9. podkreśla konieczność utrzymania kosztów na rozsądnym poziomie i wyważenia 
potencjalnych korzyści „Wyjścia poza PKB” w stosunku do związanych z tym kosztów; 
podkreśla znaczenie ograniczeń budżetowych i konieczność terminowej oceny 
oddziaływania;

Komunikat Komisji pt. „Wyjść poza PKB – Pomiar postępu w zmieniającym się 
świecie”

10. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Wyjść poza PKB – Pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie”, który może stanowić dodatkowe narzędzie przyczyniające się 
do usprawnienia analiz i debat politycznych;
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11. zauważa zaproponowane środki, takie jak uzupełnienie PKB o wskaźniki środowiskowe i 
społeczne, informowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego wspierające 
podejmowanie decyzji, dokładniejsza sprawozdawczość dotycząca dystrybucji i 
nierówności, opracowanie europejskiej tabeli wyników trwałego rozwoju, rozszerzenie 
rachunków krajowych o kwestie środowiskowe i społeczne oraz zaproponowane 
sprawozdanie z wdrożenia i wyników działań, które należy przełożyć na wcześniejszy 
termin, tj. najpóźniej do końca 2012 roku;

12. krytycznie ocenia jednak brak w komunikacie Komisji jasnej ogólnej strategii dotyczącej 
zastosowania podejścia „Wyjść poza PKB” w praktyce; podkreśla pewien brak 
koordynacji i spójności z istniejącymi środkami i narzędziami, które również mają na celu 
usprawnienie analiz, ocen i debat politycznych; krytykuje ponadto zaproponowane środki 
jako częściowo mało konkretne lub niejasne, przez co trudno jest ocenić wartość dodaną 
proponowanego działania w stosunku do obecnej sytuacji; wskazuje na to, że brak jest w 
szczególności określonego sposobu wprowadzenia zaproponowanych środków do 
obecnego systemu środków i narzędzi służących lepszemu stanowieniu polityki i prawa;

Dalsze działania

13. podkreśla znaczenie osiągnięcia porozumienia w sprawie wielowarstwowego podejścia do 
ustanowienia spójnego systemu „Wyjścia poza PKB”, aby przyczynić się do poprawy 
analiz i debat politycznych; wskazuje na to, że taki system powinien uzupełniać istniejące 
już środki, instrumenty i narzędzia;

14. apeluje do Komisji o zwiększenie wysiłków w tym zakresie poprzez oszacowanie potrzeb 
budżetowych oraz o przedstawienie kompleksowego wielowarstwowego podejścia 
mającego zastosowanie w bieżącej pracy politycznej i podejmowaniu bieżących decyzji, 
w tym decyzji dotyczących strategii politycznych, finansowania, prawodawstwa i oceny 
ex post; uważa, że przyszła polityka powinna opierać się na dokładnych, aktualnych, 
dostosowanych do celu i politycznie akceptowalnych  danych obejmujących wszystkie 
istotne kwestie;

15. apeluje do właściwych struktur Rady o jak najszybsze uwzględnienie kwestii „Wyjścia 
poza PKB” w ich agendzie, aby przyczynić się do jak najbardziej zgodnego działania na 
szczeblu UE;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Produkt krajowy brutto (PKB) stanowi sumę wartości dodanej całej działalności gospodarczej 
opartej na pieniądzu. PKB jest najlepiej znanym wskaźnikiem aktywności 
makroekonomicznej. Został on opracowany w latach 30-tych dwudziestego wieku i jest 
stosowany przez decydentów politycznych na całym świecie i powszechnie wykorzystywany 
w debatach publicznych. 
PKB uznano w międzyczasie za orientacyjny wskaźnik ogólnego rozwoju społecznego 
i powszechnego postępu. Jednak nie w każdej dziedzinie PKB stanowi należytą podstawę 
dyskusji politycznej. W szczególności PKB nie mierzy równowagi ekologicznej ani integracji 
społecznej.
Coraz bardziej przejawia się nagląca konieczność ulepszenia danych i wskaźników w celu 
uzupełnienia PKB. To spostrzeżenie stało się przedmiotem szeregu inicjatyw 
międzynarodowych. W listopadzie 2007 r. Parlament Europejski (wraz z Komisją Europejską, 
Klubem Rzymskim, WWF i OECD) zorganizował konferencję „Wyjść poza PKB” („Beyond 
GDP”). Podczas konferencji decydenci, eksperci ds. gospodarki, społeczeństwa i środowiska 
oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wyrazili zdecydowane poparcie dla 
opracowania wskaźników, które uzupełniłyby PKB i pozwoliły na uzyskanie dokładniejszych 
informacji służących do uzasadniania decyzji politycznych.
W komunikacie Komisji pt. „Wyjść poza PKB: pomiar postępu w zmieniającym się świecie” 
zaproponowano różne środki w celu uzupełnienia PKB w odpowiedni sposób. Chodzi w 
szczególności o opracowanie wskaźników o szerszym zakresie, które dostarczyłyby bardziej 
wiarygodnego zasobu wiedzy umożliwiającego prowadzenie głębszej debaty publicznej i 
lepsze kształtowanie polityki.

W swoim sprawozdaniu chciałabym zasadniczo poprzeć zamiar Komisji dotyczący przyjęcia 
wskaźnika wykraczającego poza PKB w debacie politycznej, procesie podejmowania decyzji 
i ocenie. W moim odczuciu wyznaczenie takiego celu w prowadzonej od lat debacie 
politycznej i naukowej nie budzi kontrowersji. Problem polega raczej na tym, w jaki sposób 
wdrożyć to podejście w rzeczywistości politycznej. Projekt sprawozdania skupia się na tym 
aspekcie.

Często do prowadzenia solidnej politycznej debaty, podejmowania decyzji politycznych i 
ocen politycznych działań brakuje informacji, danych i wskaźników. Na szczeblu unijnym i 
na szczeblu państw członkowskich podjęto wiele inicjatyw, żeby zaradzić brakom w tych 
dziedzinach. Jednak niestety tylko częściowo da się zauważyć spójne działanie. W zakresie 
wskaźników podejmuje się liczne działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym, które 
w międzyczasie stały się trudne do ogarnięcia. Poza tym w całej debacie o wskaźnikach nie 
powinno się zapominać, że same wskaźniki nie są w stanie wnieść wystarczającego wkładu 
do debaty politycznej, procesu podejmowania decyzji i oceny. Potrzebna jest raczej 
kompleksowa koncepcja uwzględniająca istniejące środki oceny politycznej, która może 
znaleźć zastosowanie w praktyce politycznej i debacie, procesie podejmowania decyzji oraz 
w politycznej ocenie.
W komunikacie Komisji zaproponowano szereg poszczególnych środków, które trudno 
poddać ocenie. Inicjatyw tych nie włączono do bardziej kompleksowej, podzielonej na etapy 
strategii, która wyraźnie pokaże, w jaki sposób i w jakich dziedzinach można wykorzystać 
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nowe podejście „Wyjść poza PKB”. Ponadto zaproponowanych poszczególnych środków nie 
powiązano z istniejącymi już instrumentami oceny polityki.

W niniejszym sprawozdaniu wzywa się Komisję do przedstawienia podzielonej na etapy 
strategii dla podejścia „Wyjść poza PKB”, w której zostanie wskazane, jak można zastosować 
nowe podejście w pragmatyczny sposób w powszedniej pracy politycznej. Dopóki ta kwestia 
nie będzie wyjaśniona, moim zdaniem w tej debacie nie zostaną osiągnięte duże postępy.


