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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o PIB e mais além - Medir o progresso num mundo em mudança
(2010/2088(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 20 de Agosto de 2009 sobre "O PIB e 
mais além – Medir o progresso num mundo em mudança (COM(2009)0433 final),

– Tendo em conta a Conferência «Para Além do PIB» organizada pelo Parlamento Europeu, 
a Comissão, o Clube de Roma, a Organização Global de Conservação da Natureza 
(WWF) e a OCDE em Novembro de 2007,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 10 de Novembro de 2009 (Assuntos 
Económicos e Financeiros) relativas às estatísticas,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 23 de Outubro de 2009 (Ambiente) 
relativas a uma economia eco-eficiente no contexto da agenda de Lisboa pós-2010 e da 
Estratégia da UE para o Desenvolvimento Sustentável,

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de Outubro de 20091 sobre a Cimeira do G20 
realizada em Pittsburgh, em 24 e 25 de Setembro de 2009, a sua resolução de 15 de Junho 
de 20062 sobre a revisão da estratégia de desenvolvimento sustentável e a sua resolução de 
24 de Abril de 20083 sobre o Livro Verde sobre instrumentos de mercado para fins da 
política ambiental e de políticas conexas,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a Aferição do Desempenho Económico e 
do Progresso Social de 2 de Junho de 2009 (Relatório Stiglitz),

– Tendo em conta a Declaração de Istambul assinada durante o Segundo Fórum Mundial da 
OCDE sobre Estatísticas, Conhecimento e Política, em 30 de Junho de 2007,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de um regulamento relativo às contas 
económicas do ambiente da União Europeia (COM (2010)0132),

– Tendo em conta as Comunicações sobre a Governança Europeia:  Legislar Melhor 
(COM(2002)0275), a Análise estratégica do programa "Legislar melhor" na União 
Europeia (COM(2006)0689) e a Segunda análise estratégica do programa "Legislar 
melhor" na União Europeia (COM(2008)0032); Terceira análise estratégica do programa 
"Legislar melhor"na União Europeia (COM(2009)0015),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 10 e 11 de Dezembro de 2009, 25 
e 26 de Março de 2010 e 17 de Junho de 2010,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2009)0028.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0272.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0182.
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– Tendo em conta as suas resoluções de 10 de Março1 e 16 de Junho de 20102 sobre a 
Estratégia UE 2020,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Emprego e 
dos Assuntos Sociais, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Desenvolvimento Regional e da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários (A7-0000/2010),

A. Considerando que é cada vez mais reconhecida a necessidade de melhorar os dados e os 
indicadores para complementar o PIB como um indicador de substituição do 
desenvolvimento societal global,

B. Considerando que a Estratégia "UE 2020" deve abrir caminho a uma economia eficiente 
na utilização dos recursos e servir o crescimento económico e a criação de emprego, 
principalmente tendo em conta que a UE registou recentemente uma queda do PIB e da 
produção industrial e que milhões de mulheres e homens desempregados representam uma 
calamidade humana, societal e económica,

C. Considerando que a estratégia “UE 2020” exige também uma nova reflexão sobre a 
metodologia a usar no âmbito da acção política, incluindo uma estrutura de governação 
mais eficiente e transparente, bem como um controlo e avaliação eficazes das medidas 
políticas,

Observações gerais

1. Salienta que o PIB é um indicador da actividade económica dos mercados e é amplamente 
utilizado na análise e nos debates das políticas; recorda que o PIB, depois do seu 
nascimento nos anos 30, foi rapidamente adoptado como a medida do desempenho 
económico mais utilizada no mundo; sublinha que o PIB se tornou um parâmetro de 
referência normalizado ao serviço dos responsáveis políticos no mundo inteiro; receia que 
o PIB possa, por vezes, induzir em erro e, outras vezes, não fornecer simplesmente 
informação suficiente ou suficientemente detalhada;

2. Salienta que o PIB se baseia numa metodologia clara que permite efectuar comparações 
ao longo do tempo e entre países e regiões; salienta, no entanto, que não se destinava a ser 
uma medida exacta para servir de base aos debates políticos em todos os domínios;  
sublinha que é muito importante o facto de o PIB não medir a sustentabilidade ambiental, 
a eficiência dos recursos, a inclusão social ou o bem-estar geral; chama a atenção para a 
necessidade de basear outros indicadores numa metodologia clara e válida;

3. Assinala que o Conselho Europeu adoptou recentemente uma nova abordagem política 
global, a estratégia “UE 2020”, e apelou a uma nova reflexão sobre a metodologia a usar 
no âmbito da acção política, incluindo uma estrutura de governação mais eficiente e 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0053.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0223.
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transparente, bem como um controlo e avaliação eficazes das medidas políticas;

Instrumentos disponíveis para a análise e os debates das políticas 

4. Considera que políticas e estratégias bem fundamentadas, sãs, sólidas e coerentes são 
fundamentais para assegurar um mercado justo e concorrencial, o bem-estar dos cidadãos, 
a protecção eficaz da saúde pública e da educação e um melhor ambiente;

5. Realça que uma acção política e legislativa sólida, coerente e transparente, bem como a 
análise das políticas, exigem objectivos e indicadores claros e informação pertinente e 
fiável, elementos cruciais para que os responsáveis políticos possam tomar decisões 
coerentes e sustentáveis;

6. Toma nota das medidas e instrumentos criados a nível europeu para medir e analisar 
eventuais impactos e progressos políticos, como as avaliações de impacto, incluindo as 
análises custo-benefício ou custo-eficácia e as análises multi-critérios, as avaliações de 
riscos, a recolha de dados, as estatísticas, as contas económicas do ambiente, as análises 
políticas a vários níveis políticos, os relatórios sobre a aplicação e o controlo da execução 
e os estudos realizados em diferentes áreas da legislação da UE;

7. Salienta que as análises e debates políticos poderiam ser melhorados se existisse acordo a 
nível político sobre objectivos e indicadores claros; sublinha que esses indicadores devem 
ser de um tipo que seja rapidamente compreensível e com elevado grau de transparência 
no que diz respeito à qualidade e às fontes dos dados utilizados;

8. Congratula-se com o crescente reconhecimento internacional dos limites do PIB enquanto 
indicador do bem-estar humano e do desenvolvimento sustentável; reconhece os 
progressos efectuados em diferentes fora, como o PNUD, o Banco Mundial, a OCDE e a 
Comissão, no que diz respeito ao estabelecimento de indicadores para medir e analisar os 
progressos da acção política; toma nota dos indicadores já desenvolvidos para várias áreas 
políticas; nota, porém, que parecem já estar a ser utilizados muitos indicadores que, por 
vezes, se sobrepõem ou entram em concorrência, quando seria importante a sua 
coordenação ou combinação; salienta que existem actualmente demasiados indicadores e 
que o desafio consiste em estabelecer uma política clara e compreensível que seja, ao 
mesmo tempo, teoricamente coerente, politicamente pertinente e empiricamente 
mensurável; sublinha a necessidade de este trabalho ser feito em estreita cooperação com 
outras instituições e organizações competentes;

9. Chama a atenção para a necessidade de manter os custos a um nível razoável e avaliar 
também os potenciais benefícios da abordagem "o PIB e mais além" comparando-os com 
os custos que lhe estão associados; sublinha a importância das restrições orçamentais e a 
necessidade de uma atempada avaliação de impacto;

A Comunicação da Comissão sobre o PIB e mais além - Medir o progresso num mundo 
em mudança

10. Saúda a Comunicação da Comissão sobre "o PIB e mais além - Medir o progresso num 
mundo em mudança" como um possível instrumento complementar capaz de contribuir 
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para melhorar a análise e os debates políticos;

11. Toma nota das medidas propostas, como, por exemplo, complementar o PIB com 
indicadores ambientais e sociais, informação quase em tempo real para a tomada de 
decisões, comunicação de informações mais exactas sobre distribuição e desigualdades, 
desenvolver um quadro europeu de desenvolvimento sustentável, alargar as contas 
nacionais a questões ambientais e sociais, e do relatório proposto sobre a aplicação e os 
resultados das acções a empreender que deve ser apresentado, o mais tardar, em 2012;

12. Critica, porém, a ausência, na comunicação da Comissão, de uma estratégia global clara 
sobre a aplicação prática da abordagem "o PIB e mais além"; sublinha uma certa falta de 
coordenação e de coerência com as medidas e instrumentos já aplicados que também 
visam contribuir para a análise, a avaliação e os debates das políticas; critica, além disso, 
as medidas propostas, por serem parcialmente vagas ou pouco claras, tornando difícil 
avaliar o valor acrescentado da acção proposta quando comparada com a situação actual; 
sublinha, em particular, que não é apresentada qualquer via para integrar as medidas 
propostas no sistema actual de medidas e instrumentos destinados a melhorar a acção 
política e legislativa;

O rumo a seguir

13. Salienta a importância de um acordo sobre uma abordagem por etapas tendo em vista o 
estabelecimento de um sistema que vá "além do PIB", contribuindo para melhorar a 
análise e os debates sobre as políticas; sublinha que um tal sistema deve ser complementar 
das medidas, instrumentos e utensílios já existentes;

14. Convida a Comissão a intensificar os seus esforços neste domínio, avaliando as 
necessidades orçamentais, e a fornecer uma abordagem global por etapas, aplicável ao 
trabalho político e à tomada de decisões políticas do dia a dia, incluindo às decisões sobre 
as estratégias políticas, o financiamento, a legislação e a avaliação ex-post; considera que 
as políticas futuras se devem basear em dados que sejam rigorosos, actuais, adaptados aos 
fins em vista e politicamente aceites e que abranjam todas as questões essenciais;

15. Convida todas as formações competentes do Conselho a inscrever, o mais rapidamente 
possível, nas suas agendas a questão do "PIB e mais além" a fim de contribuírem para 
uma eventual actividade concertada ao nível da União Europeia;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O PIB (produto interno bruto) agrega o valor acrescentado de todas as actividades económicas 
de carácter financeiro. É a medida da actividade macroeconómica mais utilizada. Foi 
desenvolvido na década de 1930 e é utilizado pelos responsáveis políticos do mundo inteiro e 
nos debates públicos.

O PIB passou também a desempenhar a função de indicador do desenvolvimento societal 
global e do progresso em geral. Não oferece, porém, uma base fiável para o debate político de 
todos os problemas. Por exemplo, o PIB não mede a sustentabilidade ambiental nem a 
integração social. 

Tem sido cada vez mais reconhecida a necessidade de melhorar os dados e os indicadores 
para complementar o PIB. Esta tomada de consciência está na origem de uma série de
iniciativas internacionais. Em Novembro de 2007, o Parlamento Europeu (juntamente com a 
Comissão Europeia, o Clube de Roma, a Organização Global de Conservação da Natureza 
(WWF) e a OCDE) organizou uma conferência subordinada ao tema "Para Além do PIB". 
Nesta conferência, os responsáveis políticos, os peritos económicos, sociais e ambientais e a 
sociedade civil manifestaram amplo apoio ao desenvolvimento de indicadores que 
complementem o PIB e tenham como objectivo facultar informações mais exaustivas para
apoiar as decisões políticas.

Na Comunicação da Comissão sobre "O PIB e mais além - Medir o progresso num mundo em 
mudança" são sugeridas várias medidas como soluções capazes de complementar o PIB; é 
focado, em particular, o estabelecimento de indicadores mais inclusivos, que proporcionem 
uma base de conhecimentos mais fiável, a fim de permitir um melhor debate público e uma 
definição de políticas mais bem fundamentada.

No presente relatório, gostaria basicamente de apoiar a intenção da Comissão de adoptar um 
sistema de medida que vá além do PIB, no quadro do debate político e da tomada de decisões 
e da avaliação políticas. Tenho a impressão de que o objectivo desta estratégia não é objecto 
de controvérsia no debate político e científico que dura há anos. O problema reside mais na 
aplicação prática desta abordagem. É este o tema central do meu projecto de relatório.

Faltam muitas vezes informação, dados e indicadores para dar consistência aos debates 
políticos, às decisões e à avaliação de acontecimentos políticos. Ao nível da UE e dos 
Estados-Membros tem havido muitas iniciativas para preencher as lacunas existentes nestes 
domínios. Infelizmente, os sinais de uma acção coerente são apenas parciais. Por exemplo, a 
proliferação de actividades a nível nacional e internacional no que diz respeito aos indicadores 
tornou a situação incontrolável. Além disso, no debate geral sobre indicadores não pode 
esquecer-se que o contributo que eles, por si sós, podem dar para o debate político e a tomada 
de decisões e a avaliação políticas não é suficiente. O que é preciso é um conceito global que 
tenha em conta as medidas existentes de avaliação das políticas que podem ser aplicadas na 
prática, bem como no debate político e na tomada de decisões e avaliação políticas.

A comunicação da Comissão propõe uma série de medidas de difícil avaliação. Estas 
iniciativas não são integradas numa estratégia mais global e gradual, que mostre claramente 
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de que modo a abordagem "O PIB e mais além" pode ser utilizada e em que níveis e domínios 
de acção política. As medidas propostas não são integradas nos instrumentos já utilizados de 
avaliação das políticas.

No meu relatório, convido a Comissão a apresentar uma estratégia gradual para a abordagem 
"O PIB e mais além", que deve mostrar o modo como ela pode ser utilizada de forma 
pragmática no trabalho político quotidiano. Se esta questão não for clarificada, penso que este 
debate não poderá ir muito mais longe.


