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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la „Dincolo de PIB – Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare”
(2010/2088(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 august 2009 intitulată „Dincolo de PIB -
Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare” (COM(2009)0433 final),

– având în vedere conferința „Dincolo de PIB” organizată de Parlamentul European, 
Comisia Europeană, Clubul de la Roma, WWF și OECD în luna noiembrie 2007 la 
Bruxelles,

– având în vedere concluziile Consiliului din 10 noiembrie 2009 (Afaceri Economice și 
Financiare) privind statisticile,

– având în vedere concluziile Consiliului din 23 octombrie 2009 (Mediu) privind economia 
eco-eficientă în contextul de după Agenda Lisabona 2010 și Strategia de dezvoltare 
durabilă a UE, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 20091 privind Reuniunea la nivel înalt a G-
20 de la Pittsburg din 24 și 25 septembrie 2009, Rezoluția sa din 15 iunie 20062 privind 
Strategia revizuită de dezvoltare durabilă și Rezoluția sa din 24 aprilie 20083 privind 
Cartea verde privind instrumentele de piață utilizate în scopuri aferente politicii de mediu 
și altor politici conexe,

– având în vedere raportul Comisiei din 2 iunie 2009 privind măsurarea performanței 
economice și a progresului social (raportul Stiglitz),

– având în vedere Declarația de la Istanbul semnată în timpul celui de al doilea Forum 
mondial OCDE pe tema „Statistici, cunoaștere și politici” din 30 iunie 2007,

– având în vedere Propunerea de regulament a Comisiei privind conturile economice și de 
mediu europene (COM(2010)0132),

– având în vedere comunicările privind guvernanța europeană: „O mai bună legiferare” 
(COM(2002)0275), „O revizuire strategică pentru o mai bună legiferare în Uniunea 
Europeană” (COM(2006)0689), „A doua analiză strategică a programului pentru o mai 
bună legiferare în Uniunea Europeană” (COM(2008)0032); „A treia analiză strategică a 
programului pentru o mai bună legiferare în Uniunea Europeană” (COM(2009)0015),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 10 și 11 decembrie 2009, din 25 și 
26 martie 2010 și din 17 iunie 2010,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2009)0028.
2 Texte adoptate, P6_TA(2006)0272.
3 Texte adoptate, P6_TA(2008)0182.



PE450.676v01-00 4/8 PR\833998RO.doc

RO

– având în vedere rezoluțiile sale din 10 martie1 și din 16 iunie 20102 privind Strategia UE 
2020,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru dezvoltare 
regională, precum și cel al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-
0000/2010),

A. întrucât este recunoscută din ce în ce mai mult necesitatea de a îmbunătăți datele și 
indicatorii care vin în completarea PIB-ului ca indicator indirect al dezvoltării globale a 
societății;

B. întrucât Strategia UE 2020 ar trebui să deschidă calea unei economii eficiente din punct de 
vedere al utilizării resurselor, să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri 
de muncă, având in vedere în special faptul că UE a suferit recent o scădere a PIB și a 
producției industriale și că situația milioanelor de femei și bărbați șomeri reprezintă o 
catastrofă umană, societală și economică;

C. întrucât Strategia UE 2020 necesită de asemenea o nouă reflecție asupra metodologiei care 
trebuie aplicată pentru elaborarea politicilor, inclusiv o structură de guvernare mai 
eficientă și mai transparentă, precum și monitorizări și evaluări eficiente ale măsurilor 
politice;

Observații generale

1. subliniază faptul că PIB reprezintă un indicator al activității economice a pieței și este 
folosit pe scară largă în analiza politicilor și în cadrul dezbaterilor; reamintește faptul că 
PIB, după conceperea sa în anii 1930, a fost adoptat rapid drept cea mai recunoscută 
măsură a performanței economice din lume; subliniază faptul că PIB a devenit o referință 
standard pentru responsabilii politici din întreaga lume; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că PIB ar putea induce uneori în eroare, iar alteori pur și simplu nu ar putea 
furniza suficiente informații sau informații suficient de detaliate;

2. accentuează faptul că PIB se bazează pe o metodologie clară, care permite efectuarea de 
comparații în timp și între țări și regiuni; subliniază faptul că nu s-a intenționat, cu toate 
acestea, ca PIB să fie o măsură exactă care să furnizeze informații despre toate aspectele 
care fac obiectul dezbaterilor cu privire la diferitele politici; subliniază că este extrem de 
important faptul că PIB nu măsoară gradul de sustenabilitate a mediului, eficiența utilizării 
resurselor, incluziunea socială sau bunăstarea în general; subliniază necesitatea ca alți 
indicatori să aibă la bază o metodologie clară și validă;

3. atrage atenția asupra faptului că Consiliul European a adoptat recent o nouă abordare 
politică generală intitulată „Strategia UE 2020” și a îndemnat la un nou proces de reflecție

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0053.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0223.
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privind metodologia care va trebui utilizată în contextul elaborării politicilor, inclusiv o 
structură de guvernare mai transparentă și mai eficientă, precum și monitorizări și evaluări 
eficiente ale măsurilor politice;

Instrumente actuale utilizate pentru analiza politicilor și dezbateri

4. consideră că politicile și strategiile bine informate, solide și coerente sunt de o importanță 
fundamentală pentru garantarea existenței unei piețe echitabile și competitive, a bunăstării 
cetățenilor și a protecției eficiente a sănătății publice și a educației și pentru un mediu mai 
bun;

5. subliniază că pentru a obține o elaborare a politicilor, o legiferare și o analiză a politicilor 
solide, coerente și transparente sunt necesare obiective clare, indicatori și informații 
relevante și fiabile, ce reprezintă aspecte cruciale pentru responsabilii politici în vederea 
luării unor decizii coerente și sustenabile;

6. ia act de măsurile și instrumentele elaborate la nivel european în vederea cuantificării și 
analizării impactului politic și a posibilelor progrese politice, precum evaluările de impact, 
inclusiv analiza raportului costuri-beneficii, a raportului costuri-eficiență și analizele pe 
bază de criterii multiple, evaluările de risc, colectarea datelor, statisticile, conturile 
economice și de mediu, analiza politicilor la diferite niveluri politice, rapoartele privind 
monitorizarea punerii în aplicare și revizuirile desfășurate în diferite domenii ale 
legislației UE;

7. subliniază faptul că dezbaterile politice și analiza politicilor ar putea fi îmbunătățite dacă 
ar exista un consens la nivel politic în privința existenței unor obiective și indicatori clari; 
accentuează faptul că astfel de indicatori trebuie să poată fi înțeleși cu ușurință și să 
beneficieze de un grad ridicat de transparență în ceea ce privește calitatea și sursele de 
date pe care se bazează acești indicatori;

8. salută faptul că limitele PIB-ului ca indicator al bunăstării umane și al dezvoltării 
sustenabile sunt recunoscute din ce în ce mai des pe plan internațional; recunoaște 
progresele realizate în diverse foruri, precum PNUD, Banca Mondială, OCDE și Comisia 
Europeană, în ceea ce privește elaborarea unor indicatori care să cuantifice și să analizeze 
progresele realizate în domeniul elaborării politicilor; ia act de indicatorii elaborați deja în 
diferite domenii politice; constată, cu toate acestea, faptul că mulți dintre indicatorii 
utilizați în prezent par să se suprapună uneori sau să concureze între ei, în loc să fie 
coordonați sau combinați; subliniază faptul că la momentul actual există prea mulți 
indicatori, iar elaborarea unei politici clare și inteligibile care să fie în același timp 
consistentă din punct de vedere teoretic, relevantă din punct de vedere politic și 
cuantificabilă din punct de vedere practic reprezintă o provocare; accentuează necesitatea 
ca această activitate să se desfășoare în strânsă cooperare cu alte instituții și organizații 
relevante;

9. subliniază necesitatea de a menține costurile la un nivel rezonabil și, de asemenea, de a 
compara posibilele beneficii cu costurile asociate inițiativei „Dincolo de PIB”; subliniază 
importanța existenței unor constrângeri bugetare și necesitatea realizării unei evaluări a 
impactului în timp util;
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Comunicarea Comisiei privind „Dincolo de PIB – Măsurarea progreselor într-o lume în 
schimbare” 

10. salută Comunicarea Comisiei privind „Dincolo de PIB – Măsurarea progreselor într-o 
lume în schimbare” drept un posibil instrument complementar menit să contribuie la 
îmbunătățirea analizelor politice și a dezbaterilor;

11. ia act de măsurile propuse, precum completarea PIB-ului cu indicatori de mediu și sociali, 
informații în timp cvasi-real pentru luarea deciziilor, raportări mai exacte cu privire la 
distribuție și la inegalități, elaborarea unui tablou de bord european al dezvoltării 
sustenabile, extinderea sistemului conturilor naționale la aspecte de mediu și sociale, 
precum și de raportul privind punerea în aplicare și rezultatele acțiunilor, care urmează să 
fie prezentat cel târziu în 2012; 

12. critică, cu toate acestea, absența din comunicarea Comisiei a unei strategii globale clare , 
privind punerea în aplicare a abordării „Dincolo de PIB”; subliniază o anumită lipsă de 
coerență și de coordonare cu măsurile și instrumentele existente, care vizează, de 
asemenea, să contribuie la analiza politicilor, evaluări și dezbateri; în plus, critică măsurile 
propuse ca fiind parțial vagi și neclare, ceea ce face dificilă evaluarea valorii adăugate a 
acțiunii propuse comparativ cu situația actuală; subliniază, în special, lipsa stabilirii unei 
modalități de integrare a măsurilor propuse în sistemul actual de măsuri și instrumente în 
vederea îmbunătățirii elaborării politicilor și a legiferării; 

Perspective viitoare

13. subliniază importanța ajungerii la un consens privind elaborarea unei abordări secvențiale 
prin care să se creeze un sistem coerent „Dincolo de PIB”, în vederea îmbunătățirii 
analizei politicilor și a dezbaterilor;  subliniază că un asemenea sistem ar trebui să fie 
complementar măsurilor și instrumentelor deja existente;

14. solicită Comisiei să-și intensifice eforturile în acest domeniu prin evaluarea necesităților 
bugetare și să furnizeze o abordare secvențială cuprinzătoare aplicabilă activității politice 
zilnice și luării deciziilor, inclusiv a deciziilor privind strategiile politice, finanțarea, 
legislația și evaluările ex-post; consideră că politicile viitoare ar trebui să se bazeze pe 
date riguroase, actuale, adecvate scopului pentru care sunt folosite, acceptate din punct de 
vedere politic și care acoperă toate aspectele esențiale;

15. solicită tuturor formațiunilor relevante ale Consiliului să includă subiectul „Dincolo de 
PIB” cât mai curând posibil pe ordinea lor de zi, în vederea obținerii unei posibile 
activități concertate la nivelul UE;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Produsul intern brut (PIB) reprezintă valoarea adăugată agregată a tuturor activităților 
economice bazate pe bani. PIB-ul este cel mai cunoscut instrument de măsurare a activității 
macroeconomice. A fost conceput în anii 1930 și este utilizat de către responsabilii politici din 
întreaga lume și invocat în dezbaterile publice. 

PIB-ul a preluat între timp rolul unui indicator complet al dezvoltării globale a societății și al 
progresului în general. Cu toate acestea, el nu poate furniza un fundament de încredere 
referitor la toate aspectele care fac obiectul dezbaterilor politice. În special, PIB-ul nu 
măsoară nici gradul de sustenabilitate a mediului, nici incluziunea socială.

Necesitatea de a îmbunătăți datele și indicatorii care vin în completarea PIB-ului este tot mai 
des recunoscută. Această constatare constituie elementul central al unei serii de inițiative 
internaționale. Parlamentul European (împreună cu Comisia Europeană, Clubul de la Roma, 
WWF și OCDE) a organizat în luna noiembrie 2007 conferința intitulată „Dincolo de PIB” 
(„Beyond GDP”). 
În cadrul acestei conferințe, responsabilii politici, precum și experți din domeniul economic, 
social, al protecției mediului și al societății civile și-au manifestat sprijinul puternic în 
favoarea elaborării unor indicatori care să completeze PIB-ul și să furnizeze informații mai 
cuprinzătoare, pentru a veni în sprijinul deciziilor politice.

Comunicarea Comisiei „ Dincolo de PIB - Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare" 
propune diferite acțiuni în vederea completării PIB-ului într-o manieră corespunzătoare. 
Obiectivul general este acela de a dezvolta indicatori mai cuprinzători, care să creeze o bază 
de cunoștințe mai fiabilă în vederea îmbunătățirii calității dezbaterilor publice și a luării 
deciziilor.

Prin intermediul acestui raport, raportoarea dorește să sprijine în principiu intenția Comisiei în 
ceea ce privește crearea unei referințe standard mai cuprinzătoare decât PIB-ul în cadrul 
dezbaterilor politice, luării deciziilor și evaluării acestora. În opinia raportoarei, obiectivul 
abordării care ține de câțiva ani prima pagină a dezbaterilor politice și academice nu este unul 
controversat. Este mai degrabă problematic modul în care această abordare poate fi pusă în 
practică în realitatea politică. Acest proiect de raport se adresează tocmai acestui punct.

Constatăm adesea lipsa informațiilor, a datelor și indicatorilor necesari unor dezbateri politice, 
decizii și evaluări serioase ale activităților politice. Pentru a depăși deficitele din acest 
domeniu au fost întreprinse o multitudine de inițiative, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și 
la nivelul statelor-membre. Din păcate, nu se poate constata decât parțial existența unei 
abordări coerente în acest sens. În ceea ce privește indicatorii, există, de exemplu, nenumărate 
activități la nivel național și internațional, care au devenit între timp, prin numărul lor, 
neclare. De asemenea, nu trebuie să uităm, atunci când vorbim de întreaga dezbatere privind 
indicatorii, faptul că indicatorii singuri nu pot contribui suficient la dezbaterea politică, luarea 
deciziilor și evaluarea acestora din urmă. Acest aspect solicită mai ales crearea unei abordări 
cuprinzătoare care să țină cont de acțiunile existente în domeniul evaluării politicilor, care să 
poată fi aplicată în practica politică, atât în cadrul dezbaterilor, la luarea deciziilor, cât și 
pentru evaluarea politicilor.
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Comunicarea Comisiei propune o serie de acțiuni individuale, care sunt, însă, greu de evaluat. 
Se constată lipsa unei integrări a acestor inițiative într-o strategie secvențială cuprinzătoare, 
care să clarifice modul și nivelurile și domeniile politice pentru care poate fi aplicată noua 
abordare „Dincolo de PIB”. În plus, acțiunile individuale propuse nu sunt armonizate cu 
instrumentele deja existente privind evaluarea politicilor. 

Prezentul raport solicită Comisiei să prezinte o strategie secvențială privind abordarea 
„Dincolo de PIB”, în care să explice modul în care noua abordare poate fi aplicată în mod 
pragmatic în activitatea politică zilnică. Până când această problemă nu este rezolvată, nu se 
vor putea înregistra, în opinia raportoarei, multe progrese în ceea ce privește această 
dezbatere.


