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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Bortom BNP – Att mäta framsteg i en föränderlig värld
(2010/2088(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 augusti 2009 ”Bortom BNP –
Att mäta framsteg i en föränderlig värld” (KOM(2009)0433),

– med beaktande av konferensen ”Bortom BNP”, som anordnades av parlamentet, 
kommissionen, Romklubben, Världsnaturfonden (WWF) och OECD i Bryssel i 
november 2007,

– med beaktande av rådets (ekonomiska och finansiella frågor) slutsatser av den 
10 november 2010,

–  med beaktande av rådets (miljö) slutsatser av den 23 oktober 2009 om en eko-effektiv 
ekonomi inom ramen för Lissabonagendan efter 2010 och EU-strategin för hållbar 
utveckling,

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 20091 om G20-toppmötet i Pittsburgh 
den 24 och 25 september 2009, sin resolution av den 15 juni 20062 om den reviderade 
strategin för en hållbar utveckling och sin resolution av den 24 april 20083 om grönboken 
om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden,

– med beaktande av rapporten från kommissionen för mätning av ekonomiska resultat och 
samhällsutveckling den 2 juni 2009 (Stiglitzrapporten),

– med beaktande av Istanbuldeklarationen som undertecknades vid OECD:s 
andra världsforum om statistik, kunskap och politik den 30 juni 2007,

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning om europeiska miljöräkenskaper 
(KOM(2010)0132),

– med beaktande av meddelandena om Styrelseformerna i EU: Bättre lagstiftning 
(KOM(2002)0275), En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom 
Europeiska unionen (KOM(2006)0689), Den andra strategiska översynen av programmet 
”Bättre lagstiftning” i Europeiska unionen (KOM(2008)0032), samt Tredje strategiska 
översynen av programmet ”Bättre lagstiftning” i Europeiska unionen (KOM(2009)0015),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser den 10 och 11 december 2009, 
25 och 26 mars 2010 och 17 juni 2010,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2009)0028.
2 Antagna texter, P6_TA(2006)0272.
3 Antagna texter, P6_TA(2008)0182.
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– med beaktande av sina resolutioner av den 10 mars1 och den 16 juni 20102 om EU 2020,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för regional utveckling 
och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Behovet av förbättrade uppgifter och indikatorer för att komplettera BNP som 
en standardindikator för övergripande samhällsutveckling erkänns alltmer.

B. EU 2020-strategin bör bana väg för en resurseffektiv ekonomi och tjäna den ekonomiska 
tillväxten och sysselsättningsskapandet, framför allt eftersom EU på senaste tiden drabbats 
av en nedgång för BNP och industriproduktionen och miljoner arbetslösa kvinnor och 
män innebär en mänsklig, samhällelig och ekonomisk katastrof.

C. EU 2020-strategin ställer också krav på ett nytänkande i fråga om vilka metoder som 
används vid utformandet av politiken. Hit hör också en effektivare styrelsestruktur med 
ökad insyn, tillsammans med effektiv övervakning och utvärdering av åtgärderna inom 
politiken.

Allmänna iakttagelser

1. Europaparlamentet betonar att BNP är en indikator på den ekonomiska 
marknadsaktiviteten och ofta används i politisk analys och diskussion. Parlamentet erinrar 
om att BNP kort efter sin tillkomst på trettiotalet snabbt antogs som den mest erkända 
måttstocken på ekonomisk prestanda i världen och understryker att BNP har blivit 
en global riktmärke som används av politiska beslutsfattare överallt i världen. Parlamentet 
oroar sig för att BNP ibland kan vara missvisande och ibland helt enkelt inte ge tillräcklig 
eller tillräckligt ingående information.

2. Europaparlamentet framhåller att BNP bygger på en klart definierad metodik som medger 
jämförelser i ett tidsperspektiv samt mellan olika länder och regioner. Parlamentet betonar 
att BNP dock inte var avsett som ett exakt mått för att informera den politiska debatten 
inom alla frågor och understryker att BNP kan kritiseras eftersom det inte mäter ekologisk 
hållbarhet, resurseffektivitet, social integration eller välmående överlag och påpekar att 
andra indikatorer måste grunda sig på klara och relevanta metoder.

3. Europaparlamentet påpekar att Europeiska rådet nyligen antagit en ny övergripande 
politik, nämligen EU 2020-strategin, och efterlyst ett nytänkande i fråga om vilka metoder 
som ska användas vid utformandet av politiken, bland annat en effektivare styrelsestruktur 
med ökad insyn, tillsammans med effektiv övervakning och utvärdering av åtgärderna 
inom politiken.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0053.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0223.
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Dagens redskap för politisk analys och diskussion

4. Europaparlamentet anser att väl underbyggda, sunda, solida och konsekventa politiska 
strategier är en grundläggande förutsättning för en rättvis och konkurrenskraftig marknad, 
liksom också för medborgarnas välfärd och för ett effektivt skydd av folkhälsan och 
undervisningen samt för en bättre miljö.

5. Europaparlamentet framhåller att det behövs klara mål och indikatorer tillsammans med 
relevant och pålitlig information för att det politiska beslutsfattandet, lagstiftningen och 
den politiska analysen ska stå på en fast grund och präglas av insyn och konsekvens samt 
att de politiska beslutsfattarna ofrånkomligen behöver sådana mål och indikatorer för att 
kunna fatta konsekventa och hållbara beslut.

6. Europaparlamentet noterar de åtgärder och redskap som införts på europeisk nivå för att 
man ska kunna mäta och analysera eventuella politiska konsekvenser samt framsteg inom 
politiken. Hit hör konsekvensbedömningar, inklusive kostnads–nyttoanalyser och analyser 
av förhållandet mellan kostnader och effektivitet samt analyser utgående från flera olika
kriterier, samt riskbedömningar, uppgiftsinsamling, statistik, miljöräkenskaper, 
ekonomiska räkenskaper, politiska analyser på olika nivåer inom politiken, rapporter om 
övervakningen av genomförandet och kontrollen av efterlevnaden samt översyner som 
gjorts inom olika områden för unionslagstiftningen.

7. Europaparlamentet påpekar att de politiska diskussionerna och den politiska analysen 
kunde förbättras om det på politisk nivå rådde enhet om klara mål och indikatorer. 
Parlamentet påpekar att sådana indikatorer måste vara lätta att förstå och medge ett stort 
mått av insyn i indikatorernas kvalitet och uppgiftskällor.

8. Europaparlamentet välkomnar att man internationellt alltmer börjat erkänna de 
begränsningar som BNP är förenat med såsom indikator på mänskligt välbefinnande och 
hållbar utveckling och erkänner att man inom olika instanser, såsom 
FN:s utvecklingsprogram, Världsbanken, OECD och kommissionen gått framåt med att 
utveckla indikatorer för mätning och analys av framstegen vid utformandet av politiken. 
Parlamentet noterar de indikatorer som redan utvecklats för olika områden inom politiken, 
men konstaterar att det verkar som om det redan skulle användas ett stort antal indikatorer, 
som ibland rentav går på varandra eller konkurrerar med varandra, i en situation där de i 
stället borde samordnas eller sammanföras. Parlamentet framhåller att antalet indikatorer i 
dag är alltför stort och att utmaningen består i att få fram en tydlig och begriplig politik 
som samtidigt är teoretiskt konsekvent, politiskt relevant och empiriskt mätbar. 
Parlamentet påpekar att det här är ett arbete som måste utföras i nära samarbete med andra 
relevanta institutioner och organisationer.

9. Europaparlamentet understryker att kostnaderna måste hållas inom rimliga gränser och att 
man också måste väga nyttan med ”Bortom BNP” med de kostnader detta 
tillvägagångssätt för med sig. Parlamentet betonar att budgeten uppställer viktiga 
begränsningar och att konsekvensbedömningarna måste göras i rätt tid.
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Kommissionens meddelande ”Bortom BNP – Att mäta framsteg i en föränderlig värld”

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Bortom BNP – Att mäta 
framsteg i en föränderlig värld” såsom ett potentiellt kompletterande verktyg med bidrag 
till bättre politisk analys och diskussion.

11. Europaparlamentet noterar de åtgärder som föreslagits, såsom att BNP ska kompletteras 
med indikatorer för miljö och samhälle, att information till de politiska beslutsfattarna ska 
ges nära nog i realtid, att rapporterna om fördelning och ojämlikhet ska bli mera exakta, 
att det ska tas fram en europeisk resultattavla för hållbar utveckling, att 
nationalräkenskaperna ska utvidgas till att också omfatta miljöfrågor och sociala frågor 
samt förslaget om att det senast 2012 ska läggas fram en rapport om genomförandet och 
resultaten av åtgärderna.

12. Europaparlamentet riktar dock kritik mot att kommissionens meddelande inte innehållit 
någon klar och övergripande strategi för hur tillvägagångssättet ”Bortom BNP” ska 
tillämpas i praktiken och påtalar att det i viss mån saknats samordning och konsekvens 
med nuvarande åtgärder och verktyg, som också syftar till att bidra till den politiska 
analysen och debatten samt utvärderingarna av politiken. Parlamentet kritiserar dessutom 
de föreslagna åtgärderna för att de delvis är vaga och otydliga så att det blir svårt att 
bedöma vilket mervärde de tillför, jämfört med den nuvarande situationen, och påtalar att 
det framför allt inte angetts hur de föreslagna åtgärderna ska inlemmas i det nuvarande 
systemet av åtgärder och redskap för bättre politik och lagstiftning.

Vägen vidare

13. Europaparlamentet betonar att man måste komma överens om ett tillvägagångssätt med 
olika etapper för att inrätta ett konsekvent system för ”Bortom BNP”, såsom ett bidrag till 
bättre politisk analys och diskussion. Parlamentet påpekar att ett sådant system bör 
komplettera de åtgärder, instrument och redskap som redan finns.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sitt arbete på detta område 
genom att utvärdera budgetbehoven och tillhandahålla ett helhetsbetonat tillvägagångssätt 
med olika etapper som kan tillämpas på vardagens politiska arbete och beslutsfattande, 
inklusive på beslut om politiska strategier, finansiering, lagstiftning och 
efterhandsutvärdering. Parlamentet anser att framtidens politik bör vila på 
ett uppgiftsunderlag som är rigoröst, som lagts fram i rätt tid och som är ändamålsenligt, 
politiskt accepterat och täcker alla väsentliga frågor.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att i alla relevanta konstellationer så tidigt som möjligt 
ta upp frågan om ”Bortom BNP” till behandling, såsom ett bidrag till eventuellt 
samordnad verksamhet på EU-nivå.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Bruttonationalprodukten (BNP) ger ett aggregerat mått på mervärdet av alla penningbaserade 
ekonomiska verksamheter. BNP är den mest kända måttstocken på makroekonomisk 
verksamhet. BNP utvecklades på trettiotalet och används av politiska beslutsfattare runtom i 
världen och åberopas i offentliga diskussioner.

BNP har sedan dess kommit att betraktas som en standardindikator för övergripande 
samhällsutveckling och generella framsteg. Den kan dock inte erbjuda en tillförlitlig grund för 
politisk diskussion om varje fråga. Framför allt mäter BNP varken ekologisk hållbarhet eller 
social integration.

Man börjar alltmer erkänna att det behövs förbättrade uppgifter och indikatorer för att 
förbättra BNP. Detta har stått i centrum för en rad internationella initiativ. I november 2007 
ordnade Europaparlamentet (tillsammans med kommissionen, Romklubben, 
Världsnaturfonden (WWF) och OECD) en konferens med titeln ”Bortom BNP”. Vid 
konferensen visade det sig att både politiska beslutsfattare och experter från ekonomin, 
miljöskyddet och det civila samhället i hög grad instämde med att det skulle utvecklas 
indikatorer som komplement till BNP, så att det politiska beslutsfattandet skulle få ett mera 
omfattande informationsunderlag att stödja sig på. 

I kommissionens meddelande ”Bortom BNP: Att mäta framsteg i en föränderlig värld” 
föreslås olika åtgärder för att ändamålsenligt komplettera BNP. Det handlar framför allt om 
att utveckla mer vittsyftande indikatorer som ger en tillförlitligare kunskapsbas för att 
möjliggöra framsteg i den offentliga debattens och beslutsfattandets kvalitet.

Jag skulle i mitt betänkande i princip vilja understödja kommissionens tänkesätt om att få 
en måttstock som går bortom BNP i den politiska diskussionen samt det politiska 
beslutsfattandet och utvärderingen av politiken. Mitt intryck är att den här målsättningen inte 
framstått som kontroversiell i den politiska och vetenskapliga diskussion som förts sedan flera 
år tillbaka. Problemet består snarare i hur man ska omsätta detta tänkesätt i den politiska 
verkligheten. Detta bildar själva temat för mitt förslag till betänkande.

Ofta saknas det information, uppgifter och indikatorer för fast grundade politiska 
diskussioner, beslut och utvärderingar av politiska händelseförlopp. Både på unionsnivå och
på medlemsstatsnivå har det lagts fram ett flertal initiativ för att bristerna inom dessa områden 
skulle kunna avhjälpas. Tyvärr är det dock endast sällan som man handlat konsekvent. I fråga 
om indikatorer görs det till exempel så mycket på nationell och internationell nivå att det inte 
längre går att överblicka. Men i hela diskussionen om indikatorer bör man inte heller glömma 
bort att indikatorerna i sig inte ger något tillräckligt bidrag till politiska diskussioner, beslut 
och utvärderingar av politiken. Här behövs det snarare ett helhetsbetonat koncept där det tas 
hänsyn till nuvarande åtgärder för utvärdering av politiken, som i politisk praxis kan komma 
till användning både i diskussionerna och vid beslutsfattandet, liksom också vid utvärderingen 
av politiken.



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

SV

Kommissionen föreslår i sitt meddelande en rad enskilda åtgärder som svårligen låter sig 
utvärdera. Men de här initiativen har inte tagits med som led i en mer omfattande strategi på 
flera nivåer, där det görs klart på vilket sätt och för vilka nivåer och områden inom politiken 
det nya tillvägagångssättet ”Bortom BNP” kunde komma till bruk. Inte heller har de 
föreslagna enskilda åtgärderna ställts i något sammanhang med de instrument för utvärdering 
av politiken som står till buds redan i dag.

I mitt betänkande uppmanas kommissionen att lägga fram en strategi på flera nivåer för 
tillvägagångssättet ”Bortom BNP”, där det förklaras hur det nya tillvägagångssättet 
pragmatiskt kan tas i bruk i vardagens politiska arbete. Så länge vi inte fått någon klarhet i 
denna fråga kommer det enligt mitt förmenande knappast att kunna ske några framsteg i 
denna diskussion.


