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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο 
κόσμο
(2010/2088(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η 
μέτρηση της προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο» (COM(2009)0433), της 20ης

Αυγούστου 2009,

– έχοντας υπόψη την συνδιάσκεψη για το ΑΕΠ και το τι θα το ακολουθήσει που 
οργάνωσαν το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, η Λέσχη της Ρώμης, το Παγκόσμιο Ταμείο για 
τη Φύση (WWF) και ο ΟΟΣΑ στις Βρυξέλλες το Νοέμβριο του 2007 ,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την μέτρηση των οικονομικών 
επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου (έκθεση Stiglitz), της 14ης Σεπτεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια πρωτοβουλία για τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και 
της βιοποικιλότητας (TEEB), η οποία εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ομάδας χωρών
G8+5 τον Ιούνιο του 2007 και τα συμπεράσματά της που δημοσιεύτηκαν το 2009 και το
2010,

– έχοντας υπόψη την μελέτη Stern σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της αλλαγής του 
κλίματος, της 30ης Οκτωβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κωνσταντινούπολης που υπεγράφη κατά τη διάρκεια του
2ου παγκόσμιου φόρουμ για τα στατιστικά στοιχεία, τη γνώση και την πολιτική του 
ΟΟΣΑ, της 30ης Ιουνίου 2007,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 10ης και 11ης 
Δεκεμβρίου 2009, της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010 και της 17ης Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά 
με τα στατιστικά στοιχεία, της 10ης Νοεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος σχετικά με μια 
οικολογικά αποδοτική οικονομία στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας μετά το 2010 
και της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, της 23ης Οκτωβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκούς 
περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς (COM (2010)0132),

– έχοντας υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ 2020 για τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Βελτίωση 
της νομοθεσίας (COM(2002)0275), στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη 
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βελτίωση της νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2006)0689), δεύτερη 
στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2008)0032), τρίτη στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(COM(2009)0015),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή
(COM(2008) 0397),

– έχοντας υπόψη τα υπάρχοντα στατιστικά εργαλεία όπως η EU-SILC (κοινοτικές 
στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης), η LFS (έρευνα για το εργατικό 
δυναμικό), τα Ευρωβαρόμετρα, η EVS (ευρωπαϊκή έρευνα αξιών) και η ΕSS (ευρωπαϊκή 
κοινωνική έρευνα),

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής (EQLS), υπό τον 
συντονισμό του Eurofound, η οποία προσφέρει μια συνολική εικόνα της ποιότητας ζωής 
και των συνθηκών διαβίωσης στις ευρωπαϊκές χώρες (καλύπτοντας όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες) με πάνω από 120 δείκτες που παρέχουν 
συγκριτικά στοιχεία από όλες τις χώρες1,

– έχοντας υπόψη έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Μαρτίου2 και της 16ης 
Ιουνίου 20103 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, το ψήφισμά του της 8ης 
Οκτωβρίου 20094 σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας G-20 στο Pittsburgh στις
24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009, το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 20065 σχετικά με την 
αναθεωρημένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και το ψήφισμά του της 24ης 
Απριλίου 20086 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τα αγορακεντρικά μέσα για το 
περιβάλλον και τους συναφείς στόχους πολιτικής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη βελτίωσης των στοιχείων και των δεικτών που 
συμπληρώνουν το ΑΕΠ ως αντιπροσωπευτικό δείκτη της συνολικής κοινωνικής 
ανάπτυξης τείνει πλέον να αναγνωριστεί από όλα τα διεθνή ιδρύματα,

                                               
1 Η EQLS καλύπτει τους ακόλουθους βασικούς τομείς της έννοιας της ποιότητας ζωής: οικονομικοί 

πόροι, στέρηση, υγεία και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, απασχόληση και ποιότητα εργασίας, 
ισοζύγιο εργασίας-ζωής, οικογενειακές σχέσεις και υποστήριξη, κοινωνική ένταξη/αποκλεισμός 
(κοινοτική ζωή και κοινωνική συμμετοχή), ; εκπαίδευση και κατάρτιση, ποιότητα στέγασης και 
τοπικού περιβάλλοντος, κοινωνικό κεφάλαιο και ποιότητα κοινωνίας, ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών, 
υποκειμενική ευημερία (συμπεριλαμβανομένης της ευτυχίας, της ικανοποίησης για τη ζωή, της 
αισιοδοξίας απέναντι στο μέλλον)..

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0053.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0223.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0028.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0272.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0182.
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1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της 
προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο» ως ένα συμπληρωματικό μέσο που 
ενδεχομένως θα συμβάλλει στη βελτίωση των πολιτικών αναλύσεων και 
διαβουλεύσεων·

2. τονίζει ότι το ΑΕΠ αποτελεί ένα δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας στην αγορά  
που έχει καταστεί το βασικό μέτρο συγκριτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι 
φορείς διαμόρφωσης πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο· υπογραμμίζει ότι το ΑΕΠ 
είναι μονάδα μετρήσεως για την παραγωγή και δεν επινοήθηκε για την μέτρηση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της κοινωνικής 
ένταξης ή της κοινωνικής προόδου εν γένει· επισημαίνει επιπλέον ότι μπορεί να 
λειτουργήσει παραπλανητικά από την άποψη ότι ορισμένα διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται εν συνεχεία ορισμένων περιστατικών όπως είναι τα δυστυχήματα και οι 
φυσικές καταστροφές εκλαμβάνονται ως οφέλη και όχι ως κόστος· 

3. παρατηρεί ότι πέραν της μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης και της 
παραγωγικότητας, υπάρχουν άλλοι δείκτες οι οποίοι επηρεάζουν και εξηγούν το 
βιοτικό επίπεδο μιας χώρας αλλά δεν είχαν μετρηθεί μέχρι σήμερα αν και υφίστανται 
οι κατάλληλοι δείκτες·

4. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν πρόσθετοι δείκτες για την μέτρηση της 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης οικονομικής και κοινωνικής προόδου· ζητεί να 
αναπτυχθούν σαφείς και μετρήσιμοι δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές 
αλλαγές, την βιοποικιλότητα, την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και την 
κοινωνική ενσωμάτωση· ζητεί επίσης να αναπτυχθούν δείκτες που θα εστιάζουν 
περισσότερο στα νοικοκυριά, αντανακλώντας το εισόδημα, την κατανάλωση και τον 
πλούτο·

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει δείκτη για την 
περιβαλλοντική πίεση, ο οποίος θα υποβάλλεται παράλληλα με το ΑΕΠ και θα 
περιλαμβάνει αρχικά τους εξής μεγάλους άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής: 
αλλαγή του κλίματος και χρήση της ενέργειας, φύση και βιοποικιλότητα, 
ατμοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία, χρήση και ρύπανση των υδάτων, 
παραγωγή αποβλήτων και χρήση των πόρων·

6. προσδοκά ότι η μετατόπιση της προσοχής σε ευρύτερους και πιο βιώσιμους δείκτες θα 
γίνει επίσης αιτία να υπάρξει περισσότερο συστηματική επικέντρωση σε κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς παράγοντες στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, της υγείας, της 
εκπαίδευσης και της διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα στις 
αναπτυξιακές πολιτικές να επικεντρωθούν σε εκείνους τους πληθυσμούς που έχουν τις 
μεγαλύτερες ανάγκες και βρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση·· επισημαίνει ότι 
αυτού του είδους οι δείκτες πρέπει να συνάδουν και να συμβαδίζουν με υφιστάμενες 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες, όπως ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη μέτρησης της ποιότητας ζωής στις κοινωνίες· θεωρεί ότι η 
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επίτευξη και η διατήρηση της ποιότητας ζωής συναποτελείται από σημαντικούς 
παράγοντες κοινού ενδιαφέροντος όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η 
απασχόληση, η στέγαση, οι περιβαλλοντικές συνθήκες κα· συντάσσεται με την άποψη 
ότι πρέπει να δοθεί στους δείκτες μέτρησης αυτών των παραγόντων μεγαλύτερο 
βάρος· προτείνει για τους δείκτες EQLS, οι οποίοι καλύπτουν τους κεντρικούς τομείς 
της ποιότητας ζωής, να στηριχθούν σε μια περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των ποιοτικών 
όσο και των ποσοτικών μετρήσεων· 

8. σημειώνει τα μέτρα και τα μέσα που εγκρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη 
μέτρηση και ανάλυση του αντικτύπου που ενδέχεται να έχουν οι νομοθετικές 
πρωτοβουλίες στην πρόοδο, μέτρα όπως είναι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων κόστους - οφέλους, κόστους -
αποτελεσματικότητας και εκείνων που βασίζονται σε πολλαπλά κριτήρια, οι 
αξιολογήσεις κινδύνου, η συλλογή δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία, οι 
περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί, οι πολιτικές αναλύσεις σε διάφορα πολιτικά 
επίπεδα, οι εκθέσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής και εκτέλεσης και οι 
επισκοπήσεις που πραγματοποιούνται σε διαφόρους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ· 
υποστηρίζει πλήρως τη θέσπιση στέρεου νομικού πλαισίου για τους ευρωπαϊκούς 
περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς ως θετικό βήμα στη διαδικασία «ΑΕΠ 
και πέρα από αυτό»· 

9. έχει υπόψη του την διαρκώς διευρυνόμενη αντίληψη διεθνώς όσον αφορά τους 
περιορισμούς του ΑΕΠ ως μονάδας μέτρησης της κοινωνικής προόδου, των φυσικών 
πόρων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και κάθε μείζονος μετατροπής που 
οφείλεται λόγου χάρη στην κλιματική μεταβολή και στην βιώσιμη ανάπτυξη· 
αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει διάφοροι φορείς, όπως το 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο 
ΟΟΣΑ και, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή, στην προσπάθεια ανάπτυξης δεικτών για τη 
μέτρηση και την ανάλυση της προόδου· 

10. τονίζει πόση σημασία έχει να επιτευχτεί συμφωνία επί μιας συστημικής προσέγγισης 
στην προσπάθεια θέσπισης ενός συνεκτικού συστήματος «πέρα του ΑΕΠ» για  
καλύτερη ανάλυση και καλύτερο διάλογο· 

11. επισημαίνει την πρόκληση που συνιστά η διαμόρφωση σαφούς και κατανοητής 
δέσμης δεικτών που είναι συγχρόνως θεωρητικά συνεπείς, πολιτικά αποτελεσματικοί 
και εμπειρικά μετρήσιμοι προκειμένου να διασφαλίζουν τη δυνατότητα σύγκρισης 
χωρών και περιφερειών· τονίζει την ανάγκη να διεκπεραιωθεί το έργο αυτό σε στενή 
συνεργασία με άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η συνολική προστιθέμενη αξία όλων των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στο χρήμα. Το ΑΕΠ είναι η πλέον 
αναγνωρίσιμη μονάδα μέτρησης της μακροοικονομικής δραστηριότητας. Αναπτύχθηκε στη 
δεκαετία του 1930 και χρησιμοποιείται από φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων σε 
ολόκληρο των κόσμο αποτελώντας σημείο αναφοράς στον δημόσιο διάλογο.

Το ΑΕΠ έχει καταλήξει να αποτελεί γενικό δείκτη για το σύνολο της κοινωνικής ανάπτυξης 
και προόδου εν γένει. Εντούτοις, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά αξιόπιστη βάση 
πολιτικού διαλόγου σε όλα τα ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, το ΑΕΠ δεν μετρά ούτε την 
περιβαλλοντική αειφορία ούτε την κοινωνική ένταξη. 

Όλο και περισσότερο καθίσταται αντιληπτό ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθούν τα δεδομένα 
και οι δείκτες για τη συμπλήρωση του ΑΕΠ. Η αντίληψη αυτή αποτελεί τη βάση μιας σειράς 
διεθνών πρωτοβουλιών. Το Νοέμβριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (από κοινού με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Λέσχη της Ρώμης, το Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση και ο 
ΟΟΣΑ) πραγματοποίησαν μία διάσκεψη με τίτλο «Πέρα από το ΑΕΠ». Κατά τη διάσκεψη 
αυτή η ανάπτυξη δεικτών που θα συμπληρώνουν το ΑΕΠ και που θα παρέχουν πληρέστερες 
πληροφορίες για την υποστήριξη των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής υποστηρίχτηκε 
ομόφωνα από πολιτικούς φορείς και από εμπειρογνώμονες στους τομείς της οικονομίας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας πολιτών.

Με την ανακοίνωση της Επιτροπής «ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε 
ένα μεταβαλλόμενο κόσμο» προτάθηκαν διάφορα μέτρα για την κατάλληλη συμπλήρωση του 
ΑΕΠ. Τα μέτρα αυτά αφορούν ειδικότερα την ανάπτυξη πληρέστερων δεικτών που θα 
παρέχουν μια πιο αξιόπιστη γνωστική βάση.

Στην έκθεσή μου προτίθεμαι κατά βάση να υποστηρίξω την πρόθεση της Επιτροπής να 
υιοθετήσει ένα σαφώς διαμορφωμένο σύστημα μέτρησης που θα υπερβαίνει τους 
περιορισμούς του ΑΕΠ και που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτό στο πλαίσιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης. Άποψή μου είναι ότι, για τα δεδομένα του 
πολιτικού και επιστημονικού διαλόγου που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, δεν πρόκειται για 
αμφιλεγόμενη ή αμφισβητούμενη προσέγγιση. Το πρόβλημα έγκειται αντιθέτως στην 
υλοποίηση της, στη χρήση σαφώς καθορισμένων και μετρήσιμων δεικτών.  Απαραίτητη δε 
προϋπόθεση επιτυχίας είναι η έμφαση στην αξιοπιστία των δεδομένων.

Ένα συχνά εμφανιζόμενο πρόβλημα είναι η απουσία πληροφοριών, δεδομένων και δεικτών 
που έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο 
κρατών μελών έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες προκειμένου να καλυφθούν τα κενά 
στους τομείς αυτούς. Δυστυχώς δεν φαίνεται να επικρατεί μια απολύτως συνεκτική δράση. 
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, υπάρχει τέτοια πληθώρα δράσεων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο στον τομέα των δεικτών που η κατάσταση είναι πλέον χαώδης και ανεξέλεγκτη.. 
Εξάλλου στη γενική συζήτηση για τους δείκτες δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι δείκτες από 
μόνοι τους δεν μπορούν να συμβάλουν επαρκώς στην πολιτική συζήτηση, τη λήψη 
αποφάσεων και την αξιολόγηση. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι μια ευρεία, συνολική έννοια 
που θα λαμβάνει υπόψη τα υπάρχοντα μέτρα και θα μπορεί να υλοποιηθεί στη πράξη.



PE460.599v01-00 8/8 PR\858615EL.doc

EL

Έχει σημασία να αναπτύξουμε ένα εργαλείο που θα είναι σε θέση να συμπληρώνει το ΑΕΠ 
χωρίς να ξεχνούμε ότι πρέπει να μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή και να βασίζεται σε 
σαφώς καθορισμένους δείκτες και στοιχεία υψηλής ποιότητας.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προτείνει μία σειρά μεμονωμένων μέτρων που είναι δύσκολο 
να αξιολογηθούν. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν είναι ενταγμένες σε μία ευρύτερη, πολυεπίπεδη 
στρατηγική που δείχνει με σαφήνεια πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νέα προσέγγιση «πέρα 
από το ΑΕΠ».

Η παρούσα έκθεση καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια στρατηγική πολλών επιπέδων για 
το σχέδιο «πέρα από το ΑΕΠ» που θα δείχνει πως η νέα προσέγγιση μπορεί να εφαρμοσθεί 
στην πράξη στο καθημερινό πολιτικό έργο. Μέχρι να υπάρξει σαφήνεια, η εισηγήτρια δεν 
πιστεύει ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στη συζήτηση αυτή.


