
PR\858615HU.doc PE460.599v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2010/2088(INI)

23.2.2011

JELENTÉSTERVEZET
A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban
(2010/2088(INI))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Anna Rosbach

A vélemény előadója (*): Nikolaos Chountis, Gazdasági és Monetáris 
Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke



PE460.599v01-00 2/8 PR\858615HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................7



PR\858615HU.doc 3/8 PE460.599v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AGDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban
(2010/2088(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a „A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó 
világunkban” című, 2009. augusztus 20-i közleményére (COM(2009)0433),

– tekintettel a Parlament, a Bizottság, a Római Klub, a WWF és az OECD által „A GDP-n 
túl” címmel 2007 novemberében, Brüsszelben szervezett konferenciára,

– tekintettel a Bizottságnak a gazdasági teljesítmény és a társadalmi haladás méréséről 
szóló, 2009. szeptember 14-én benyújtott jelentésére (Stiglitz-jelentés),

– tekintettel a G8+5 országok vezetői által 2007 júniusában elfogadott, „Az ökoszisztémák 
és a biológiai sokféleség gazdaságtana” (TEEB) elnevezésű globális kezdeményezésre, 
valamint annak 2009-ben és 2010-ben közzétett eredményeire,

– tekintettel az éghajlatváltozás gazdaságtanáról szóló, 2006. október 30-án közzétett Stern-
jelentésre,

– tekintettel az OECD statisztikával, tudással és politikával foglalkozó 2. világfórumán 
2007. június 30-án aláírt Isztambuli Nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Tanács 2009. december 10–11-i, 2010. március 25–26-i és 2010. 
június 17-i következtetéseire,

– tekintettel a Tanács statisztikákról szóló, 2009. november 10-i következtetéseire 
(Gazdasági és pénzügyek),

– tekintettel a Tanácsnak a 2010 utáni lisszaboni menetrend és az EU fenntartható fejlődési 
stratégiájának fényében az ökohatékony gazdaságról szóló, 2009. október 23-i 
következtetéseire (Környezetvédelem),

– tekintettel a Bizottságnak az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló rendeletre 
irányuló javaslatára (COM (2010) 0132),

– tekintettel a Bizottság által 2010. április 27-én javasolt, az európai gazdasági és 
foglalkoztatáspolitikákra vonatkozó EU 2020 integrált iránymutatásokra,

– tekintettel a következő, európai kormányzásról szóló közleményekre: A szabályozás 
javítása (COM(2002)0275), Az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai 
felülvizsgálata (COM(2006)0689), Az Európai Unión belüli jobb szabályozás második 
stratégiai felülvizsgálata (COM(2008)0032), valamint A jobb szabályozás harmadik 
stratégiai felülvizsgálata az Európai Unióban (COM(2009)0015),

– tekintettel a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló európai uniós 
cselekvési tervre (COM(2008) 0397),
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– tekintettel a már létező olyan statisztikai eszközökre, mint az EU-SILC, a munkaerő-
felmérés (LFS), az Eurobarométer, az európai árfelmérés és az európai szociális felmérés 
(ESS),

– tekintettel az európai országokban az életminőségről és életkörülményekről átfogó képet 
adó, az Eurofound által koordinált és minden uniós tagállamra és tagjelölt országra 
kiterjedő európai életminőség-felmérésre (EQLS), amely több mint 120 mutató 
alkalmazásával szolgáltat az országok közötti összehasonlíthatóságot lehetővé tévő 
adatokat1,

– tekintettel az EU 2020 stratégiáról szóló 2010. március 10-i2 és 2010. június 16-i3
állásfoglalásaira, a 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi G20 csúcstalálkozóról szóló, 
2009. október 8-i4 állásfoglalására, a felülvizsgált fenntartható fejlődési stratégiáról szóló, 
2006. június 15-i5 állásfoglalására, valamint a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai 
célokra szolgáló piaci alapú eszközökről szóló zöld könyvről szóló, 2008. április 24-i6

állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A7-0000/2011),

A. mivel az általános társadalmi fejlődés érdekében valamennyi nemzetközi intézmény 
egyre szükségesebbnek tartja a GDP-t kiegészítő adatok és mutatók minőségének 
javítását,

1. üdvözli a Bizottságnak a „A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó 
világunkban” című közleményét mint olyan lehetséges kiegészítő eszközt, amely 
hozzájárulhat a politikai elemzés és a viták minőségének javításához;

2. hangsúlyozza, hogy a GDP a gazdasági piaci tevékenység mutatójaként világszerte a 
politikai döntéshozók által használt viszonyítási alappá vált; hangsúlyozza, hogy a 
GDP a termelékenység mérőszáma, amely nem képes számszerűsíteni a környezeti 
fenntarthatóságot, az erőforrás-hatékonyságot, a társadalmi befogadást és az általános 
társadalmi fejlődést; kiemeli továbbá, hogy a GDP félrevezető lehet abban az 
értelemben, hogy a bizonyos eseményeket – például a baleseteket és természeti 

                                               
1 Az EQLS az alábbi fő területekre terjed ki az életminőség tekintetében: gazdasági erőforrások, 

nélkülözés; egészség és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés; munkavállalás és munkaminőség; a 
munka és a magánélet egyensúlya; családi kapcsolatok és támogatás; társadalmi integráció/kirekesztés 
(közösségi élet és társadalmi részvétel); oktatás és képzés; lakáskörülmények és helyi környezet; 
társadalmi tőke és a társadalom minősége; a közszolgáltatások minősége; szubjektív jólét (beleértve a 
boldogságot, az élettel való elégedettséget és a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos optimizmust).

2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0053.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0223.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0028.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0272.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0182.
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katasztrófákat – követően hozott helyreállítási intézkedéseket költségek helyett 
haszonként kezeli; 

3. megjegyzi, hogy a gazdasági fejlődés és a termelékenység mérésén kívül léteznek 
egyéb olyan mutatók, amelyek befolyásolják és megmagyarázzák az életszínvonalat 
egy országban, és amelyeket eddig még nem számszerűsítettek, bár a vonatkozó 
mutatók már léteznek; 

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a közép- és hosszú távú gazdasági és társadalmi 
fejlődést mérő további mutatók kialakítására; felszólít olyan egyértelmű és 
számszerűsíthető mutatók kialakítására, amelyek figyelembe veszik az 
éghajlatváltozást, a biológiai sokféleséget, az erőforrás-hatékonyságot és a társadalmi 
befogadást; ezenkívül felhív olyan jelzők kialakítására, amelyek közvetlenebb módon 
összpontosítanak a háztartások szintjére, tükrözve a jövedelmet, a fogyasztást és a 
vagyont;

5. üdvözli a Bizottságnak a GDP mellett olyan, a környezeti terhelés jelzésére szolgáló 
mutató benyújtására vonatkozó kezdeményezését, amely kezdetben a következő 
alapvető környezetvédelmi politikai elemeket foglalja majd magában: „az 
éghajlatváltozás és az energiafelhasználás”, „a természet és a biológiai sokféleség”, „a 
levegőszennyezés és az egészségügyi hatások”, „a vízhasználat és a szennyezés”, „a 
hulladéktermelés és a természeti erőforrások felhasználása”;

6. azt várja, hogy a figyelem átfogóbb és fenntarthatóbb mutatók felé történő átirányítása 
a társadalmi és környezetvédelmi tényezők – beleértve az éghajlatváltozást, a biológiai 
sokféleséget, az egészséget, az oktatást és a kormányzást is – módszeresebb előtérbe 
helyezéséhez is vezet majd a fejlődő országokban, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a 
fejlesztési politikák a leginkább nélkülöző és hátrányos helyzetű lakosságot célozzák 
meg; hangsúlyozza, hogy az ilyen mutatóknak összeegyeztethetőknek kell lenniük a 
már létező globális kezdeményezésekkel – például az ENSZ humán fejlettségi 
mutatójával –, és összhangban kell állniuk azokkal;

7. hangsúlyozza, hogy fel kell mérni az életminőséget a társadalmakban; úgy véli, hogy a 
magas életminőség elérése és fenntartása olyan fontos, közös megegyezésen alapuló 
tényezőket foglal magában, mint az egészség, az oktatás, a kultúra, a foglalkoztatás, a 
lakhatás, a környezetvédelmi feltételek stb.; úgy véli, hogy nagyobb szerepet kell 
tulajdonítani az ilyen tényezők mérésére szolgáló mutatóknak; javasolja, hogy mind a 
minőségi, mind a mennyiségi mérések további fejlesztésekor az életminőség legfőbb 
területeit lefedő EQLS-mutatókra építsenek; 

8. tudomásul veszi a jogalkotói kezdeményezések haladásra gyakorolt lehetséges 
hatásainak mérésére és elemzésre európai szinten elfogadott intézkedéseket és 
eszközöket, amilyenek például a hatásvizsgálatok, köztük a költség-haszon elemzések, 
a költséghatékonysági és többkritériumú elemzések, a kockázatértékelések, az 
adatgyűjtés, a statisztikák, a környezeti-gazdasági számlák, a különböző politikai 
szinten végzett politikai elemzések, a végrehajtást nyomon követő jelentések, valamint 
az uniós jogalkotás különböző területein végzett felülvizsgálatok; teljes mértékben 
támogatja az európai környezeti-gazdasági számlákra vonatkozó szilárd jogi keret 
kialakítását mint kedvező irányú lépést a „GDP-n innen és túl” folyamatban; 
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9. tudomásul veszi annak növekvő nemzetközi felismerését, hogy a GDP korlátokba 
ütközik a társadalmi fejlődés, a természeti erőforrások és ökoszisztéma-szolgáltatások, 
valamint az éghajlatváltozásból és a fenntartható fejlődésből fakadó lényeges 
átalakulások mutatójaként; elismeri többek között a Bizottság által a különböző – így 
az UNDP, a Világbank és az OECD – fórumokon elért előrelépést a haladás mérésére 
és elemzésére szolgáló mutatók kialakításában; 

10. hangsúlyozza egy rendszerszintű megközelítésről elért megállapodás fontosságát az 
egységes „GDP-n túl rendszer” bevezetését illetően, ezzel hozzájárulva a politikai 
elemzés és a viták minőségének javításához; 

11. hangsúlyozza, hogy a kihívást a világos és érthető mutatók kidolgozása jelenti, 
amelyek egyszerre elméleti síkon következetesek, politikai szempontból lényegesek és 
empirikusan mérhetők, továbbá biztosítják az országok és régiók 
összehasonlíthatóságát; hangsúlyozza, hogy ezt a munkát a többi érintett intézménnyel 
és szervezettel szorosan együttműködve kell elvégezni; 

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A GDP (bruttó hazai termék) az összes pénzalapú gazdasági tevékenység hozzáadott értékét 
összesítve jeleníti meg. A GDP a makrogazdasági tevékenység legismertebb mérőszáma. Az 
1930-as években kidolgozott mutatót világszerte használják a politikai döntéshozók, és a 
nyilvános vitákban is hivatkoznak rá.

A GDP időközben az össztársadalmi fejlődés és az általános haladás átfogó mutatójává vált. 
Azonban nem minden kérdésben kínál megbízható kiindulási pontot a politikai vitához. Így 
különösen a GDP-ben nem jelenik meg a környezeti fenntarthatóság vagy a társadalmi 
integráció. 

Egyre erősödik az a felismerés, hogy javítani kell a GDP kiegészítésére szolgáló adatok és 
mutatók minőségén. Ez a felismerés áll egy sor nemzetközi kezdeményezés középpontjában. 
2007 novemberében az Európai Parlament (az Európai Bizottsággal, a Római Klubbal, a 
WWF-fel és az OECD-vel közösen) konferenciát szervezett „A GDP-n túl” („Beyond GDP”) 
címmel. E konferencián a politikai döntéshozók, valamint a gazdasági, környezetvédelmi 
szakértők és a civil társadalom képviselői messzemenően egyetértettek abban, hogy a GDP-t 
kiegészítő mutatókat kell kidolgozni, amelyek átfogóbb információkkal támasztják alá a 
politikai döntéseket.

A Bizottság „A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban” című 
közleménye különböző intézkedéseket javasolt a GDP megfelelő kiegészítésére. Különösen 
olyan átfogóbb mutatók kialakítására összpontosít, amelyek megbízhatóbb tudásalapot 
biztosítanának.

Jelentésemben alapvetően támogatom a Bizottság kezdeményezését, amely szerint egy GDP-n 
túlmutató és egyértelműen meghatározott mérőrendszert kíván bevezetni, ezzel kiegészítve a 
GDP-t a politikai döntéshozatal és értékelés keretében. Megítélésem szerint az évek óta folyó 
politikai és tudományos vitában követett megközelítés célkitűzése nem tartalmaz 
ellentmondásokat. A problémát inkább az jelenti, hogy egyértelműen meghatározott és 
számszerűsíthető mutatók alkalmazásával hogyan érvényesíthető ez a megközelítés. E projekt 
nyilvánvalóan csak akkor lehet sikeres, ha megbízható adatok használatára helyezi a 
hangsúlyt.

Gyakran hiányoznak az egyértelműen megállapított információk, adatok és mutatók. Uniós és 
tagállami szinten számos kezdeményezés indult, hogy felszámolják a hiányosságokat ezeken a 
területeken. Egységes fellépés sajnos csak részben látható. A mutatókra vonatkozó nemzeti és 
nemzetközi szintű tevékenységek megsokszorozódásával például kezelhetetlen és 
áttekinthetetlen helyzet alakult ki. A mutatókról folytatott általános vitában arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy önmagukban a mutatók nem járulhatnak hozzá elegendő mértékben a 
politikai vitához, a döntéshozatalhoz és az értékeléshez. Szükség van egy átfogó koncepcióra, 
amely figyelembe veszi a már létező és a gyakorlatban megvalósítható intézkedéseket.

Fontos, hogy olyan eszközt dolgozzunk ki, amely alkalmas a GDP kiegészítésére, figyelembe 
véve, hogy mindezt gyakorlati hasznot eredményező módon, valamint egyértelműen 
meghatározott mutatók felhasználásával és minőségi adatokra támaszkodva kell elvégezni.
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A Bizottság közleménye egy sor egyedi és nehezen értékelhető intézkedést javasol. E 
kezdeményezéseket nem ágyazták bele egy olyan átfogóbb, lépcsőzetes stratégiába, amely 
világossá tenné, hogy az új „GDP-n túl” megközelítést milyen módon lehetne használni.

Jelentésemben felszólítottam a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy lépcsőzetes stratégiát a 
„GDP-n túl” megközelítés bevezetésére, amelyben bemutatja, hogy az új megközelítés miként 
alkalmazható gyakorlatiasan a mindennapi politikai munkában. Amíg e kérdést nem sikerül 
tisztázni, addig véleményem szerint aligha lehet esély előrelépésre ebben a vitában.


