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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wyjścia poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie
(2010/2088 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wyjścia poza PKB 
– pomiar postępu w zmieniającym się świecie (COM(2009) 433),

– uwzględniając konferencję „Wyjść poza PKB” zorganizowaną przez Parlament, Komisję, 
Klub Rzymski, WWF i OECD w listopadzie 2007 r. w Brukseli,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dotyczące mierzenia wyników gospodarczych 
i postępu społecznego (sprawozdanie Stiglitza), przedstawione w dniu 14 września 
2009 r.,

– uwzględniając globalną inicjatywę dotyczącą ekonomii ekosystemów i różnorodności 
biologicznej (TEEB), popartą przez przywódców G8+5 w czerwcu 2007 r. oraz jej wyniki 
opublikowane w 2009 i 2010 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Sir Nicholasa Sterna w sprawie gospodarczego wymiaru 
zmian klimatycznych przedstawione w dniu 30 października 2006 r.,

– uwzględniając Deklarację ze Stambułu podpisaną podczas II światowego forum OECD na 
temat danych statystycznych, wiedzy i polityki w dniu 30 czerwca 2007 r.,

– uwzględniając konkluzje z posiedzeń Rady Europejskiej z dnia 10 i 11 grudnia 2009 r., 
z dnia 25 i 26 marca 2010 r. i z dnia 17 czerwca 2010 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 listopada 2009 r. (sprawy gospodarcze 
i finansowe) w sprawie danych statystycznych,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 23 października 2009 r. (środowisko) nt. 
„Ekologicznie wydajna gospodarka w kontekście agendy lizbońskiej na okres po roku 
2010 a strategia UE dotycząca zrównoważonego rozwoju”,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2010) 132),

– uwzględniając zintegrowane wytyczne UE 2020 dla europejskiej polityki gospodarczej 
oraz zatrudnienia, zaproponowane przez Komisję w dniu 27 kwietnia 2010 r.,

– uwzględniając komunikaty pod tytułem: „Sprawowanie rządów w Europie – lepsze 
stanowienie prawa” (COM(2002) 275), „Strategiczny przegląd procesu lepszego 
stanowienia prawa w Unii Europejskiej (COM(2006) 689), „Drugi strategiczny przegląd 
procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej (COM(2008) 32), „Trzeci 
strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” 
(COM(2009) 15),
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– uwzględniając unijny plan działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
(COM(2008)0397),

– uwzględniając istniejące narzędzia statystyczne, takie jak EU-SILC, badanie aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), Eurobarometr, europejski sondaż wartości (EVS) i 
europejski sondaż społeczny (ESS),

– uwzględniając koordynowany przez Eurofound europejski przegląd jakości życia (EQLS), 
który dostarcza kompleksowego obrazu jakości i warunków życia w krajach europejskich 
(czyli we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach kandydujących), i zawiera 
ponad 120 wskaźników przedstawiających dane porównawcze dla poszczególnych 
krajów1,

– uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 10 marca2 oraz z dnia 16 czerwca 2010 r.3
w sprawie strategii UE 2020, z dnia 8 października 2009 r.4 w sprawie szczytu G20 
w Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r., z dnia 15 czerwca 2006 r.5 w sprawie 
zmienionej strategii zrównoważonego rozwoju i z dnia 24 kwietnia 2008 r.6 w sprawie 
zielonej księgi na temat instrumentów rynkowych na potrzeby polityki w zakresie ochrony 
środowiska i w dziedzinach pokrewnych,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-
0000/2011),

A. mając na uwadze, że konieczność udoskonalenia danych i wskaźników, które 
stanowiłyby uzupełnienie PKB w dziedzinie ogólnego rozwoju społecznego, jest 
coraz szerzej uznana przez ogół instytucji międzynarodowych,

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Wyjść poza PKB – pomiar 
postępu w zmieniającym się świecie”, który może stanowić dodatkowe narzędzie 
przyczyniające się do usprawnienia analiz i debat politycznych;

2. podkreśla, że PKB jest wskaźnikiem aktywności rynku gospodarczego, który stał się 
standardową wartością odniesienia wykorzystywaną przez decydentów na całym 

                                               
1 EQLS obejmuje następujące podstawowe dziedziny składające się na pojęcie jakości życia: zasoby 

gospodarcze lub ich pozbawienie, zdrowie i dostęp do opieki zdrowotnej, zatrudnienie i jakość miejsca 
pracy, godzenie życia zawodowego z prywatnym, rodzinne relacje i wsparcie, włączenie/wykluczenie 
społeczne (życie w społeczności lokalnej i uczestnictwo w życiu społecznym), edukacja i szkolenia, 
jakość budownictwa mieszkaniowego i środowiska lokalnego, kapitał społeczny i jakość społeczeństwa, 
jakość usług publicznych, subiektywne poczucie zadowolenia (w tym szczęścia, zadowolenia z życia i 
optymizmu co do przyszłości).

2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)  53.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010) 223.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2009)  28.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2006) 272.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2008) 182.
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świecie;  podkreśla, że PKB służy do pomiaru produkcji, a nie stopnia równowagi 
środowiskowej, efektywności gospodarowania zasobami, włączenia społecznego czy 
ogólnie postępu społecznego; podkreśla ponadto, że może on dawać fałszywy obraz, 
gdyż działania naprawcze w następstwie określonych zdarzeń, takich jak wypadki czy 
klęski żywiołowe, są traktowane jako korzyści, a nie koszty; 

3. zauważa, że poza pomiarem rozwoju gospodarczego i wydajności można wskazać 
inne parametry, które przekładają się na standardy życia w danym kraju i tłumaczą je, 
a które dotychczas nie były mierzone, mimo że istnieją odpowiednie wskaźniki; 

4. podkreśla konieczność opracowania dodatkowych wskaźników do pomiaru średnio-
i długoterminowego postępu gospodarczego i społecznego; apeluje o opracowanie 
klarownych i wymiernych wskaźników, które uwzględniają zmiany klimatu, 
różnorodność biologiczną, efektywność gospodarowania zasobami i włączenie 
społeczne; apeluje ponadto o opracowanie wskaźników, które w większym stopniu 
skupiają się na perspektywie gospodarstwa domowego i odzwierciedlają jego dochód, 
poziom konsumpcji i zasobność;

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji polegającą na przedstawieniu, obok 
PKB, indeksu obciążenia dla środowiska, który początkowo będzie obejmował 
następujące główne obszary polityki ochrony środowiska:  „zmianę klimatu i zużycie 
energii”, „przyrodę i różnorodność biologiczną”, „zanieczyszczenie powietrza 
i wpływ na zdrowie”, „zużycie i zanieczyszczenie wody” oraz „wytwarzanie odpadów 
i wykorzystanie zasobów”; 

6. oczekuje, że skierowanie uwagi na ogólniejsze i bardziej zrównoważone wskaźniki 
będzie również prowadziło do bardziej systematycznego uwzględniania czynników 
społecznych i środowiskowych w krajach rozwijających się, takich jak zmiany 
klimatu, różnorodność biologiczna, zdrowie, edukacja i sposób sprawowania rządów, 
co umożliwi ukierunkowanie działań w zakresie polityki na rzecz rozwoju na 
społeczności najbardziej potrzebujące i znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji; 
podkreśla, że wskaźniki takie powinny być zgodne i spójne z podjętymi inicjatywami 
ogólnoświatowymi, takimi jak wskaźnik rozwoju społecznego ONZ; 

7. podkreśla potrzebę pomiaru jakości życia w społeczeństwach; uważa, że osiągnięcie 
oraz utrzymanie odpowiedniej jakości życia obejmuje istotne i uzgodnione czynniki, 
takie jak zdrowie, edukacja, kultura, zatrudnienie oraz warunki mieszkaniowe, 
środowiskowe itd.; stoi zatem na stanowisku, że powinno się przypisać większą rolę 
wskaźnikom mierzącym takie czynniki; sugeruje wykorzystywanie – przy dalszym 
opracowywaniu zarówno mierników jakościowych, jak i ilościowych – wskaźników 
EQLS, które obejmują podstawowe dziedziny jakości życia; 

8. zauważa przyjęcie na szczeblu europejskim środków i narzędzi służących do pomiaru 
i analizy ewentualnego oddziaływania inicjatyw ustawodawczych na postęp, do 
których to środków należą oceny oddziaływania, w tym analizy kosztów i korzyści, 
analizy opłacalności i analizy wielokryteriowe, oceny ryzyka, gromadzenie danych, 
statystyka, rachunki ekonomiczne środowiska, analizy polityczne na różnych 
szczeblach polityki, sprawozdania z nadzoru nad wdrażaniem i egzekwowaniem oraz 
przeglądy prowadzone w różnych dziedzinach prawodawstwa UE; w pełni popiera 
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ustanowienie solidnych ram prawnych dla europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska, będących pozytywnym krokiem w procesie „wychodzenia poza PKB”; 

9. odnotowuje coraz większe uznanie na szczeblu międzynarodowym ograniczeń, jakie 
wykazuje PKB w zakresie mierzenia postępu społecznego, zasobów naturalnych 
i funkcji ekosystemu oraz podstawowych transformacji, jak te, których przyczyną są 
zmiany klimatu, i zrównoważonego wzrostu;  uznaje postęp osiągnięty na różnych 
forach, takich jak między innymi Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(UNDP), Bank Światowy, OECD i Komisja, w zakresie opracowania wskaźników 
służących do pomiaru i analizy zmian; 

10. podkreśla znaczenie osiągnięcia porozumienia w sprawie systemowego podejścia do 
ustanowienia spójnego systemu „wyjścia poza PKB”, aby przyczynić się do 
udoskonalenia analiz i debat politycznych; 

11. podkreśla, że wyzwaniem jest kształtowanie jasnego i zrozumiałego zestawu 
wskaźników, które byłyby jednocześnie spójne na płaszczyźnie teoretycznej, właściwe 
politycznie i wymierne empirycznie, a ponadto umożliwiałyby porównywanie krajów 
i regionów; podkreśla potrzebę wykonania tej pracy w ścisłej współpracy z innymi 
właściwymi instytucjami i organizacjami; 

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
oraz Komisji.
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UZASADNIENIE

Produkt krajowy brutto (PKB) stanowi sumę wartości dodanej całej działalności gospodarczej 
opartej na pieniądzu. PKB jest najlepiej znanym wskaźnikiem aktywności 
makroekonomicznej. Został on opracowany w latach trzydziestych dwudziestego wieku i jest 
stosowany przez decydentów politycznych na całym świecie oraz powszechnie 
wykorzystywany w debatach publicznych.

PKB uznano za wszechstronny wskaźnik ogólnego rozwoju społecznego i postępu. Jednak nie 
w każdej dziedzinie stanowi on wiarygodny punkt odniesienia dla debaty politycznej. 
W szczególności PKB nie mierzy równowagi środowiskowej ani integracji społecznej. 

Coraz szerzej uznaje się konieczność zapewnienia doskonalszych danych i wskaźników 
w celu uzupełnienia PKB. To spostrzeżenie stało się podstawą dla szeregu inicjatyw 
międzynarodowych. W listopadzie 2007 r. Parlament Europejski (wraz z Komisją Europejską, 
Klubem Rzymskim, WWF i OECD) zorganizował konferencję zatytułowaną „Wyjść poza 
PKB”. Podczas tej konferencji decydenci, eksperci ds. gospodarki i ochrony środowiska oraz 
przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wyrazili szerokie poparcie dla opracowania 
wskaźników, które uzupełniłyby PKB i pozwoliły na uzyskanie bardziej wyczerpujących 
informacji służących do uzasadniania decyzji politycznych.

W komunikacie Komisji pt. „Wyjść poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie” 
zaproponowano różne środki w celu uzupełnienia PKB w odpowiedni sposób. 
W szczególności skupiono się na opracowaniu wskaźników o szerszym zakresie, które 
dostarczyłyby bardziej wiarygodnego zasobu wiedzy.

Sprawozdawczyni pragnie zasadniczo poprzeć zamiar Komisji dotyczący przyjęcia 
szczegółowo zdefiniowanego systemu pomiaru, który wykraczałby poza PKB, a konkretnie 
stanowiłby uzupełnienie PKB w procesie podejmowania decyzji i oceny. W odczuciu 
sprawozdawczyni wyznaczenie takiego celu nie budzi kontrowersji w prowadzonej od lat 
debacie politycznej i naukowej. Problem stanowi raczej to, jak zrealizować to podejście 
z zastosowaniem wyraźnie zdefiniowanych i wymiernych wskaźników. Nie ulega 
wątpliwości, że przedsięwzięcie to może odnieść sukces, jedynie jeśli z należytą wagą 
zostanie w nim potraktowane zastosowanie wiarygodnych danych. 

Często brakuje jasnych informacji, danych i wskaźników. Na szczeblu unijnym i na szczeblu 
państw członkowskich podjęto wiele inicjatyw, żeby zaradzić brakom w tych dziedzinach. 
Niestety tylko częściowo da się zauważyć spójne działanie. Na przykład z powodu znacznej 
liczby działań w zakresie wskaźników, podejmowanych na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym, sytuacja stała się trudna do ogarnięcia i niejasna. Poza tym w ogólnej 
debacie na temat wskaźników nie powinno się zapominać, że same wskaźniki nie są w stanie 
wnieść wystarczającego wkładu do debaty politycznej, procesu podejmowania decyzji 
i oceny. Potrzebna jest raczej kompleksowa koncepcja uwzględniająca istniejące środki, która 
może znaleźć zastosowanie w praktyce.

Powinniśmy opracować narzędzie, które będzie mogło stanowić uzupełnienie PKB, przy 
uwzględnieniu, że proces ten należy przeprowadzić tak, aby zagwarantować zastosowanie 
praktyczne, a ponadto należy wykorzystać wyraźnie zdefiniowane wskaźniki i powołać się na 
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dane o wysokiej jakości.

W komunikacie Komisji zaproponowano szereg poszczególnych środków, które trudno 
poddać ocenie. Inicjatyw tych nie włączono do bardziej kompleksowej, wielopoziomowej 
strategii, która wyraźnie pokazałaby, w jaki sposób można wykorzystać nowe podejście 
„wychodzenia poza PKB”.

W niniejszym sprawozdaniu wzywa się Komisję do przedstawienia wielopoziomowej 
strategii „wychodzenia poza PKB”, która powinna wskazywać możliwości pragmatycznego 
zastosowania nowego podejścia w codziennej pracy politycznej. Sprawozdawczyni jest 
zdania, że dopóki ta kwestia nie będzie wyjaśniona, w tej debacie nie zostaną osiągnięte duże 
postępy.


