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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

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 rapporten från kommissionen för mätning av ekonomiska resultat och 
samhällsutveckling (Stiglitz-rapporten), som lades fram den 14 september 2009,

– med beaktande av det globala initiativet till undersökning av ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ekonomi (TEEB-undersökningen), som antogs av G8+5-ledarna i 
juni 2007, och dess offentliggjorda resultat 2009 och 2010,

– med beaktande av Stern-rapporten om klimatförändringarnas ekonomi, ”Review on the 
Economics of Climate Change”, som offentliggjordes den 30 oktober 2006,

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

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

– med beaktande av rådets (ekonomiska och finansiella frågor) slutsatser av den 
10 november 2009,

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

– med beaktande av EU 2020-strategins integrerade riktlinjer för europeisk ekonomisk 
politik och sysselsättningspolitik, som kommissionen lade fram den 27 april 2010,

– med beaktande av meddelandena ”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),
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– med beaktande av EU:s handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion 
(KOM(2008)0397),

– med beaktande av befintlig statistik såsom EU-SILC, Europeiska 
arbetskraftsundersökningen, Eurobarometer, Europeiska undersökningen av medborgarnas 
värderingar och Europeiska socialundersökningen, 

– med beaktande av Europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS), samordnad av 
Eurofound, som ger en övergripande bild av livskvaliteten och levnadsvillkoren i de 
europeiska länderna (där alla EU-medlemsstater och kandidatländer ingår) med över 
120 indikatorer som ger jämförbara data i länderna1,

– med beaktande av sina resolutioner av den 10 mars2 och den 16 juni 20103 om 
EU-strategin, sin resolution av den 8 oktober 20094 om G20-toppmötet i Pittsburgh den 
24 och 25 september 2009, sin resolution av den 15 juni 20065 om den reviderade 
strategin för en hållbar utveckling och sin resolution av den 24 april 20086 om grönboken 
om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för ekonomi och valutafrågor, 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi och utskottet för regional utveckling (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Behovet av förbättrade uppgifter och indikatorer för att komplettera BNP för övergripande 
samhällsutveckling erkänns i allt högre grad av samtliga internationella institutioner.

1. 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.

2. Europaparlamentet betonar att BNP är en indikator på ekonomisk marknadsaktivitet som 
har blivit det globala riktmärke som används av politiska beslutsfattare överallt i världen. 
Parlamentet understryker att BNP är ett mått på produktion och inte ett mått på 
miljömässig hållbarhet, resurseffektivitet, social integration eller sociala framsteg i 
allmänhet. Parlamentet betonar vidare att det kan vara vilseledande i det avseendet att 
avhjälpande åtgärder efter vissa händelser, såsom olyckor och naturkatastrofer, behandlas 
som en fördel i stället för en kostnad. 

                                               
1 EQLS omfattar följande huvudområden för begreppet livskvalitet: ekonomiska resurser, försakelse, hälsa och 
tillgång till sjukvård, sysselsättning och arbetets kvalitet, balans mellan arbete och privatliv, familjerelationer 
och stöd, social integration/utestängning (samhällsliv och social delaktighet), utbildning, bostadens kvalitet och 
lokal miljö, socialt kapital och samhällskvalitet, offentliga tjänsters kvalitet samt subjektivt välbefinnande 
(inbegripet lycka, tillfredsställelse med livet och framtidsoptimism).
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0053.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0223.
4 Antagna texter, P7_TA(2009)0028.
5 Antagna texter, P6_TA(2006)0272.
6 Antagna texter, P6_TA(2008)0182.
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3. Europaparlamentet konstaterar att det utöver mätningen av ekonomisk utveckling och 
produktivitet finns andra indikatorer som påverkar och förklarar ett lands levnadsstandard 
och att detta inte har kvantifierats hittills, trots att det finns relevanta indikatorer. 

4. Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla fler indikatorer för att mäta 
ekonomiska och sociala framsteg på medellång och lång sikt. Parlamentet kräver 
utveckling av tydliga och mätbara indikatorer i vilka hänsyn tas till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, resurseffektivitet och social integration. Parlamentet kräver vidare att 
indikatorer utvecklas som bättre lyfter fram hushållens perspektiv och visar inkomst, 
konsumtion och välstånd.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att lägga fram ett index för 
miljöbelastning jämsides med BNP, vilket inledningsvis ska omfatta följande huvudgrenar 
av miljöpolitiken: ”klimatförändring och energianvändning”, ”natur och biologisk 
mångfald”, ”luftföroreningar och hälsoeffekter” samt ”avfallsproduktion och 
resursutnyttjande”.

6. Europaparlamentet förväntar sig att en övergång till bredare och mer hållbara indikatorer 
även kommer att ge en mer systematisk betoning av sociala och miljömässiga faktorer i 
utvecklingsländer, såsom klimatförändringar, biologisk mångfald, hälsa, utbildning och 
styre, för att på så sätt kunna rikta utvecklingspolitiken till de fattigaste och mest 
missgynnade grupperna. Parlamentet understryker att dessa indikatorer bör vara förenliga 
och överensstämmande med befintliga globala initiativ, såsom FN:s index över mänsklig 
utveckling.

7. Europaparlamentet understryker behovet av att mäta livskvaliteten i samhället. 
Parlamentet anser att uppnåendet och bevarandet av livskvaliteten innefattar viktiga och 
gemensamt överenskomna faktorer, såsom hälsa, utbildning, kultur, sysselsättning, 
bostäder, miljöförhållanden m.m. Parlamentet anser att indikatorer som mäter sådana 
faktorer bör ges en större roll, och föreslår att man i vidareutvecklingen av både 
kvalitativa och kvantitativa parametrar bygger på de indikatorer i Europeiska 
undersökningen om livskvalitet som omfattar huvudområdena för livskvalitet. 

8. Europaparlamentet noterar de åtgärder och redskap som antagits på EU-nivå för att man 
ska kunna mäta och analysera eventuella konsekvenser av lagstiftningsinitiativ för 
framsteg. Hit hör konsekvensbedömningar, inklusive kostnads/nytto-analyser 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 av unionslagstiftningen. Parlamentet ställer sig helhjärtat 
bakom upprättandet av ett stabilt regelverk för europeiska miljöräkenskaper och ser det 
som ett positivt steg i ”Bortom BNP”-processen. 

9. Europaparlamentet noterar det växande internationella erkännandet av gränserna för BNP 
som indikator på sociala framsteg, naturresurser och ekosystemets tjänster, omfattande 
omvandlingar som de som uppstår till följd av klimatförändringarna och en hållbar 
utveckling. Parlamentet uppmärksammar att man inom olika instanser, exempelvis FN:s 
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utvecklingsprogram, Världsbanken, OECD och kommissionen, gjort framsteg med att 
utveckla indikatorer för mätning och analys av framsteg. 

10. Europaparlamentet betonar att man måste komma överens om ett systematiskt 
tillvägagångssätt för att inrätta ett konsekvent system för ”Bortom BNP”, såsom ett bidrag 
till bättre politisk analys och diskussion. 

11. Europaparlamentet framhåller att utmaningen består i att få fram en tydlig och begriplig 
uppsättning indikatorer som samtidigt är teoretiskt konsekventa, politiskt relevanta och 
empiriskt mätbara samt garanterar jämförelse mellan länder och regioner. Parlamentet 
påpekar att det här är ett arbete som måste utföras i nära samarbete med andra relevanta 
institutioner och organisationer. 

12. 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 30-talet 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 
komplettera 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 det fanns ett brett stöd bland politiska beslutsfattare och 
experter inom ekonomi, miljöskydd och det civila samhället för 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.

Föredraganden vill i detta betänkande i princip understödja kommissionens tänkesätt om att få 
en tydligt definierad måttstock som går bortom BNP på så sätt att den kompletterar BNP i det 
politiska beslutsfattandet och utvärderingen av politiken. Föredragandens intryck är att denna 
målsättning inte framstått som kontroversiell i den politiska och vetenskapliga diskussion som 
förts sedan flera år tillbaka. Problemet består snarare i hur man ska genomföra denna strategi 
med hjälp av tydligt definierade och mätbara indikatorer. Det är uppenbart att projektet endast 
kan lyckas om användningen av tillförlitliga uppgifter betonas.

Det saknas ofta tydligt definierade uppgifter och indikatorer. 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 situationen. 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. Det behövs ett omfattande koncept där 
hänsyn tas till befintliga åtgärder som kan genomföras i praktiken.

Det är viktigt att vi utvecklar ett redskap som kan komplettera BNP, och detta måste ske på ett 
sådant sätt att det är användbart i praktiken och med hjälp av tydligt definierade indikatorer 
och uppgifter av hög kvalitet.
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Kommissionen föreslår i sitt meddelande en rad enskilda åtgärder som svårligen låter sig 
utvärderas. Dessa initiativ har inte tagits med som led i en mer omfattande strategi på flera 
nivåer, där det görs klart på vilket sätt det nya tillvägagångssättet ”Bortom BNP” kunde 
komma till bruk.

I detta 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 föredragandens förmenande knappast att kunna ske några 
framsteg i denna diskussion.


