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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид декларацията на ОИСР от Истанбул от 30 юни 2007 г. относно 
„Измерване и подпомагане на напредъка на обществата“, 

– като взе предвид интегрираните насоки ЕС 2020 за европейските политики в 
областта на икономиката и заетостта, предложени от Европейската комисия на 27 
април 2010 г.,

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент относно европейските 
икономически сметки за околната среда от 9 април 2010 г. (COM(2010)0132);

– като взе предвид доклада на Комисията относно измерване на икономическите 
резултати и социалния напредък (Доклад Stiglitz, Sen и Fitoussi, 2008 г.), представен 
на 14 септември 2009 г.,

– като взе предвид световната инициатива „Икономика на екосистемите и 
биоразнообразието“ (TEEB), подкрепена от лидерите на Г8+5 през юни 2007 г., и 
резултатите от нея, публикувани през 2009 и 2010 г.

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г. относно план за 
действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена 
политика (COM(2008)0397),

– като взе предвид проекта на обществено допитване от 16 август 2010 г. на 
Съвместния изследователски център на Института за околна среда и устойчивост, 
озаглавен „Показатели за разделяне, показатели, свързани с потребителската 
кошница, и показатели, свързани с управлението на отпадъците. Рамка, 
методология, база данни и процедури по осъвременяване“,

А. като има предвид, че съществува необходимост от превръщане в насоки на дебата 
относно ползите и ограниченията на БВП като инструмент за измерване и 
оценяване на социалните и икономическите резултати и заедно с това на социалния 
напредък;

Б. като има предвид, че БВП остава основният показател за измерване на 
макроикономическата дейност, но при все това не отчита в достатъчна степен 
непазарните аспекти, и следователно е необходимо да бъде допълнен от стегнат и 
приемлив набор от други по-подходящи за измерване показатели,  например 
социалното приобщаване или екологични цели;

В. като има предвид, че показателите, основани на статистически средни стойности, не 
могат да отразяват нарасналите социални и икономически различия,

Г. като има предвид, че следва да се прави разлика между настоящото и бъдещото 
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благосъстояние; като има предвид, че следва да се подчертае, че устойчивостта 
също трябва да бъде оценявана от гледна точка на икономическото и екологичното 
й измерение,

1. отбелязва предложението на Комисията за разработване на показатели в подкрепа, 
като допълнение към БВП, на оценката на напредъка на обществото по отношение 
на трите стълба на икономическо, социално и екологично измерение и чиято цел е 
да предоставят по-изчерпателна и актуална информация в подкрепа на политически 
решения на местно, национално и регионално равнище;

2. приветства съобщението на Комисията от 20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд БВП 
– Измерване на напредъка в свят на промени“ (COM(2009)433 окончателен), в което 
се посочва необходимостта от подобряване и допълване на БВП; подкрепя по-
специално работата по разширяването на националните сметки до екологични и 
социални фактори;

3. признава целите на Съюза, свързани с изменението на климата, и счита, че тези 
цели изискват увеличаване на енергийната ефективност и ефективността на 
ресурсите отвъд развитието на БВП, което ще доведе до нови икономически 
модели; по тази причина счита, че докато икономическият растеж е от основно 
значение за благосъстоянието на обществото, е съществено важно да се разработят 
допълнителни показатели, с които да се измерват различни аспекти на качеството на 
живот, и да им се придаде по-висока стойност;

4. счита, че постигането и поддържането на качество на живот включва важни и 
консенсусни фактори като здравеопазване, образование, култура, трудова заетост, 
жилищно настаняване и екологични условия; по тази причина счита, че 
показателите, които измерват тези фактори, също са важни и следва да им се отдаде 
повече значение;

5. припомня водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“, 
която се съдържа в стратегията „ЕС 2020“ и отбелязва необходимостта да се 
разработят и използват подходящи показатели за измерване на постигането на 
целите й;

6. подчертава значението на основаното на обективни фактори разработване на 
политики и отбелязва факта, че допълнителните социални и екологични показатели 
предоставят обективен инструмент за вземането на правилни делови решения, 
водещи до иновации, ефективност на ресурсите и енергийна ефективност и до 
намаляване на разходите;

7. призовава да се разработят показатели, които са съсредоточени в по-голяма степен 
върху перспективата за домакинствата, отразяващи доходите, потреблението и 
благосъстоянието като средство за по-добро отразяване на загрижеността на 
гражданите относно материалното благосъстояние;

8. счита, че допълнителни показатели, които биха могли в най-добрия случай да 
допълват БВП, следва да са изпитани, за да отразяват по-добре 
макроикономическата дейност; подчертава, че БВП е единственият показател, който 
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позволява да се отчитат надлежно отличаващите се социално-икономически 
характерни особености на европейско равнище, но изтъква необходимостта от 
отчитане на екологичните и социалните фактори на национално и регионално 
равнище и от определяне на подходящи критерии за тази цел, както и че в този 
процес може да се разгледа включването на непазарни фактори като домакинската 
работа и доброволния труд, както и третични положителни и отрицателни 
въздействия, свързани с икономическата дейност, и жизнеспособността на 
дейностите във времето;

9. призовава Комисията да запази БВП като решаващ показател за определяне на 
допустимостта в рамките на регионалната политика; изразява опасения, че 
използването на каквито и да било други показатели ще застраши основните цели на 
политиката на сближаване в ущърб на най-бедните региони и регионите в най-
неизгодно положение от географска гледна точка; счита обаче, че националните 
органи могат да продължат да прилагат други социални, екологични и свързани с 
инфраструктурата показатели на съответното равнище на вземане на решения, 
които отчитат специфичните особености на регионите и градовете в рамките на 
стратегията „ЕС 2020“;

10. подчертава необходимостта от разработването на допълнителни показатели за 
измерване на средносрочния и дългосрочния икономически и социален напредък, 
които ще отчитат изменението на климата, ефикасното използване на ресурсите и 
социалното включване;

11. призовава за разработването на избрани показатели, които да допълват средните 
статистически измерители, като отразяват разпределението и неравенствата в 
социалните групи;

12. призовава Комисията да увеличи усилията за разработване на информационен 
регистър за устойчиво развитие, който оценява от екологична и икономическа 
гледна точка опазването и инвестирането в ресурси, необходими за гарантиране на 
бъдещото благосъстояние (включващ природни ресурси, физически и човешки 
капитал);

13. призовава за развитието на обща, съпоставима методология на допълнителните 
показатели и за разширено сътрудничество в тази област между Евростат и 
съществуващите националните служби, както и между ЕС и неговите партньори от 
Г-20; по тази причина подкрепя усилията на Европейската комисия за разработване 
на методики за оценяване и оповестяване на напредъка по основните елементи на 
политиката в областта на околната среда, като подчертава, че е важно да се приемат 
показатели, които да бъдат приети и съпоставими извън територията на ЕС;

14. подкрепя препоръката на Съвета за разширяване на националните сметки до 
екологични и социални въпроси чрез въвеждането на международно приети методи;

15. отбелязва, че е необходимо да се продължи изследователската дейност и 
инвестирането в способностите на статистическите служби с цел подобряване на 
вече постигнатото и установяване на пропуските в наличната информация, както и 
при необходимост, за създаването на нови индекси;
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16. отбелязва, че не са необходими допълнителни статистически служби или органи; 
призовава за разширено сътрудничество между националните служби и Евростат. 
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