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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til OECD's Istanbulerklæring af 30. juni 2007 om "måling og fremme af 
fremskridt i samfundene",

– der henviser til de integrerede retningslinjer i Europa 2020 for EU's økonomiske politikker 
og beskæftigelsespolitikker, som Kommissionen foreslog den 27. april 2010,

– der henviser til Kommissionens forslag af 9. april 2010 til forordning om europæiske 
miljøøkonomiske regnskaber (KOM(2010)0132),

– der henviser til rapporten fra Kommissionen for Måling af Økonomiske Resultater og 
Sociale Fremskridt (Stiglitz-, Sen- og Titoussi-rapporten fra 2008), der blev forelagt den 
14. september 2009,

– der henviser til det globale initiativ om de økonomiske aspekter ved økosystemer og 
biodiversitet (TEEB), som blev vedtaget af G8+5-lederne i juni 2007, og til dets 
offentliggjorte resultater fra 2009 og 2010,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 om handlingsplanen for 
bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik 
(KOM(2008)0397),

– der henviser til udkast til offentlig høring af 16. august 2010 fra Det Fælles 
Forskningscenter, Institut for Miljø og Bæredygtig Udvikling, om indikatorer, der 
vedrører afkobling, varekurve og affaldshåndtering – rammer, metoder, datagrundlag og 
ajourføringsprocedurer,

A. der henviser til, at der er behov for at udarbejde retningslinjer på grundlag af debatten om 
fordelene og begrænsningerne ved at anvende BNP som målestok ved måling og 
evaluering af de sociale og økonomiske resultater og dermed af det sociale fremskridt,

B. der henviser til, at BNP fortsat er den vigtigste indikator til at måle makroøkonomisk 
aktivitet, men imidlertid ikke tager tilstrækkelig hensyn til "ikke-handelsmæssige" 
aspekter og derfor må suppleres med en række koncise og realiserbare indikatorer, der 
egner sig bedre til at måle f.eks. social inklusion eller miljømæssige målsætninger,

C. der henviser til, at indikatorer baseret på statistiske gennemsnit ikke kan afspejle øgede 
sociale og økonomiske forskelle,

D. der henviser til, at der bør skelnes mellem nuværende og fremtidig velfærd; der henviser 
til, at det bør understreges, at der også bør foretages en vurdering af bæredygtighedens 
økonomiske og miljømæssige aspekter,

1. bemærker Kommissionens forslag om at udvikle indikatorer, der som et supplement til 
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BNP støtter vurderingen af sociale fremskridt inden for de tre søjler, som de økonomiske, 
sociale og miljømæssige dimensioner udgør, og som har til formål at tilvejebringe mere 
udtømmende og ajourførte oplysninger til støtte for politiske beslutninger på lokalt, 
nationalt og regionalt niveau;

2. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 20. august 2009 om "BNP og mere, måling 
af fremskridt i en verden i forandring" (KOM(2009)0433), som understreger 
nødvendigheden af at forbedre og supplere BNP; støtter især arbejdet med at inddrage 
miljø- og socialanliggender i nationalregnskaberne;

3. anerkender Unionens målsætninger på klimaområdet og vurderer, at disse målsætninger 
kræver en mere effektiv udnyttelse af energien og ressourcerne, der rækker videre end 
BNP-udvikling og vil føre til nye økonomiske modeller; mener derfor, at økonomisk 
vækst er væsentlig for velfærdssamfundet, men at det samtidig er afgørende, at der 
udvikles og også lægges behørig vægt på supplerende indikatorer, der måler forskellige 
aspekter af livskvalitet;

4. mener, at opnåelse og bevarelse af livskvalitet indebærer vigtige konsensuelle faktorer 
som f.eks. sundhed, uddannelse, kultur, beskæftigelse, bolig og miljømæssige vilkår; 
mener derfor, at indikatorer, der måler sådanne faktorer, også er vigtige og bør tillægges 
større betydning;

5. minder om flagskibsinitiativet "Et ressourceeffektivt Europa", der indgår i Europa 2020-
strategien, og påpeger behovet for at udvikle og anvende passende indikatorer til at måle 
opnåelsen af dets målsætninger;

6. understreger betydningen af evidensbaseret beslutningstagning og påpeger det forhold, at 
supplerende sociale og miljømæssige indikatorer giver virksomhederne et objektivt 
værktøj til at træffe fornuftige beslutninger, hvilket fører til innovation, ressource- og 
energieffektivitet samt nedbringelse af omkostninger;

7. opfordrer til at udvikle indikatorer, der i højere grad fokuserer på husstandenes perspektiv 
og afspejler indkomst, forbrug og velstand som et middel til bedre at afspejle borgernes 
interesse for materiel trivsel;

8. mener, at anvendelsen af yderligere indikatorer, som højst kan supplere BNP, burde 
resultere i et påviseligt bedre billede af den makroøkonomiske aktivitet; understreger, at 
BNP er den eneste indikator, der gør det muligt at integrere forskellige socioøkonomiske 
karakteristika på europæisk niveau; understreger imidlertid nødvendigheden af at tage 
hensyn til miljømæssige og sociale faktorer på nationalt og regionalt niveau og fastsætte 
passende kriterier til dette formål, hvorved inddragelsen af ikke-handelsmæssige faktorer 
såsom arbejde i hjemmet og frivilligt arbejde, såvel som både positive og negative 
eksternaliteter i forbindelse med den økonomiske aktivitet og aktiviteternes levedygtighed 
over tid kan komme i betragtning;

9. opfordrer Kommissionen til fortsat at bibeholde BNP som afgørende indikator for 
støtteberettigelse inden for regionalpolitik; frygter, at anvendelsen af andre indikatorer vil 
bringe samhørighedspolitikkens vigtigste målsætninger i fare på bekostning af de fattigste 
og geografisk dårligst stillede regioner; mener imidlertid, at de nationale myndigheder på 
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det relevante niveau i beslutningstagningen fortsat kan anvende andre sociale, 
miljømæssige og infrastrukturmæssige indikatorer, som tager højde for særlige forhold i 
regionerne og byerne inden for rammerne af Europa 2020-strategien;

10. understreger behovet for at udvikle supplerende indikatorer til at måle økonomiske og 
sociale fremskridt på mellemlang og lang sigt, der tager hensyn til klimaændringer, 
ressourceeffektivitet og social inklusion;

11. opfordrer til at udvikle udvalgte indikatorer, der supplerer gennemsnitlige statistiske 
målinger, idet de afspejler fordeling og ulighed på tværs af sociale grupper;

12. opfordrer Kommissionen til at styrke indsatsen for at udvikle en resultattavle for 
bæredygtig udvikling, der fra en miljømæssig og økonomisk synsvinkel vurderer 
bevarelsen af og investeringen i de ressourcer, der kræves for at sikre fremtidig velfærd 
(herunder naturressourcer samt fysisk og menneskelig kapital);

13. opfordrer til at udvikle fælles sammenlignelige metoder for supplerende indikatorer og til 
at udvide samarbejdet på dette område mellem Eurostat og de eksisterende nationale 
kontorer og mellem EU og dets modparter i G20; støtter derfor Kommissionens indsats for 
at udvikle metoder til at vurdere og informere om fremskridt på de største områder inden 
for miljøbeskyttelsespolitikken og understreger, at det er vigtigt at vedtage indikatorer, der 
accepteres og er sammenlignelige uden for EU;

14. støtter Rådets anbefaling om at inddrage miljø- og socialanliggender i 
nationalregnskaberne ved at fastlægge internationalt accepterede metoder;

15. bemærker, at der er behov for fortsat at forske og investere i statistiske kontorers kapacitet 
med henblik på at forbedre de opnåede resultater, identificere mangler i den tilgængelige 
information og om nødvendigt udforme nye indekser;

16. bemærker, at der ikke er behov for yderligere statistiske kontorer eller organer; opfordrer 
til et udvidet samarbejde mellem de nationale kontorer og Eurostat.
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