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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του ΟΟΣΑ της 30ής Ιουνίου 2007 στην Κωνσταντινούπολη, 
σχετικά με τη "Μέτρηση και Προώθηση της Προόδου των Κοινωνιών",

– έχοντας υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ 2020 για τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, που προτάθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2010 για κανονισμό σχετικά 
με ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς (COM(2010)132),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τη Μέτρηση των Οικονομικών Επιδόσεων 
και της Κοινωνικής Προόδου (έκθεση 2008 των Stiglitz, Sen και Φυτούση), που 
παρουσιάστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2009,

– - έχοντας υπόψη την παγκόσμια πρωτοβουλία για τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και 
της βιοποικιλότητας (TEEB) που εγκρίθηκε από τους ηγέτες G8+5 τον Ιούνιο του 2007, 
καθώς και τη δημοσίευση των συμπερασμάτων της το 2009 και 2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 για το σχέδιο 
δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική 
(COM(2008)0397),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δημόσιας διαβούλευσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών του 
Ινστιτούτου για το Περιβάλλον και την Βιωσιμότητα της 16ης Αυγούστου 2010, με τον 
τίτλο "Δείκτες αποσύζευξης, δείκτες καλαθιού προϊόντων και δείκτες διαχείρισης των 
αποβλήτων. Πλαίσιο, μεθοδολογία, βάσεις δεδομένων και διαδικασίες επικαιροποίησης",

A. επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να προκύψουν κατευθυντήριες γραμμές από τον διάλογο 
όσον αφορά τα οφέλη και τα όρια του ΑΕΠ ως οργάνου μέτρησης και αξιολόγησης της 
επιτυχίας των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και, κατ' επέκτασιν, της ευημερίας 
των κοινωνιών,

Β. επισημαίνοντας ότι το ΑΕΠ παραμένει ο βασικός δείκτης μέτρησης της μακρο-
οικονομικής δραστηριότητας, δεν λαμβάνει όμως επαρκώς υπόψη τα μη εμπορικά μεγέθη 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμπληρωθεί από μία συμπαγή και λειτουργική δέσμη 
άλλων δεικτών, καταλληλότερων για την μέτρηση στόχων όπως λ.χ. η κοινωνική ένταξη 
ή η προστασία του περιβάλλοντος,

Γ. επισημαίνοντας ότι οι δείκτες που βασίζονται σε στατιστικούς μέσους όρους δεν είναι σε 
θέση να αποδώσουν τις αυξανόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες,

Δ. εκτιμώντας ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ τρέχουσας και μελλοντικής 
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ευημερίας· εκτιμώντας ότι θα πρέπει να υπογραμμισθεί πως η βιωσιμότητα θα πρέπει 
επίσης να αποτιμάται τόσο στις οικονομικές όσο και στις περιβαλλοντικές της διαστάσεις,

1. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να αναπτυχθούν δείκτες που θα συμπληρώνουν το 
ΑΕΠ αποτιμώντας την κοινωνική πρόοδο στους τρεις πυλώνες που συνιστούν η 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και θα αποσκοπούν στην παροχή 
πληρέστερων και νεότερων πληροφοριών για την υποστήριξη πολιτικών αποφάσεων·σε 
τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 2009 "Το ΑΕΠ και πέρα 
από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο" (COM(2009)433 
τελικό) που αναδεικνύει την ανάγκη να βελτιωθεί και να συμπληρωθεί το ΑΕΠ και 
στηρίζει ειδικότερα το έργο που έχει αναληφθεί για την επέκταση των εθνικών 
λογαριασμών ώστε να συμπεριλάβουν και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες 

3. αναγνωρίζει τους στόχους της Ένωσης στον τομέα των κλιματικών αλλαγών και θεωρεί 
ότι για την εκπλήρωσή τους απαιτείται αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
χρησιμοποίησης των πόρων πέραν της ανάπτυξης του ΑΕΠ, η οποία θα οδηγήσει σε νέα 
οικονομικά πρότυπα· εκτιμά συνεπώς ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι βεβαίως 
θεμελιώδης για την ευημερία της κοινωνίας, πρέπει όμως να αναπτυχθούν και να ληφθούν 
δεόντως υπόψη και συμπληρωματικοί δείκτες για την μέτρηση διαφόρων παραγόντων της 
ποιότητας της ζωής·

4. θεωρεί ότι η επίτευξη και η διατήρηση της ποιότητας ζωής σχετίζεται με σημαντικούς, 
συναινετικούς παράγοντες όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η απασχόληση, η 
στέγαση και η περιβαλλοντικές συνθήκες· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι δείκτες που μετρούν 
τέτοιους παράγοντες είναι επίσης σημαντικοί και θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο 
υπόψη·

5. υπενθυμίζει την εμβληματική πρωτοβουλία "Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους" που περιέχεται στη στρατηγική ΕΕ 2020 και επισημαίνει 
την ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης των κατάλληλων δεικτών για τη μέτρηση της 
επίτευξης των στόχων της·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων και 
επισημαίνει το γεγονός ότι πρόσθετοι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες παρέχουν 
ένα αντικειμενικό εργαλείο για την λήψη ορθών αποφάσεων στο επίπεδο των 
επιχειρήσεων και να οδηγήσουν στην καινοτομία, την αποδοτική χρησιμοποίηση της 
ενέργειας και των πόρων και στη μείωση του κόστους·

7. σημειώνει την ανάγκη ανάπτυξης δεικτών που θα εστιάζουν περισσότερο στα νοικοκυριά, 
ενσωματώνοντας το εισόδημα, την κατανάλωση και τον πλούτο, ώστε να 
αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι ανησυχίες των πολιτών σε ό,τι αφορά την υλική 
ευημερία·

8. εκτιμά ότι οι περαιτέρω δείκτες που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ΑΕΠ, θα πρέπει 
να αποδείξουν ότι αντανακλούν καλύτερα την μακροοικονομική δραστηριότητα· τονίζει 
ότι το ΑΕΠ είναι ο μόνος δείκτης που καθιστά δυνατόν να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
διάφορα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζει όμως την 
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ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο και να ορισθούν τα κατάλληλα κριτήρια προς τον σκοπό αυτό και 
ότι, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα μπορούσε να εξεταστεί η συμπερίληψη μη 
εμπορικών παραγόντων, όπως η οικιακή και η εθελοντική εργασία και οι θετικοί και 
αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες των οικονομικών δραστηριοτήτων·και η βιωσιμότητα 
των δραστηριοτήτων στον χρόνο·

9. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να θεωρεί το ΑΕΠ ως τον αποφασιστικό δείκτη σε 
ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα στην περιφερειακή πολιτική· εκφράζει τον φόβο ότι 
οιοσδήποτε άλλος δείκτης θα θέσει σε κίνδυνο τους κύριους στόχους της πολιτικής 
συνοχής σε βάρος των φτωχότερων και πλέον μειονεκτικών από γεωγραφικής σκοπιάς 
περιφερειών· πιστεύει ωστόσο ότι οι εθνικές αρχές μπορούν να συνεχίσουν να 
εφαρμόζουν άλλους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και συνδεδεμένους με την υποδομή 
δείκτες στο κατάλληλο επίπεδο λήψεως αποφάσεων, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των περιφερειών και των πόλεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020·

10. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν πρόσθετοι δείκτες, οι οποίοι να μετρούν την 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και να 
λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές αλλαγές, την αποτελεσματικότητα των πόρων και την 
κοινωνική ενσωμάτωση·

11. επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης επιλεγμένων δεικτών, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τις 
μέσες στατιστικές μετρήσεις συνεκτιμώντας την κατανομή και τις ανισότητες μεταξύ 
κοινωνικών ομάδων·

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός Πίνακα 
Επιδόσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος να αποτιμά, από περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιά, τη διατήρηση και την επένδυση σε πόρους που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση μελλοντικής ευημερίας (περιλαμβανομένων των φυσικών πόρων, του 
φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου)·

13. ζητεί να αναπτυχθεί κοινή και συγκρίσιμη μεθοδολογία σχετικά με τους 
συμπληρωματικούς δείκτες και για ευρύτερη συνεργασία στον τομέα αυτόν μεταξύ της 
Eurostat και των υφισταμένων εθνικών υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ της ΕΕ και των 
ομολόγων της του G20  στηρίζει, συνεπώς, τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να αναπτύξει μεθόδους αποτίμησης και επικοινωνίας της προόδου επί των βασικών 
πτυχών της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία 
της επιλογής δεικτών, αποδεκτών και συγκρίσιμων εκτός ΕΕ·

14. στηρίζει τη σύσταση του Συμβουλίου να επεκταθούν οι εθνικοί λογαριασμοί σε 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, με την καθιέρωση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων·

15. σημειώνει ότι χρειάζεται συνεχιζόμενη έρευνα και επένδυση στις ικανότητες των 
στατιστικών υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθεί ό,τι έχει επιτευχθεί· εντοπισμός των 
κενών στη διαθέσιμη ενημέρωση και, όπου χρειάζεται, δημιουργία νέων δεικτών· 

16. σημειώνει ότι δεν χρειάζονται πρόσθετες στατιστικές υπηρεσίες ή όργανα· ζητεί 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών και της Eurostat.
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