
AD\838189HU.doc PE448.818v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009–2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2010/2088(INI)

12.11.2010

VÉLEMÉNY
 az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

 a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

A GDP-n innen és túl – A haladás méréséről változó világunkban
(2010/2088(INI))

A vélemény előadója: Marisa Matias



PE448.818v02-00 2/6 AD\838189HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\838189HU.doc 3/6 PE448.818v02-00

HU

JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az OECD „A társadalmak fejlődésének mérése és előmozdítása” című, 2007. 
június 30-i isztambuli nyilatkozatára,

– tekintettel Európai Bizottság által 2010. április 27-én javasolt, az európai gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikára vonatkozó EU 2020 iránymutatásokra,

– tekintettel az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló rendeletre irányuló, 2010. 
április 9-i bizottsági javaslatra (COM(2010)0132),

– tekintettel a gazdasági teljesítmény és a társadalmi haladás méréséért felelős bizottság 
2009. szeptember 14-én benyújtott jelentésére (Stiglitz, Sen és Fitoussi jelentése, 2008),

– tekintettel a G8+5 országok vezetői által 2007 júniusában elfogadott, Az ökoszisztémák és 
a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB) elnevezésű globális kezdeményezésre, 
valamint annak 2009-ben és 2010-ben közzétett eredményeire,

– tekintettel a fenntartható fogyasztással, termeléssel és iparpolitikával kapcsolatos 
cselekvési tervről szóló, 2008. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2008)0397),

– tekintettel a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézet Közös Kutatóközpontjának a 
bontott indikátorokra, a termékkosárra vonatkozó mutatókkal és a hulladékgazdálkodási 
mutatókkal kapcsolatos keretről, módszertanról, adatbázisokról és frissítési eljárásokról 
szóló, 2010. augusztus 16-i nyilvános konzultációtervezetére,

A. mivel a GDP-nek a gazdasági teljesítmény sikere – és ehhez kapcsolódóan a társadalmi 
fejlődés – mérési és értékelési eszközeként való használatának korlátairól szóló vitát 
útmutatásokká kell alakítani;

B. mivel továbbra is a GDP marad a makrogazdasági tevékenységre vonatkozó 
kulcsfontosságú mutató, ám nem veszi kellő mértékben figyelembe a nem piaci 
szempontokat, ezért ki kell egészíteni egyéb mutatók tömör és használható csoportjával, 
amely jobban megfelel például a társadalmi integráció vagy a környezetvédelem 
célkitűzéseinek mérésére;

C. mivel a statisztikai átlagon alapuló mutatók nem képesek tükrözni a fokozottabb szociális 
és gazdasági különbségeket,

D. mivel különbséget kell tenni a jelenlegi és a jövőbeli jólét között; mivel hangsúlyozni kell, 
hogy a fenntarthatóságot is figyelembe kell venni mind annak gazdasági, mind környezeti 
vonatkozásában,

1. tudomásul veszi a Bizottság olyan mutatók kidolgozására irányuló javaslatát, amelyek a 
GDP-t kiegészítve hozzájárulnak a társadalmi haladás értékeléséhez a gazdasági, a 
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szociális és a környezetvédelmi dimenzió hármas pillére szempontjából, és amelyeknek 
célja, hogy bővebb információkat biztosítsanak a politikai döntések alátámasztásához 
mind helyi, mind nemzeti, mind pedig regionális szinten;

2. üdvözli a Bizottság „A GDP-n innen és túl - a haladás mérése változó világunkban” című 
2009. augusztus 20-i közleményét (COM(2009)433 végleges), amely felhívja a figyelmet 
a GDP mint eszköz javítására és kiegészítésére; ezenkívül különösen támogatja a nemzeti 
számlák környezeti és társadalmi tényezőkre történő kiterjesztésével kapcsolatban végzett 
munkát;

3. elismeri az Unió éghajlat-változási célkitűzéseit és úgy véli, e célkitűzések eléréséhez a 
GDP növekedése mellett energia-és forráshatékonysági növekedés szükséges, ami új 
gazdasági modelleket eredményez; ezért úgy véli, hogy bár a gazdasági növekedés 
alapvető fontosságú a társadalmi jólét szempontjából, igen fontos, hogy az életminőség 
más szempontjait mérő kiegészítő mutatókat is kidolgozzanak és e mutatók megfelelő 
súlyt kapjanak;

4. úgy véli, hogy a megfelelő életminőség elérése és fenntartása olyan fontos és széles körű 
megegyezésen alapuló tényezőket foglal magában, mint az egészség, az oktatás, a kultúra, 
a foglalkoztatás, a lakhatás és a környezeti viszonyok; ezért úgy véli, az ilyen tényezőket 
mérő mutatók szintén fontosak és nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani nekik;

5. emlékeztet az EU 2020 stratégiában szereplő, Erőforrás-hatékony Európa elnevezésű 
kiemelt kezdeményezésre, és rámutat arra, hogy céljai megvalósulásának méréséhez 
megfelelő mutatók kidolgozására és alkalmazására van szükség;

6. hangsúlyozza a bizonyítékon alapuló döntéshozatal fontosságát, és rámutat arra, hogy a 
további szociális és környezeti mutatók objektív eszközt biztosítanak a megalapozott 
üzleti döntéshozatalhoz, ami innovációt, forrás- és energiahatékonyságot, valamint 
költségcsökkentést eredményez;

7. szorgalmazza olyan mutatók kidolgozását, amelyek fokozottabban összpontosítanak a 
háztartások nézőpontjára, figyelembe véve a jövedelmet, a fogyasztást és a tulajdont, és 
amelyek révén jobban kifejezésre jutnának a polgárok anyagi jóléttel kapcsolatos 
szempontjai;

8. úgy véli, hogy a GDP-t legfeljebb kiegészítő további mutatók használatának pontosabb 
képet kellett volna adni a makrogazdasági tevékenységről; hangsúlyozza, hogy a GDP az 
egyetlen olyan mutató, amely lehetővé teszi a különböző gazdasági-társadalmi 
sajátosságok megfelelő európai szintű figyelembevételét, de hangsúlyozza, hogy nemzeti 
és regionális szinten figyelembe kell venni a környezeti és társadalmi tényezőket is, és e 
célból fenntartható kritériumokat kell meghatározni, továbbá hogy e folyamat során 
figyelmet kell fordítani nem piaci tényezők – például a házimunka és az önkéntes munka 
–, illetve a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó pozitív és negatív externáliák 
bevonására is;

9. kéri a Bizottságot, hogy a regionális politikai támogatásra való jogosultság döntő 
mutatójául továbbra is a GDP-t használja; attól tart, hogy egyéb mutatók alkalmazása 
veszélyeztetné a kohéziós politika fő célkitűzéseit a legszegényebb és földrajzilag 
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leginkább hátrányos helyzetben lévő európai térségek rovására; úgy véli azonban, hogy a 
nemzeti hatóságoknak továbbra is alkalmazhatnak a döntéshozatal megfelelő szintjén 
egyéb, környezeti és infrastrukturális mutatókat, amelyek az EU 2020 stratégia keretén 
belül figyelembe veszik a régiók, települések és városok egyedi körülményeit;

10. hangsúlyozza a közép- és hosszú távú gazdasági és társadalmi haladás mérésére szolgáló 
további mutatók kidolgozásának szükségességét, amelyek figyelembe veszik az 
éghajlatváltozást, az erőforrás-hatékonyságot és a társadalmi integrációt;

11. sürgeti olyan egyedi mutatók kidolgozását, amelyek a különböző társadalmi csoportok 
közötti elosztás és egyenlőtlenségek figyelembevételével kiegészítik az átlagos statisztikai 
méréseket;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos eredménytábla 
kidolgozására irányuló erőfeszítéseket, amely környezeti és gazdasági szemszögből 
értékeli a jövőbeli jólét biztosításához szükséges erőforrások (köztük a természeti 
erőforrások, valamint a fizikai és emberi tőke) megőrzését és az azokba történő 
beruházásokat;

13. felhív a kiegészítő mutatókra vonatkozó közös, összevethető módszertan kidolgozására és 
e téren az Eurostat és a meglévő nemzeti irodák, illetve az EU és G20-csoportbeli 
partnerei közötti kibővített együttműködésre; ezért támogatja az Európai Bizottságnak a 
környezetvédelmi politika főbb irányvonalait jellemző előrehaladás értékelésére és 
kommunikálására vonatkozó módszerek kidolgozására irányuló erőfeszítéseit és 
hangsúlyozza ilyen mutatók EU-n kívüli elfogadásának és összehasonlíthatóságának 
fontosságát;

14. támogatja a Tanács ajánlását a nemzeti számlák környezeti és társadalmi témákra történő 
kiterjesztéséről nemzetközileg elfogadott módszerek bevezetésével;

15. megjegyzi, hogy a statisztikai hivatalok kapacitásaival kapcsolatos folyamatos kutatásra 
és az ezekbe történő beruházásra van szükség az elért eredmények további javítása, a 
rendelkezésre álló információkban jelentkező hiányosságok azonosítása és adott esetben 
új mutatók kidolgozása érdekében;

16. megjegyzi, hogy nincs szükség további statisztikai hivatalokra vagy testületekre; 
kibővített együttműködést sürget a nemzeti hivatalok és az Eurostat között.
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