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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Istanbul tal-OECD tat-30 ta' Ġunju 2007 bl-isem 
'Inkejlu u Nrawmu l-progress tas-soċjetajiet',

– wara li kkunsidra l-linji gwida integrati tal-UE 2020 għall-politiki Ewropej dwar l-
ekonomija u l-impjiegi, proposti mill-Kummissjoni Ewropea fis-27 ta' April 2010,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2010 għal regolamentazzjoni 
tal-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (COM(2010)132),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar il-Kejl tar-Rendiment Ekonomiku u l-
Progress Soċjali (ir-Rapport ta' Stiglitz, Sen u Fitoussi 2008), ippreżentat fl-
14 ta' Settembru 2009,

– wara li kkunsidra l-inizjattiva globali dwar l-Ekonomija tal-Ekosistemi u l-Bijodiversità 
(TEEB) approvata mill-mexxejja tal-G8+5 f'Ġunju 2007 u r-riżultati tagħha, ippubblikati 
fl-2009 u l-2010,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-25 ta' Ġunju 2008 dwar il-Pjan 
ta' Azzjoni għal Konsum u Produzzjoni Sostenibbli u Politika Industrijali Sostenibbli 
(COM(2008)0397),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' konsultazzjoni pubblika taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
tal-Istitut għall-Ambjent u s-Sostenibbiltà tas-16 ta' Awwissu 2010, intitolat 'Indikaturi ta' 
diżakkoppjar, indikaturi tal-basket tal-prodotti, indikaturi ta' ġestjoni tal-iskart. Il-qafas, il-
metodoloġija, il-bażi tad-data u l-proċeduri ta' aġġornament'.

A. billi jeżisti l-bżonn li d-dibattitu dwar il-benefiċċji u l-limiti tal-PDG bħala mezz ta' kejl u 
ta' valutazzjoni tar-rendiment soċjali u ekonomiku u, b'assoċjazzjoni ma' dan, il-progress 
soċjali jinqaleb f'linji gwida,

B. billi l-PDG jibqa' l-indikatur kruċjali għall-kejl tal-attività makroekonomika, iżda 
madankollu ma jqisx biżżejjed l-aspetti mhux relatati mas-suq, u għaldaqstant jeħtieġ li 
jiġi supplementat b'ġabra konċiża u azzjonabbli ta' indikaturi oħrajn aktar idonei għall-
kejl, pereżempju, l-inklużjoni soċjali jew l-objettivi ambjentali,

C. billi indikaturi bbażati fuq medji statistiċi ma jistgħux jirriflettu ż-żieda fid-disparitajiet 
soċjali u ekonomiċi,

D. billi għandha ssir distinzjoni bejn il-benesseri attwali u futura; billi għandu jkun enfasizzat 
li s-sostenibbiltà teħtieġ ukoll tiġi valutata kemm fid-dimensjonijiet ekonomiċi kif ukoll 
dawk ambjentali,

1. Josserva l-proposta tal-Kummissjoni li tiżviluppa indikaturi li jappoġġaw, bħala 
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supplement għall-PDG, il-valutazzjoni tal-progress tas-soċjetà f'termini tat-tliet pilastri 
tad-dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjenti u jkollhom bħala objettiv l-għoti ta' 
informazzjoni aktar eżawrjenti u aġġornata biex jappoġġaw deċiżjonijiet politiċi f'livell 
lokali, nazzjonali u reġjonali;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-20 ta' Awwissu 2009
intitolata 'Il-PDG u lil hinn, inkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel' 
(COM(2009)433finali) li tenfasizza l-ħtieġa li jitjieb u jiġi ssupplementat il-PDG; 
jappoġġa b'mod partikolari l-ħidma li saret fuq l-estensjoni tal-kontijiet nazzjonali għall-
fatturi ambjentali u soċjali;

3. Jirrikonoxxi l-objettivi tal-Unjoni f'termini ta' tibdil fil-klima u jqis li dawk l-objettivi 
jeħtieġu żieda fl-effiċjenza enerġetika u tar-riżorsi lil hinn mill-iżvilupp tal-PDG, li se 
twassal għal mudelli ekonomiċi ġodda; jemmen, għaldaqstant, li filwaqt li t-tkabbir 
ekonomiku huwa fundamentali għall-benesseri tas-soċjetà, huwa essenzjali li jiġu 
żviluppati u jingħataw l-importanza li jistħoqqilhom l-indikaturi supplementari li jkejlu l-
aspetti differenti tal-kwalità tal-ħajja;

4. Iqis li l-kisba u s-sostenn tal-kwalità tal-ħajja tinvolvi fatturi importanti u kunsenswali 
bħas-saħħa, l-edukazzjoni, il-kultura, l-impjieg, l-akkomodazzjoni u l-kundizzjonijiet 
ambjentali. huwa tal-fehma, għalhekk, li l-indikaturi li jkejlu dawn il-fatturi huma 
importanti wkoll u għandhom jingħataw iktar rilevanza;

5. Ifakkar dwar l-inizjattiva ewlenija 'Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi' li tinsab fl-istrateġija 
UE 2020 u jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa għall-iżvilupp u l-użu ta' indikaturi xierqa
għall-kejl tal-kisba tal-objettivi tagħha;

6. Jenfasizza l-importanza ta' proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq provi u jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li aktar indikaturi soċjali u ambjentali jservu ta' strument oġġettiv għal 
proċess sod ta' teħid tad-deċiżjoni tal-impriżi, li jwassal għal innovazzjoni, effiċjenza 
enerġetika u tar-riżorsi, u tnaqqis tal-ispejjeż;

7. Jappella għall-iżvilupp ta' indikaturi li jiffukaw iktar mill-qrib fuq il-prospettivi tal-livell 
domestiku, li jirriflettu d-dħul, il-konsum u l-ġid bħala mezzi li jirriflettu aħjar it-tħassib 
taċ-ċittadini dwar il-benesseri materjali;

8. Jemmen li l-użu ta' iktar indikaturi li, bħala massimu, jistgħu jissupplementaw il-PDG, 
kellu juri li jirriżulta fi stampa aħjar tal-attività makroekonomika; jenfasizza li l-PDG 
huwa biss indikatur li jagħmilha possibbli li jitqiesu l-karatteristiċi soċjoekonomiċi 
differenti fil-livell Ewropew, iżda jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu l-fatturi ambjentali u 
soċjali fil-livell nazzjonali u reġjonali u jiġu determinati l-kriterji xierqa għal dak il-għan, 
u li, f'dan il-proċess, titqies l-inklużjoni tal-fatturi mhux tas-suq, bħax-xogħol domestiku u 
l-volontarjat kif ukoll esternalitajiet sew pożittivi kemm negattivi tal-attivitajiet ekonomiċi 
u l-vijabilità maż-żmien tal-attivitajiet;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli żżomm l-PDG bħala indikatur deċiżiv għall-eliġibbiltà 
fil-politika reġjonali; jibża' li l-użu ta' kwalunkwe indikatur ieħor se jipperikola l-objettivi 
prinċipali tal-politika ta' koeżjoni a skapitu tal-ifqar reġjuni u ta' dawk l-aktar żvantaġġati 
f'termini ġeografiċi; jemmen, iżda, li l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jkomplu japplikaw l-
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indikaturi soċjali, ambjentali u dawk relatati mal-infrastruttura l-oħrajn fil-livell xieraq tat-
teħid tad-deċiżjonijiet, li jqisu l-attributi speċifiċi tar-reġjuni u tal-bliet fl-ambitu tal-
Istrateġija UE 2020;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati indikaturi addizzjonali għall-kejl tal-progress 
ekonomiku u soċjali fuq terminu ta' żmien medju u twil li jqis it-tibdil fil-klima, l-
effiċjenza tar-riżorsi u l-inklużjoni soċjali;

11. Jappella għall-iżvilupp ta' indikaturi magħżula li supplementaw il-kejl statistiku medju 
billi jirriflettu d-distribuzzjoni u l-inugwaljanza f'diversi gruppi soċjali;

12. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi għall-iżvilupp ta' Tabella ta' Valutazzjoni tal-
Iżvilupp Sostenibbli li tivvaluta, mil-lat ambjentali u ekonomiku, il-preservazzjoni u l-
investiment fir-riżorsi meħtieġa biex ikun żgurat benesseri fil-ġejjieni (li jkun jinkludi 
riżorsi naturali, kapital fiżiku u uman);

13. Jappella għal metodoloġija komuni u kumparabbli għall-indikaturi supplementari, u għal 
kooperazzjoni estiża f'dan il-qasam bejn l-Eurostat u l-uffiċċji nazzjonali eżistenti kif 
ukoll bejn l-UE u l-kontropartijiet tagħha tal-G20; jappoġġa, għalhekk, l-isforzi tal-
Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa metodoloġiji biex tivvaluta u tikkomunika l-
progress tal-aspetti ewlenin tal-politika dwar il-ħarsien tal-ambjent, filwaqt li tenfasizza l-
importanza li jiġu adottati indikaturi aċċettati u kumparabbli barra mit-territorju tal-UE;

14. Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex jiġu estiżi l-Kontijiet Nazzjonali għall-
kwistjonijiet ambjentali u soċjali billi jiġu stabbiliti metodi aċċettati fuq bażi 
internazzjonali;

15. Jinnota li r-riċerka kontinwa, u l-investiment fil-kapaċitajiet tal-uffiċċji tal-istatistika 
huma meħtieġa sabiex dak li diġà nkiseb jittejjeb, jiġu identifikati l-lakuni fl-
informazzjoni għad-dispożizzjoni u, fejn ikun meħtieġ, jiġu ffurmati indiċijiet ġodda;

16. Jinnota li l-ebda uffiċċju jew entità tal-istatistika addizzjonali huma meħtieġa; jappella 
għal kooperazzjoni estiża bejn l-uffiċċji nazzjonali u l-Eurostat.
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