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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de Verklaring van Istanbul van de OESO van 30 juni 2007 over "Het meten en 
bevorderen van de vooruitgang van samenlevingen",

– gezien de geïntegreerde richtsnoeren voor het economisch en het werkgelegenheidsbeleid 
van de EU voor 2020, die op 27 april 2010 door de Commissie werden voorgesteld,

– gezien het voorstel van de Commissie van 9 april 2010 voor een verordening over Europese 
milieueconomische rekeningen (COM(2010)0132),

– gezien het verslag van de Commissie van 14 september 2009 over het meten van 
economische prestaties en sociale vooruitgang (verslag van Stiglitz, Sen en Fitoussi van 
2008),

– gezien het wereldwijde TEEB-initiatief (Economics of Ecosystems and Biodiversity) dat in 
juni 2007 door de G8+5-leiders werd onderschreven, en de resultaten van de desbetreffende 
studie die in 2009 en 2010 werden bekendgemaakt,

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 juni 2008 over het actieplan inzake 
duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid (COM(2008)0397),

– gezien het ontwerp van openbare raadpleging van het Gemeenschappelijk 
Onderzoekscentrum van het Instituut voor milieu en duurzaamheid van 16 augustus 2010 
met als titel "Decoupling indicators, basket-of-products indicators, waste management 
indicators. Framework, methodology, data basis and updating procedures",

A. overwegende dat het van belang is het debat over de voordelen en beperkingen van het bbp 
als evaluatie- en meetinstrument voor de sociale en economische prestaties en, in het 
verlengde daarvan, voor de sociale vooruitgang, in concrete richtsnoeren om te zetten,

B. overwegende dat het bbp de belangrijkste maatstaf blijft voor de macro-economische 
activiteit, maar de niet-marktgerelateerde aspecten te veel buiten beschouwing laat, en 
daarom moet worden aangevuld met een beknopte en hanteerbare reeks van andere 
maatstaven die meer geschikt zijn voor het meten van bijvoorbeeld sociale inclusie of 
milieudoelstellingen,

C. overwegende dat indicatoren die gebaseerd zijn op statistische gemiddelden de toenemende 
sociale en economische ongelijkheden niet kunnen weergeven,

D. overwegende dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen huidig en toekomstig 
welzijn, en dat ook duurzaamheid moet worden beoordeeld, zowel vanuit economisch als 
ecologisch standpunt,

1. neemt kennis van het voorstel van de Commissie om indicatoren te ontwikkelen die, als 
aanvulling op het bbp, bijdragen tot de evaluatie van de sociale vooruitgang op het gebied 
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van de drie pijlers economie, maatschappij en milieu, en die gericht zijn op het bieden van 
meer volledige en actuele informatie ter ondersteuning van politieke besluiten op lokaal, 
nationaal en regionaal niveau;

2. verwelkomt de mededeling van de Commissie van 20 augustus 2009 over "Het bbp en verder 
– meting van de vooruitgang in een veranderende wereld" (COM(2009)0433) waarin wordt 
gewezen op de noodzaak om meting op basis van het bbp te verbeteren en aan te vullen; 
steunt met name de inspanningen om de nationale rekeningen uit te breiden tot sociale en 
milieuaspecten;

3. erkent de EU-doelstellingen met betrekking tot klimaatverandering en meent dat deze 
doelstellingen een efficiënter besteding van energie en hulpbronnen vereisen die verder gaat 
dan de ontwikkeling van het bbp, wat zal leiden tot nieuwe economische modellen; meent 
daarom dat economische groei weliswaar onontbeerlijk is voor het maatschappelijk welzijn, 
maar dat ook de nodige aanvullende indicatoren moeten worden ontwikkeld voor de meting 
van verschillende aspecten van de kwaliteit van leven, en dat aan deze indicatoren de nodige 
waarde moet worden gehecht;

4. meent dat het bereiken en handhaven van een zekere kwaliteit van leven belangrijke, 
algemeen erkende factoren omvat zoals gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, 
werkgelegenheid, huisvesting en goede milieuomstandigheden; is daarom van oordeel dat 
indicatoren die dergelijke factoren meten ook belangrijk zijn, en een groter gewicht moeten 
krijgen;

5. herinnert aan het toonaangevende initiatief voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in 
Europa, dat is opgenomen in de EU 2020-strategie, en wijst op de noodzaak om passende 
indicatoren te ontwikkelen en te hanteren om de verwezenlijking van de doelstellingen van 
dit initiatief te evalueren;

6. onderstreept het belang van een op feiten gebaseerde besluitvorming en wijst erop dat 
bijkomende sociale en milieu-indicatoren een objectief instrument bieden voor een degelijke
zakelijke besluitvorming, en leiden tot innovatie, een efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
energie en kostenverlaging;

7. dringt aan op de ontwikkeling van indicatoren die beter zijn afgestemd op het niveau van het 
huishouden en een afspiegeling bieden van inkomen, consumptie en rijkdom, om zo beter 
tegemoet te komen aan de bekommernissen van de burgers ten aanzien van hun materiële 
welzijn;

8. meent dat bijkomende indicatoren, die louter als aanvulling op het bbp moeten worden 
gezien, een aantoonbaar betere afspiegeling moeten bieden van de macro-economische 
activiteit; wijst erop dat het bbp de enige indicator is die het mogelijk maakt terdege rekening 
te houden met de uiteenlopende sociaaleconomische situaties op Europees niveau, maar 
onderstreept tegelijk de noodzaak om op nationaal en regionaal niveau ook sociale en 
milieufactoren in aanmerking te nemen, en hiervoor passende criteria vast te stellen; meent 
dat in deze context ook rekening kan worden gehouden met niet-marktgerelateerde factoren 
als huishoudelijk werk en vrijwilligerswerk, evenals de positieve en negatieve externe 
factoren van economische activiteiten en de levensvatbaarheid van de activiteiten op langere 
termijn;
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9. verzoekt de Commissie derhalve het bbp als doorslaggevende indicator te blijven gebruiken 
om te bepalen of regio's in aanmerking komen voor steun in het kader van het regionaal 
beleid; vreest dat het gebruik van andere indicatoren de voornaamste doelstellingen van het 
cohesiebeleid op het spel zal zetten en ten koste zal gaan van de armste en geografisch gezien 
meest benadeelde regio's; meent echter dat nationale autoriteiten op het passende 
besluitvormingsniveau andere sociale, milieu- en infrastructuurgerelateerde indicatoren 
mogen blijven gebruiken, om rekening te houden met de specifieke omstandigheden van 
regio's en steden en in het kader van de EU 2020-strategie;

10. onderstreept de noodzaak om voor het meten van de economische en sociale vooruitgang op 
middellange en lange termijn aanvullende indicatoren te ontwikkelen, die rekening houden 
met de klimaatverandering, het efficiënt gebruik van hulpbronnen en sociale integratie;

11. pleit voor de ontwikkeling van specifieke indicatoren die de verdeling en ongelijkheden 
tussen sociale groepen weerspiegelen en zo een aanvulling vormen op de gemiddelde 
statistische metingen;

12. dringt bij de Commissie aan op verhoogde inspanningen voor de ontwikkeling van een 
scorebord voor duurzame ontwikkeling, waarbij zowel vanuit ecologisch als economisch 
standpunt een evaluatie wordt verricht van het behoud van en de investeringen in 
hulpbronnen (met inbegrip van natuurlijke hulpbronnen en materieel en menselijk kapitaal) 
die noodzakelijk zijn om het toekomstig welzijn te verzekeren;

13. roept op tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke, vergelijkbare methode voor 
aanvullende indicatoren, alsook tot nauwere samenwerking tussen Eurostat en de bestaande 
nationale bureaus voor de statistiek, en tussen de EU en haar tegenhangers in de G20; steunt 
daarom de inspanningen van de Commissie voor het ontwikkelen van methoden om de 
vooruitgang op de belangrijkste onderdelen van het milieubeschermingsbeleid te evalueren 
en bekend te maken; wijst erop dat de aan te nemen indicatoren buiten het grondgebied van 
de EU moeten worden aanvaard en vergelijkbaar moeten zijn;

14. steunt de aanbeveling van de Raad om de nationale rekeningen uit te breiden tot sociale en 
milieuaspecten door internationaal erkende methoden vast te stellen;

15. merkt op dat verder onderzoek en investeringen in de mogelijkheden van de bureaus voor de 
statistiek noodzakelijk blijven om de bereikte resultaten verder te verbeteren, de lacunes in de 
beschikbare informatie te identificeren en waar nodig nieuwe indicatoren te ontwikkelen;

16. meent dat er geen bijkomende statistische diensten of organen hoeven worden opgericht; 
pleit voor nauwere samenwerking tussen de nationale bureaus voor de statistiek en Eurostat.
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