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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając deklarację OECD z dnia 30 czerwca 2007 r. zatytułowaną „Pomiary 
i promowanie postępu społeczeństw”,

– uwzględniając zintegrowane wytyczne UE 2020 dla europejskiej polityki gospodarczej 
oraz zatrudnienia, zaproponowane przez Komisję Europejską w dniu 27 kwietnia 2010 r.,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczący rozporządzenia 
w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2010) 132),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dotyczące mierzenia wyników gospodarczych 
i postępu społecznego (sprawozdanie Stiglitza, Sena i Fitoussiego z 2008 r.), 
przedstawione w dniu 14 września 2009 r.,

– uwzględniając globalną inicjatywę dotyczącą ekonomii ekosystemów i różnorodności 
biologicznej (TEEB), popartą przez przywódców G8+5 w czerwcu 2007 r., oraz jej 
wyniki opublikowane w latach 2009 i 2010,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. dotyczący planu działania na 
rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej 
(COM(2008)0397),

– uwzględniając projekt konsultacji publicznych Wspólnego Centrum Badawczego 
Instytutu Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES) z dnia 16 sierpnia 2010 r., 
zatytułowany „Wskaźniki wydajności zasobów, wskaźniki dotyczące koszyków 
produktów, wskaźniki dotyczące gospodarowania odpadami. Ramy, metodologia, bazy 
danych i procedury aktualizacji”,

A. mając na uwadze, że istnieje pilna potrzeba przełożenia na wytyczne debaty na temat 
korzyści i ograniczeń PKB jako punktu odniesienia przy pomiarze i ocenie wyników 
społeczno-gospodarczych, a co za tym idzie, postępu społecznego,

B. mając na uwadze, że PKB pozostaje podstawowym miernikiem aktywności 
makroekonomicznej, jednak nie uwzględnia w wystarczającym stopniu aspektów 
pozarynkowych, a zatem musi być uzupełniony o zwięzły i funkcjonalny zestaw innych 
wskaźników bardziej nadających się do pomiaru celów związanych na przykład 
z integracją społeczną czy ochroną środowiska,

C. mając na uwadze, że wskaźniki oparte na średnich statystycznych nie są w stanie 
odzwierciedlić zwiększonych nierówności społeczno-gospodarczych,

D. mając na uwadze, że należy dokonać rozróżnienia między obecnym a przyszłym 
dobrostanem; mając na uwadze, że należy podkreślić konieczność oceniania 
zrównoważenia zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i środowiskowym,
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1. przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji dotyczący opracowania wskaźników, które 
w uzupełnieniu do PKB pomogą w ocenie postępu społecznego w zakresie trzech filarów 
w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym i będą miały za cel 
dostarczanie bardziej wyczerpujących i aktualnych informacji wspierających decyzje 
polityczne na szczeblu lokalnym, krajowym i regionalnym;

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zatytułowany 
„Wyjść poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie” (COM(2009)433 wersja 
ostateczna), który podkreśla konieczność poprawy i uzupełnienia wskaźnika PKB; 
wspiera w szczególności prace prowadzone w celu dodatkowego ujęcia w sprawozdaniach 
krajowych czynników środowiskowych i społecznych;

3. uznaje cele Unii w zakresie zmiany klimatu i uważa, że cele te wymagają zwiększenia 
wydajności energetycznej i zasobów wykraczającego poza wzrost PKB, co doprowadzi do 
powstania nowych modeli ekonomicznych; w związku z tym uważa, że choć wzrost 
gospodarczy ma podstawowe znaczenie dla dobrostanu społeczeństwa, istotne jest też 
opracowanie wskaźników uzupełniających, używanych do pomiaru poszczególnych 
aspektów jakości życia, oraz nadanie im odpowiedniej wagi;

4. uważa, że osiągnięcie oraz utrzymanie odpowiedniej jakości życia obejmuje istotne 
i uzgodnione czynniki, takie jak zdrowie, edukacja, kultura, zatrudnienie oraz warunki 
mieszkaniowe i środowiskowe; stoi zatem na stanowisku, że wskaźniki mierzące takie 
czynniki są również istotne i należy nadać im większą rangę;

5. przypomina o przewodniej inicjatywie pt. „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” 
zawartej w strategii UE 2020 i wskazuje na potrzebę opracowania i stosowania 
odpowiednich wskaźników do pomiaru stopnia osiągnięcia założonych w niej celów;

6. podkreśla znaczenie podejmowania decyzji w oparciu o fakty i zwraca uwagę, że 
dodatkowe wskaźniki społeczno-środowiskowe stanowią obiektywne narzędzie 
podejmowania dobrych decyzji biznesowych, co prowadzi do innowacji, lepszego 
wykorzystania zasobów i efektywności energetycznej oraz redukcji kosztów;

7. wzywa do opracowania wskaźników skupiających się bardziej na perspektywie 
gospodarstwa domowego oraz odzwierciedlających dochód, konsumpcję i zasobność jako 
lepiej oddające obawy obywateli o dobrobyt materialny;

8. uważa, że należy mieć pewność, iż korzystanie z dodatkowych wskaźników, które 
mogłyby co najwyżej stanowić uzupełnienie dla PKB, daje lepszy obraz działalności 
makroekonomicznej; zaznacza, że PKB jest jedynym wskaźnikiem umożliwiającym 
właściwe uwzględnienie różnych parametrów społeczno-gospodarczych na szczeblu 
europejskim, podkreśla jednak potrzebę uwzględnienia czynników środowiskowych 
i socjalnych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz określenia w tym celu 
odpowiednich kryteriów, przy czym warto pomyśleć o włączeniu czynników 
pozarynkowych, takich jak praca w domu i wolontariat, a także zarówno o pozytywnych, 
jak i o negatywnych skutkach zewnętrznych związanych z działalnością gospodarczą oraz 
o zrównoważonym przebiegu działalności;

9. wzywa Komisję do utrzymania PKB jako decydującego kryterium kwalifikowalności 
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w zakresie polityki regionalnej; wyraża obawę, że użycie wszelkich innych wskaźników 
będzie zagrażać głównym celom polityki spójności na niekorzyść regionów najuboższych 
i najbardziej niekorzystnie położonych; uważa jednak, że na odpowiednim poziomie 
podejmowania decyzji organy krajowe mogą nadal stosować inne wskaźniki społeczne 
oraz związane ze środowiskiem i infrastrukturą, które uwzględniają specyficzne cechy 
regionów i miast w ramach strategii UE 2020;

10. podkreśla konieczność opracowania dodatkowych wskaźników używanych do pomiaru 
średnio- i długoterminowego postępu gospodarczego i społecznego, uwzględniających 
zmianę klimatu, wydajność zasobów i integrację społeczną;

11. wzywa do opracowania wybranych wskaźników, które uzupełnią pomiary 
wykorzystywane do obliczania średniej statystycznej, gdyż uwidaczniają rozkład grup 
społecznych i występujące między nimi nierówności;

12. wzywa Komisję do nasilenia prac nad opracowaniem tabeli wyników trwałego rozwoju, 
oceniającej z perspektywy środowiskowej i gospodarczej zachowanie zasobów oraz 
inwestowanie w zasoby konieczne do zapewnienia przyszłego dobrostanu (obejmujące 
zasoby naturalne oraz kapitał fizyczny i ludzki);

13. wzywa do opracowania wspólnej porównywalnej metodologii dotyczącej wskaźników 
uzupełniających oraz do rozszerzenia współpracy w tej dziedzinie między Eurostatem 
i istniejącymi urzędami krajowymi, jak i między UE i jej partnerami z grupy G20; popiera 
zatem starania Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju metodologii oceny postępów 
w głównych obszarach polityki ochrony środowiska oraz informowania o tych postępach, 
podkreślając znaczenie przyjęcia wskaźników, które będą akceptowane i porównywalne 
poza terytorium UE;

14. popiera zalecenie Rady, aby rozszerzyć sprawozdania krajowe na kwestie środowiskowe 
i społeczne poprzez opracowanie metod akceptowanych w skali międzynarodowej;

15. zauważa, że – aby poprawić dotychczasowe osiągnięcia, zidentyfikować braki 
w dostępnych informacjach i w razie potrzeby sporządzić nowe wskaźniki – potrzebne 
jest kontynuowanie badań i inwestycji w zakresie potencjału urzędów statystycznych;

16. zauważa, że nie są potrzebne żadne dodatkowe urzędy statystyczne ani organy; wzywa do 
poszerzenia współpracy między urzędami krajowymi i Eurostatem.
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