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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Declaração de Istambul da OCDE, de 30 de Junho de 2007, sobre 
"Medir e promover o progresso das sociedades",

– Tendo em conta as orientações integradas UE 2020 para as políticas económicas e de 
emprego europeias, propostas pela Comissão Europeia em 27 de Abril de 2010,

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 9 de Abril de 2010, de um regulamento 
relativo às contas económicas do ambiente da União Europeia (COM(2010)132),

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a Aferição do Desempenho Económico e 
do Progresso Social (relatório Stiglitz, Sen e Fitoussi, 2008), apresentado em 14 de 
Setembro de 2009,

– Tendo em conta a iniciativa global "Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade" 
(TEEB), apoiada pelos líderes do G8+5 em Junho de 2007, e os seus resultados 
publicados em 2009 e 2010,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 25 de Junho de 2008, sobre o Plano de 
Acção para um Consumo e Produção Sustentáveis e uma Política Industrial Sustentável 
(COM(2008)0397),

– Tendo em conta o projecto de consulta pública do Instituto do Ambiente e 
Sustentabilidade do Centro Comum de Investigação, de 16 de Agosto de 2010, intitulado 
"Indicadores de dissociação, indicadores relativos ao cabaz de produtos, indicadores 
relativos à gestão de resíduos. Estrutura, metodologia, bases de dados e procedimentos de 
actualização",

A. Considerando que é necessário traduzir em orientações o debate sobre os benefícios e as 
limitações do PIB como instrumento de medição e avaliação do desempenho social e 
económico e, por associação, do progresso das sociedades,

B. Considerando que o PIB continua a ser o indicador essencial para medir a actividade 
macroeconómica, mas não tem em conta suficientemente, no entanto, as dimensões não 
mercantis e deve, pois, ser complementado por um conjunto conciso e accionável de 
outros indicadores mais adequados para medir, por exemplo, a inclusão social ou os 
objectivos ambientais,

C. Considerando que os indicadores alicerçados nas médias estatísticas não são susceptíveis 
de traduzir o agravamento das desigualdades sociais e económicas,

D. Considerando que deve ser feita uma distinção entre o bem-estar actual e o futuro; 
considerando que deve sublinhar-se que a sustentabilidade tem igualmente de ser avaliada 
nas suas dimensões económicas e ambientais,
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1. Toma nota da proposta da Comissão de desenvolver indicadores que apoiem, como 
complemento do PIB, a avaliação do progresso social em termos dos três pilares 
constituídos pelas dimensões económica, social e ambiental e tenham como objectivo 
facultar informações mais exaustivas e actualizadas para apoiar decisões políticas a nível 
local, nacional e regional;

2. Manifesta o seu agrado com a comunicação da Comissão, de 20 de Agosto de 2009, sobre 
"O PIB e mais além: medir o progresso num mundo em mudança" (COM(2009)433final), 
que destaca a necessidade de melhorar e complementar o PIB; apoia em particular o 
trabalho empreendido no domínio do alargamento das contas nacionais aos factores 
ambientais e sociais;

3. Reconhece os objectivos da União em termos de alterações climáticas e considera que 
esses objectivos exigem um aumento na eficiência energética e na eficiência na utilização 
de recursos além da progressão do PIB que conduza a novos modelos económicos; está, 
pois, convicto de que, ao passo que o crescimento económico é fundamental para o bem-
estar da sociedade, é essencial que se desenvolvam e se dê o devido peso a indicadores 
complementares que meçam diferentes aspectos da qualidade de vida;

4. Considera que alcançar e sustentar a qualidade de vida envolve factores importantes, 
consensuais, tais como saúde, educação, cultura, emprego, habitação e condições 
ambientais; considera, por conseguinte, que os indicadores que medem estes factores são 
igualmente importantes e deve ser-lhes dada mais relevância;

5. Recorda a iniciativa emblemática "Uma Europa eficiente em termos de recursos" incluída 
na Estratégia Europa 2020 e assinala a necessidade de desenvolver e utilizar indicadores 
adequados para medir a consecução dos seus objectivos;

6. Salienta a importância da tomada de decisões fundamentadas e assinala o facto de que 
indicadores sociais e ambientais adicionais constituem um instrumento objectivo para a 
tomada de decisões empresariais acertadas que levem à inovação, eficiência energética e 
eficiência na utilização de recursos e à redução de custos;

7. Preconiza o desenvolvimento de indicadores que se concentrem mais estreitamente na 
perspectiva a nível de agregado familiar, que reflictam o rendimento, o consumo e a 
riqueza, como meio para reflectir melhor as preocupações dos cidadãos com o bem-estar 
material;

8. Considera que indicadores adicionais que, no máximo, poderiam completar o PIB devem 
ter dado provas de que reflectem melhor a actividade macroeconómica; salienta que o PIB 
é o único indicador que permite ter devidamente em conta as características 
socioeconómicas divergentes à escala europeia, destacando, porém, a necessidade de 
considerar factores sociais e ambientais à escala nacional e regional e de estabelecer 
critérios pertinentes para esse efeito e, neste contexto, de ter em consideração a inclusão 
de vertentes não mercantis como a produção doméstica e a provisão voluntária assim 
como as externalidades positivas e negativas das actividades económicas e a viabilidade 
das actividades ao longo do tempo;

9. Convida a Comissão a continuar a manter o PIB como o indicador decisivo para a 
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elegibilidade no domínio da política regional, receia que a utilização de quaisquer outros 
indicadores comprometa os objectivos principais da política de coesão em detrimento das 
regiões mais pobres e geograficamente mais desfavorecidas; está convicto, porém, de que 
as autoridades nacionais podem continuar a aplicar outros indicadores sociais, ambientais 
e relacionados com as infra-estruturas ao nível adequado de tomada de decisões, que 
tenham em conta os atributos específicos de regiões e cidades, na Estratégia UE 2020; 

10. Salienta a necessidade de desenvolver indicadores adicionais para medir o progresso 
económico e social a médio e longo prazo que tenham em consideração as alterações 
climáticas, a eficiência na utilização de recursos e a inclusão social;

11. Preconiza o desenvolvimento de indicadores seleccionados que complementem as 
medidas estatísticas médias reflectindo a repartição e a desigualdade entre grupos sociais;

12. Convida a Comissão a reforçar os esforços para desenvolver um painel de avaliação do 
desenvolvimento sustentável que avalie do ponto de vista ambiental e económico a 
conservação e o investimento em recursos necessários para assegurar o bem-estar futuro 
(incluindo recursos naturais e capital físico e humano);

13. Preconiza o desenvolvimento de uma metodologia comparável, comum sobre indicadores 
complementares e uma cooperação alargada neste domínio entre o Eurostat e os serviços 
nacionais existentes e entre a UE e os seus homólogos do G20; apoia, pois, os esforços da 
Comissão Europeia para desenvolver metodologias para avaliar e comunicar os progressos 
nas principais vertentes da política de protecção do ambiente, salientando a importância de 
adoptar indicadores que sejam aceites e comparáveis fora do território da UE;

14. Apoia a recomendação do Conselho de alargar as contas nacionais às questões ambientais 
e sociais estabelecendo métodos aceites internacionalmente;

15. Observa que a investigação e o investimento contínuos nas capacidades dos serviços de 
estatística são necessários a fim de melhorar o que está adquirido, identificar as lacunas 
nas informações disponíveis e, se necessário, construir novos índices;

16. Observa que não são necessários serviços ou organizações de estatística adicionais; 
solicita uma cooperação alargada entre os serviços nacionais e o Eurostat.
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