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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere declarația OCDE de la Istanbul din 30 iunie 2007 intitulată „Măsurarea și 
încurajarea progresului societăților”,

– având în vedere orientările integrate UE 2020 privind politicile europene din domeniul 
economic și al ocupării forței de muncă, propuse de Comisia Europeană la 27 aprilie 
2010, 

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament privind conturile economice și de 
mediu europene (COM(2010)0132) din 9 aprilie 2010,

– având în vedere raportul Comisiei privind evaluarea performanțelor economice și a 
progresului social (raportul Stiglitz, Sen și Fitoussi, 2008), prezentat la 14 septembrie 
2009,

– având în vedere inițiativa globală intitulată „Economia ecosistemelor și a 
biodiversității”(TEEB), aprobată de liderii G8+5 în iunie 2007, și rezultatele sale, 
publicate în 2009 și în 2010,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 cu privire la Planul de acțiune 
privind consumul și producția durabile și politica industrială durabilă (COM(2008)0397), 

– având în vedere proiectul de consultare publică al Centrului Comun de Cercetare al 
Institutului pentru Mediu și Sustenabilitate din 16 august 2010 intitulat „ Indicatori de 
decuplare, indicatori privind coșul zilnic și indicatori de gestionare a deșeurilor. Cadru, 
metodologie, baze de date și proceduri de actualizare”,

A. întrucât dezbaterea privind beneficiile și constrângerile legate de PIB ca reper pentru 
măsurarea și evaluarea performanțelor sociale și economice și, prin asociere, a progresului 
social trebuie să fie tradusă în orientări;

B. întrucât PIB-ul este în continuare indicatorul-cheie pentru măsurarea activității 
macroeconomice, dar acesta nu ține însă seama suficient de aspectele care nu sunt legate 
de piață și trebuie, prin urmare, completat cu un set concis și aplicabil de alți indicatori 
mai potriviți pentru măsurarea, de exemplu, a obiectivelor privind incluziunea socială sau 
protecția mediului;      

C. întrucât indicatorii care se bazează pe medii statistice nu pot reflecta disparitățile sociale și 
economice din ce în ce mai mari;

D. întrucât ar trebui făcută o distincție între bunăstarea actuală și cea viitoare; întrucât ar 
trebui subliniat faptul că și sustenabilitatea trebuie să fie evaluată atât în dimensiunea sa 
economică, cât și în cea de mediu,
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1. ia act de propunerea Comisiei de a elabora indicatori care să susțină, ca o completare a 
PIB-ului, evaluarea progresului societății din punctul de vedere al celor trei piloni ai 
dimensiunilor economică, socială și de mediu și al căror obiectiv să constea în furnizarea 
unor informații mai cuprinzătoare și mai actualizate pentru a susține deciziile politice la 
nivel local, național și regional; 

2. salută Comunicarea Comisiei din 20 august 2009 intitulată „Dincolo de PIB - Măsurarea 
progreselor într-o lume în schimbare” (COM(2009)433final), care subliniază necesitatea 
îmbunătățirii și completării PIB-ului; susține mai ales activitatea desfășurată cu privire la 
extinderea conturilor naționale la factorii de mediu și la cei sociali; 

3. recunoaște obiectivele Uniunii cu privire la schimbările climatice și apreciază că acestea 
vor necesita o creștere a eficienței energetice și a resurselor dincolo de creșterea PIB-ului, 
ceea ce va duce la existența unor noi modele economice; consideră, prin urmare, că, pe 
de-o parte, creșterea economică este fundamentală pentru bunăstarea societății și că, pe de 
altă parte, este esențial să fie elaborați și luați în seamă în mod corespunzător indicatori 
complementari care să măsoare diferite aspecte legate de calitatea vieții;

4. consideră că atingerea unui nivel de calitate a vieții și menținerea acestuia implică factori 
consensuali importanți, cum ar fi sănătatea, educația, cultura, ocuparea forței de muncă, 
locuințele și condițiile de mediu; este, prin urmare, de părere, că și indicatorii care 
măsoară astfel de factori sunt importanți și că ar trebui să li se acorde mai multă 
importanță;

5. reamintește de inițiativa-pilot „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” cuprinsă în Strategia UE 2020 și subliniază necesitatea dezvoltării și utilizării 
unor indicatori adecvați de evaluare a realizării obiectivelor acesteia;

6. evidențiază importanța luării deciziilor pe bază de dovezi și subliniază că indicatorii 
sociali și de mediu suplimentari reprezintă un instrument obiectiv pentru luarea 
fundamentată a deciziilor de afaceri, ceea ce va duce la inovare, eficiență din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și energetică și la reducerea costurilor;

7. solicită dezvoltarea unor indicatori care se concentrează mai mult pe perspectiva de la 
nivelul gospodăriilor, luând în considerare veniturile, consumul și bogăția, ca mijloc prin 
care se pot reflecta mai bine preocupările cetățenilor cu privire la bunăstarea materială;

8. consideră că utilizarea de noi indicatori, care ar putea cel mult să completeze PIB-ul, ar fi 
trebuit să aibă ca rezultat o imagine mai clară a activității macroeconomice; subliniază că 
PIB-ul este singurul indicator care permite ca diferitele caracteristici socio-economice să 
fie luate în considerare în mod corespunzător la nivel european, dar subliniază că este 
necesar să se țină seama de factorii de mediu și sociali la nivel național și regional și să se 
stabilească criterii adecvate în acest scop și că, în cadrul acestui proces, ar putea fi luată în 
considerare includerea unor factori care nu sunt legați de piață, cum ar fi munca la 
domiciliu sau voluntariatul, precum și a unor factori externi atât pozitivi, cât și negativi 
privind activitatea economică și fiabilitatea în timp a activităților;

9. invită Comisia să mențină PIB-ul ca factorul decisiv pentru eligibilitate în cadrul politicii 
regionale; își exprimă temerea cu privire la faptul că utilizarea oricăror alți indicatori va 
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pune în pericol principalele obiective ale politicii de coeziune în detrimentul celor mai 
sărace regiuni și al celor care sunt cel mai dezavantajate din punct de vedere geografic; 
consideră însă că autoritățile naționale pot aplica în continuare, la nivelul corespunzător de 
luare a deciziilor, alți indicatori sociali, de mediu și legați de infrastructură care țin seama 
de atributele specifice ale regiunilor și ale orașelor în cadrul Strategiei UE 2020;

10. subliniază necesitatea dezvoltării unor indicatori suplimentari care să măsoare progresul 
economic și social pe termen mediu și lung, capabili să reflecte schimbările climatice, 
eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor și incluziunea socială;

11. solicită dezvoltarea unor indicatori selectați care să completeze evaluările statistice medii, 
prin reflectarea distribuției și a inegalităților în toate grupurile sociale;

12. invită Comisia să își intensifice eforturile depuse în vederea dezvoltării unui grafic de 
realizări privind dezvoltarea durabilă care să evalueze, din punctul de vedere al mediului 
și din punct de vedere economic, conservarea resurselor și investițiile în acest domeniu, 
necesare pentru asigurarea bunăstării viitoare (inclusiv resursele naturale, capitalul fizic și 
cel uman);

13. solicită dezvoltarea unei metodologii comparabile comune privind indicatorii 
complementari, precum și realizarea unei cooperări extinse în acest domeniu între 
Eurostat și agențiile naționale existente și între UE și omologii săi din G20; susține, prin 
urmare, eforturile Comisiei Europene de a dezvolta metodologii de evaluare și de 
comunicare a progreselor înregistrate cu privire la axele majore ale politicii de protecție a 
mediului, subliniind importanța adoptării unor indicatori acceptați și comparabili în afara 
teritoriului UE;

14. sprijină recomandarea Consiliului de a extinde conturile naționale la temele de mediu și la 
cele sociale, prin stabilirea de metode acceptate la nivel internațional;

15. observă că este necesar să se continue cercetarea și să se investească în capacitățile 
agențiilor de statistică pentru a îmbunătăți ceea ce s-a realizat deja, pentru a identifica 
lacunele cu privire la informațiile existente și, dacă este cazul, pentru a elabora indici noi;

16. constată că nu sunt necesare agenții sau organisme de statistică suplimentare; solicită o 
cooperare extinsă între birourile naționale și Eurostat.
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