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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av OECD:s Istanbulförklaring av den 30 juni 2007om mätning och 
främjande av samhällsutvecklingen,

– med beaktande av EU 2020-strategins integrerade riktlinjer för europeisk ekonomisk 
politik och sysselsättningspolitik, som kommissionen föreslog den 27 april 2010,

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning om europeiska miljöräkenskaper 
av den 9 april 2010 (KOM(2010)0132),

– med beaktande av rapporten från Kommissionen för mätning av ekonomiska resultat och 
samhällsutveckling (Stiglitz-Sen-Fitoussi-rapporten 2008), som lades fram den 
14 september 2009,

– med beaktande av det globala initiativ för undersökning om ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ekonomi (TEEB) som G8+5-ledarna antog i juni 2007, och de 
resultat som offentliggjorts 2009 och 2010 inom ramen för detta,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 om handlingsplanen
för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik (KOM(2008)0397),

– med beaktande av utkastet till offentligt samråd från Gemensamma forskningscentrumet,
Institutet för miljö och hållbar utveckling, av den 16 augusti 2010 om ramar, metoder, 
databaser och uppdateringsförfaranden för frikopplings-, produktkorgs- och 
avfallshanteringsindikatorer,

A. Det är viktigt att debatten om BNP:s fördelar och begränsningar som mått på och 
bedömning av en social och ekonomisk politiks framgång och den sammanhängande 
sociala utvecklingen snarast omvandlas i riktlinjer.

B. BNP är fortfarande den viktigaste indikatorn på makroekonomisk verksamhet men beaktar 
inte i tillräckligt hög grad icke-marknadsaspekterna och måste därför kompletteras med en 
rad andra koncisa och praktiskt tillämpliga indikatorer som är bättre lämpade för att mäta 
exempelvis social integration eller miljömål.

C. Indikatorer som baseras på statistiska genomsnitt kan inte återge de växande sociala och 
ekonomiska klyftorna.

D. Det bör göras åtskillnad mellan det nuvarande och framtida välståndet. Det bör också 
understrykas att såväl de ekonomiska som de miljömässiga aspekterna av hållbarhet måste 
bedömas. 

1. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om att ta fram indikatorer som kan 
komplettera BNP vid bedömningen av samhällsutvecklingen utifrån de tre huvudsakliga 
områdena ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter och som syftar till att ge mer 
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uttömmande och aktuell information som underlag för politiska beslut på lokal, nationell 
och regional nivå.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Bortom BNP – Att mäta 
framsteg i en föränderlig värld” (KOM(2009)0433) av den 20 augusti 2009, där det 
framhålls att BNP måste förbättras och kompletteras. Parlamentet stöder särskilt arbetet 
med att utöka nationalräkenskaperna till att även omfatta miljömässiga och sociala 
faktorer.

3. Europaparlamentet framhåller EU:s klimatförändringsmål och anser att dessa mål kräver 
större energieffektivitet och energisparande bortom BNP-tillväxten, vilket kommer att 
leda till nya ekonomiska modeller. Parlamentet menar därför att det, samtidigt som 
ekonomisk tillväxt är grundläggande för ett samhälles välmående, är viktigt att man lägger 
vederbörlig vikt vid kompletterande indikatorer som mäter olika aspekter av livskvalitet.

4. Europaparlamentet anser att uppnåendet och bevarandet av livskvaliteten innefattar
viktiga och gemensamt överenskomna faktorer såsom hälsa, utbildning, kultur, 
sysselsättning, bostäder och miljöförhållanden. Indikatorer som mäter sådana faktorer är 
därför också viktiga och bör ges större tyngd.

5. Europaparlamentet påminner om nyckelinitiativet ”ett resurseffektivt Europa” i 
EU 2020-strategin och påpekar att man måste utveckla och använda lämpliga indikatorer 
för att mäta uppnåendet av målen.

6. Europaparlamentet betonar vikten av evidensbaserat beslutsfattande och påpekar att 
ytterligare sociala och miljömässiga indikatorer ger ett objektivt verktyg för kloka 
företagsbeslut som leder till innovation, resurs- och energieffektivitet och sänkta 
kostnader.

7. Europaparlamentet efterfrågar indikatorer som fokuserar mer på hushållsperspektivet och 
som speglar inkomster, konsumtion och välstånd som ett sätt att bättre speglar hur 
medborgarna ser på materiellt välmående.

8. Europaparlamentet anser att ytterligare indikatorer, som på sin höjd skulle kunna 
komplettera BNP, skulle behöva spegla den makroekonomiska verksamheten på ett 
bevisligen bättre sätt. BNP är den enda indikatorn som gör det möjligt att ta hänsyn till 
olika socioekonomiska faktorer på europeisk nivå, men parlamentet inser att det är 
nödvändigt att även beakta miljömässiga och sociala faktorer på nationell och regional 
nivå och fastställa lämpliga kriterier för detta, varvid det vore möjligt med 
icke-marknadsfaktorer såsom arbete i hemmet och frivilligarbete samt både positiva och 
negativa effekter av den ekonomiska verksamheten samt verksamhetens hållbarhet över 
tid.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att behålla BNP som den huvudsakliga 
indikatorn för berättigandet till regionalpolitiskt stöd. Parlamentet fruktar att 
användningen av andra indikatorer kommer äventyra de viktigaste utjämningspolitiska 
målen till nackdel för de ekonomiskt svagaste och geografiskt mest missgynnade 
regionerna. Parlamentet anser dock att det fortfarande finns utrymme för de nationella 
myndigheterna att på lämplig beslutsfattande nivå tillämpa andra sociala, miljömässiga 
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och infrastrukturella indikatorer som beaktar regionernas och städernas särdrag i 
EU 2020-strategin.

10. Europaparlamentet betonar att man måste ta fram ytterligare indikatorer för att mäta den 
ekonomiska och samhälleliga utvecklingen på mellanlång och lång sikt, vilka tar hänsyn 
till klimatförändringar, resurseffektivitet och social integration. 

11. Europaparlamentet begär att det tas fram utvalda indikatorer som kompletterar 
genomsnittliga statistiska mätningar genom att spegla fördelning och ojämlikhet mellan 
samhällsgrupper.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att satsa mer på att ta fram en resultattavla 
för hållbar utveckling där man ur miljömässig och ekonomisk synvinkel bedömer 
bevarandet av och investeringar i de resurser som krävs för att säkra framtida välmående 
(inbegripet naturtillgångar, fysiskt och mänskligt kapital).

13. Europaparlamentet efterlyser en gemensam, jämförbar metod för kompletterande 
indikatorer och ett utvidgat samarbete på detta område mellan Eurostat och befintliga 
nationella organ och mellan EU och dess G20-partner. Parlamentet stöder därför 
kommissionens ansträngningar för att ta fram metoder för att bedöma och informera om 
utvecklingen inom miljöskyddspolitikens huvudsakliga delar och betonar vikten av att 
anta indikatorer som är erkända och jämförbara utanför EU. 

14. Europaparlamentet stöder rådets rekommendation att utvidga nationalräkenskaperna till 
miljöfrågor och sociala frågor genom att fastställa internationellt erkända metoder.

15. Europaparlamentet konstaterar det behövs fortsatt forskning kring och investeringar i 
statistikbyråernas kapacitet för att man ska kunna förbättra det som redan uppnåtts, 
fastställa vad som saknas i den tillgängliga informationen och vid behov ta fram nya 
index.

16. Europaparlamentet konstaterar att det inte behövs några ytterligare statistikbyråer eller 
statistikorgan och efterlyser ett utvidgat samarbete mellan de nationella byråerna och 
Eurostat.
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