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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:

A. overwegende dat het van fundamenteel belang is een debat te openen over de beperkingen 
van het bbp als evaluatie- en meetinstrument voor het succes van het economisch beleid en, 
in het verlengde daarvan, van het welzijn van de bevolking,

B. overwegende dat niet-marktgerelateerde aspecten buiten beschouwing worden gelaten bij het 
gebruik van het bbp als maatstaf voor de macro-economische activiteit, en dit daarom geen 
goede indicator is voor het maatschappelijk welzijn,

1. onderstreept de noodzaak van het ontwikkelen van indicatoren als aanvulling op het bbp die 
vollediger informatie bieden ter ondersteuning van politieke besluiten, en waarbij rekening 
wordt gehouden met factoren als de maatschappij, het milieu, ontwikkeling, de kwaliteit van 
leven, de volksgezondheid, onderzoek, sociale gelijkwaardigheid en het 
werkgelegenheidsniveau;

2. is van oordeel dat de indicatoren ter aanvulling van het bbp een betere afspiegeling moeten 
bieden van de macro-economische activiteit, met name door de inachtneming van niet-
marktgerelateerde factoren als huishoudelijk werk en vrijwilligerswerk, evenals de positieve 
en negatieve externe factoren van economische activiteiten;

3. merkt op dat het behalen van de EU-doelstellingen met betrekking tot energie-efficiëntie en -
besparing en de strijd tegen de klimaatverandering tot een afname van het bbp zullen leiden, 
en dat het daarom van essentieel belang is dat de nieuwe indicatoren deze aspecten in 
ogenschouw nemen en er de nodige waarde aan hechten.


