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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:

A. întrucât lansarea unei dezbateri privind limitele PIB-ului ca instrument de măsurare și 
evaluare a succesului politicilor economice și, drept consecință, a bunăstării societăților, 
este imperioasă; 

B. întrucât recursul la PIB ca instrument de măsurare a activității macroeconomice tinde să 
ignore dimensiunile care nu descriu piața, și, prin urmare, PIB-ul nu este un bun indicator 
al bunăstării sociale,

1. subliniază necesitatea dezvoltării unor indicatori care pot completa PIB-ul și care au ca 
obiectiv punerea la dispoziție de informații exhaustive care să sprijine deciziile politice, în 
special pe cele care încorporează factori precum dimensiunea socială și de mediu,
dezvoltarea, calitatea vieții, sănătatea publică, cercetarea, egalitatea socială și nivelul de 
ocupare al forței de muncă; 

2. consideră că utilizarea de indicatori pentru completarea PIB-ului ar trebui să aibă ca 
rezultat o imagine mai clară a activității macroeconomice, în special prin includerea unor 
factori care nu fac referire la piață, cum ar fi activitățile domestice sau voluntariatul, 
precum și a unor factori externi, pozitivi și negativi, privind activitatea economică; 

3. subliniază faptul că îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind eficiența energetică și 
economisirea energiei, precum și lupta împotriva schimbărilor climatice, va avea ca 
rezultat o reducere a PIB-ului și, de aceea, consideră că este esențial ca noii indicatori să 
țină seama de aceste aspecte și să le acorde importanța cuvenită. 


