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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že koncepce „růstu“, která odkazuje na kvantitativní hospodářské ukazatele, 
nesmí být zaměňována za „rozvoj“, který odkazuje na kvalitativní kritéria a zohledňuje 
kvalitu života a zlepšování životních podmínek (kvalita životního prostředí, zdraví, 
vzdělávání, spravedlivé rozdělení příjmů, společenské vztahy atd.); naléhavě proto EU 
vybízí, aby neprosazovala politiku rozvoje zaměřenou pouze na „rozvoj“;

2. zdůrazňuje, že vztah mezi životními podmínkami a HDP není automatický, ale pouze 
podmínečný, neboť HDP nezohledňuje širokou škálu netržních činností (např. péči o děti, 
seniory a nemocné atd.), které tyto životní podmínky ovlivňují; upozorňuje dále, že ačkoli 
dobré životní podmínky a HDP mohou jít v rozvojových zemích ruku v ruce, existují také 
případy, kdy určité politiky napomáhají dobrým životním podmínkám a současně 
zpomalují růst, jako např. u opatření na ochranu lesních ekosystémů; je tudíž přesvědčen, 
že v souladu s cílem, jímž je zajistit soudržnost rozvojové politiky, je třeba vypracovat 
alternativní ukazatele, které by poskytovaly reprezentativní obrázek hospodářských, 
sociálních a environmentálních podmínek;

3. doufá, že návrh Komise na měření výkonnosti na základě nejen čistě ekonomických, ale 
také environmentálních ukazatelů bude kompatibilní se stávajícími celosvětovými 
iniciativami, např. indexem lidského rozvoje OSN;

4. připomíná, že HDP není dobrým ukazatelem pro měření životních podmínek; očekává, že 
přehodnocení priorit směrem k širším a udržitelnějším ukazatelům také povede
k systematičtějšímu zohledňování sociálních a environmentálních faktorů v rozvojových 
zemích, včetně změny klimatu, zdraví, vzdělávání a správy, a tudíž umožní, aby se 
rozvojové politiky zaměřily na skupiny obyvatel, které nejvíce potřebují pomoc a jsou 
nejvíce znevýhodněny; zdůrazňuje, že je třeba rozšířit národní účty tak, aby zohledňovaly 
environmentální a sociální otázky, a umožnit tak tomuto souboru ukazatelů přiměřeně 
fungovat;

5. vítá iniciativu evropských orgánů přestat měřit bohatství národů a životních podmínek 
občanů výhradně HDP;

6. hodlá podrobně sledovat veškeré nové nástroje s cílem zajistit, aby nevedly ke snížení 
rozvojové pomoci, především s ohledem na závazek EU vynakládat v roce 2015 0,7 % 
HDP na rozvoj.
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