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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et kvantitatiivsetele majandusmeetmetele viitavat „majanduskasvu” mõistet ei 
tohi segamini ajada „majandusarenguga”, mis viitab kvalitatiivsetele kriteeriumitele, 
hõlmab elukvaliteeti ja elutingimuste parandamist (keskkonnakvaliteeti, tervist, haridust, 
tulude õiglast ümberjagamist, sotsiaalseid suhteid jms); nõuab seetõttu tungivalt, et EL 
hoiduks pelgalt majanduskasvule suunatud arengupoliitikast;

2. toonitab, et heaolu ja SKP vaheline vastavus ei ole automaatne, vaid tingimuslik, kuna 
SKP ei sisalda mitmeid turuga mitteseotud tegevusalasid (nagu lapsehoid, eakate ja 
haigete inimeste hooldamine jms), mis mõjutavad heaolu; toob samuti välja, et kuigi 
arengumaades võivad heaolu ja SKP käia käsikäes, on olemas ka olukordi, mil poliitika 
võib aidata suurendada heaolu, aeglustades samal ajal majanduskasvu, nagu näiteks metsa 
ökosüsteemi säilitamise korral; arvab seetõttu, et arengupoliitika sidususe eesmärgi 
kohaselt on majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkondlikest tingimustest ülevaatliku pildi 
saamiseks vaja lisaks SKP-le alternatiivseid näitajaid;

3. loodab, et komisjoni ettepanek hinnata edusamme keskkonnaalaste ning puhtmajanduslike 
näitajate abil ühildub ja on kooskõlas olemasolevate ülemaailmsete algatustega nagu ÜRO 
inimarengu indeks;

4. tuletab meelde, et SKP ei sobi heaolu mõõdupuuks; eeldab, et laiematele ja 
jätkusuutlikumatele näitajatele tähelepanu pööramine toob kaasa süstemaatilisema 
keskendumise arengumaades toimivatele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele teguritele, 
sealhulgas kliimamuutusele, tervishoiule, haridusele ja haldusküsimustele, ning võimaldab 
keskenduda arengupoliitikas kõige puudustkannatavamatele ja ebasoodsamas olukorras 
olevatele inimrühmadele; rõhutab vajadust laiendada rahvamajanduse arvepidamist 
keskkonna- ja sotsiaalküsimustele, et need näitajad võiksid anda adekvaatseid tulemusi;

5. tunneb heameelt Euroopa institutsioonide SKP täiendamist käsitleva algatuse üle, mille 
kohaselt ei piirata enam riikide jõukuse ja kodanike heaolu mõõtmise viise;

6. kavatseb jälgida tähelepanelikult mis tahes uute vahendite kasutuselevõttu, et vältida 
arenguabi vähendamist, pidades eelkõige silmas ELi kohustust viia 2015. aastaks 
arenguabi 0,7% tasemele SKPst.
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