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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že koncepcia rastu, ktorá sa vzťahuje na kvantitatívne hospodárske 
ukazovatele, sa nesmie zamieňať s koncepciou rozvoja, ktorá sa vzťahuje na kvalitatívne 
kritériá a zahrňuje kvalitu života a zlepšovanie životných podmienok (kvalitu životného 
prostredia, zdravie, vzdelávanie, spravodlivé rozdelenie príjmov, sociálne vzťahy atď.); 
naliehavo preto vyzýva EÚ, aby nepresadzovala uplatňovanie rozvojovej politiky 
zameranej len na rast;

2. zdôrazňuje, že vzájomná súvislosť medzi blahobytom a HDP nie je automatická, ale 
podmienená, pretože HDP nezohľadňuje celý rad netrhových činností (napr. starostlivosť 
o deti, staršie a choré osoby atď.), ktoré majú na dobré životné podmienky vplyv; zároveň 
poukazuje na to, že ak v rozvojových krajinách môžu ísť dobré životné podmienky ruka 
v ruke s HDP, existujú aj prípady, keď politiky môžu prispieť k vytvoreniu dobrých 
životných podmienok, pričom však súčasne spomalia rast, ako k tomu dochádza pri 
ochrane lesných ekosystémov; domnieva sa preto, že v súlade s cieľom súdržnosti 
rozvojovej politiky treba vypracovať alternatívne ukazovatele k HDP s cieľom poskytnúť 
reprezentatívny obraz o hospodárskych, sociálnych a environmentálnych podmienkach;

3. dúfa, že návrh Komisie na meranie výkonnosti na základe environmentálnych, ako aj čisto 
hospodárskych ukazovateľov bude zlučiteľné a v súlade so súčasnými celosvetovými 
iniciatívami, ako je index ľudského rozvoja OSN;

4. pripomína, že HDP nie je vhodným ukazovateľom blahobytu; očakáva, že upriamenie 
pozornosti na širšie a trvalo udržateľnejšie ukazovatele povedie aj k systematickejšiemu 
zameraniu sa na sociálne a environmentálne činitele v rozvojových krajinách, vrátane 
zmeny klímy, zdravia, vzdelávania a riadenia, a že sa tým umožní, aby sa rozvojové 
politiky zamerali na ľudí, ktorí najviac potrebujú pomoc a sú najviac znevýhodnení; kladie 
dôraz na potrebu začlenenia environmentálnych a sociálnych aspektov do národných 
účtov, aby sa tomuto súboru ukazovateľov umožnilo náležite fungovať;

5. víta iniciatívu európskych inštitúcií s názvom Viac ako HDP zameranú na ukončenie 
obmedzovania spôsobu, ktorým sa meria miera bohatstva národov a dobrých životných 
podmienok občanov;

6. má v úmysle dôsledne monitorovať všetky nové nástroje s cieľom zabezpečiť, aby 
neviedli k zníženiu rozvojovej pomoci, najmä pokiaľ ide o záväzok EÚ vynaložiť do roku 
2015 0,7 % HDP na rozvoj.
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