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NÁVRHY

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

– s ohledem na prohlášení OECD z Istanbulu nazvané „Posuzování a podpora pokroku 
společností“, které bylo přijato dne 30. června 2007,

– s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení o evropských environmentálních 
hospodářských účtech (KOM(2010)132),

– – s ohledem na zprávu Komise pro měření hospodářského výkonu a sociálního pokroku 
(Stiglitzova, Senova a Fitoussiho zpráva z roku 2008),

1. 1. vítá podnět Komise k zahájení věcného, komplexního a na budoucnost orientovaného 
plánu obsahujícího pět opatření s cílem zdokonalit hrubý domácí produkt (HDP) jako 
ukazatel pro posuzování ekonomického výkonu a doplnit ukazatel HDP o další ukazatele, 
které zohledňují zásadní dimenze lidského blahobytu a pokroku, např. ukazatele 
ekonomické, environmentální a sociální;

2. navrhuje usilovat o omezený soubor relevantních ukazatelů, které lze později snadno 
doplnit o další ukazatele, a o soubor souhrnných ukazatelů, které by mohly představovat 
vzájemně se doplňující pohledy na životní prostředí skrze monetarizovaný ukazatel, např. 
upravené čisté úspory, a fyzický ukazatel, např. ukazatele ekologické stopy, uhlíkové 
stopy nebo další ukazatele rozdvojení křivek zátěže životního prostředí a ekonomického 
výkonu, a také několik širších ukazatelů sociálního začlenění a lidského blahobytu, např. 
Giniho index a index lidské chudoby nebo index sociálního zdraví; navrhuje, aby byl 
zdokonalen sám ukazatel HDP; jako příklady uvádí tzv. index udržitelného blahobytu, 
ukazatele reálného pokroku nebo index národního blahobytu;  doporučuje, aby Eurostat 
úzce spolupracoval s dalšími výzkumnými středisky a organizacemi, které takové 
ukazatele vyvinuly, na jejich zpřesnění a lepší uplatnitelnosti v praxi;

3. je přesvědčen, že politiky členských států a EU budou posuzovány podle toho, zda jsou 
úspěšné a přinášejí pokrok při dosahování sociálních, ekonomických a environmentálních 
cílů a při zvyšování blahobytu Evropanů, a že ukazatel HDP nestačí k zachycení 
komplexní socioekonomické reality vnitrostátních a regionálních problémů; zdůrazňuje, 
že používání nových sociálních a environmentálních ukazatelů jako doplňku k ukazateli 
HDP je plně v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a dalších významných iniciativ, jichž 
nelze dosáhnout s použitím HDP jako jediného měřítka;

4. je přesvědčen, že i když je ukazatel HDP spolehlivým měřítkem makroekonomické 
činnosti, má jako ukazatel celkového rozvoje společnosti mnoho nedostatků; zejména 
nezachycuje důležité sociální faktory jako nezaměstnanost, příliš nízkou zaměstnanost, 
průměrnou délku života nebo kvalitu vzdělávacích a zdravotních systémů, a 
nezaznamenává ani rozdíly v rozdělení příjmů, netržní činnosti, které přispívají k 
vytváření ekonomické hodnoty (například dobrovolnická práce, práce doma a nezákonné 
činnosti) a negativní externality, pokud jde o životní prostředí, a zvyšuje se, když jsou 
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investovány zdroje do potírání negativních trendů, jako je nárůst sociálních problémů, 
takže destrukce (ve všech svých formách) je v rámci ukazatele HDP zaznamenána jako 
ekonomický přínos;

5. poznamenává, že uvažují-li lidé o kvalitě svého života, oceňují například bezpečné 
sociální prostředí, v němž je snadné nalézt pohodlné bydlení a práci, které je dobrým 
místem pro výchovu dětí, kde je např. dobře postaráno o integraci cizinců, kde jsou 
zajištěny sociální služby a na výlet do přírody nemusíte cestovat nikam daleko, a lituje, že 
pokud jde o tato hlediska, je obtížné získat srovnatelné údaje;

6. vzhledem ke stále těsnější provázanosti mezi ekonomickými, sociálními a 
environmentálními otázkami je toho názoru, že HDP je hlavním ukazatelem, který 
umožňuje náležitě zohlednit rozdílné socioekonomické charakteristiky na evropské 
úrovni, a musí zůstat hlavním kritériem pro výši finančních přídělů v rámci budoucí 
politiky soudržnosti, avšak zdůrazňuje, že je nutno ve větší míře přihlížet k 
environmentálním a sociálním faktorům na vnitrostátní a regionální úrovni a stanovit pro 
tento účel vhodná kritéria;

7. konstatuje, že přesvědčivé empirické důkazy ukazují, že existuje určitá prahová hodnota, 
po jejímž překročení se růst HDP postupně rozchází se zlepšováním životní úrovně a 
udržitelností;

8. vítá – jako pozitivní a důležitý krok – pět opatření s cílem lépe měřit pokrok v měnícím se 
světě, která navrhla Komise, a připomíná záměr využít tyto ukazatele jako nová vodítka a 
srovnávací kritéria pro posuzování tvorby politiky a její provádění; zdůrazňuje, že je 
důležité rozvíjet tato opatření v úzké mezinárodní spolupráci;

9. zdůrazňuje, že HDP je hlavní ukazatel, který může kombinovat environmentální a 
sociální, ekonomická a dopravní kritéria s cílem měřit prosperitu v EU na všech úrovních; 
obává se, že bude-li kladen přílišný důraz na jiné ukazatele, bude výsledkem svévolné, 
nahodilé rozhodování a nadměrná byrokracie, což může ztížit dosažení cílů týkajících se 
regionální rovnosti na úkor nejchudších a zeměpisně nejvíce znevýhodněných regionů v 
Evropě;

10. je přesvědčen, že zdokonalení a doplnění HDP jako klíčového statistického ukazatele, 
který je vodítkem pro proces tvorby politiky založeným na měření tržního výstupu 
ekonomiky, vyžaduje komplexní a dalekosáhlé změny systému, aby byly náležitě 
zohledněny ekonomické, environmentální a sociální parametry pro plánování, provádění a 
hodnocení hospodářských a sociálních politik, a zejména vyžaduje včasnější sběr a 
zpracování dat;

11. plně podporuje vytvoření pevného právního rámce pro evropské environmentální 
hospodářské účty jako pozitivní krok v procesu „překročení HDP“; pokládá za velmi 
důležité, aby byly evropské environmentální hospodářské účty – jakmile bude systém plně 
funkční – aktivně a důsledně používány při veškeré relevantní tvorbě politiky EU jako 
klíčový vstup pro posouzení dopadu, akční plány, legislativní návrhy a další významné 
produkty procesu tvorby politiky, a soudí, že je také velice důležité, aby byl tento systém 
pečlivě koordinován a vyhodnocován, aby připravil půdu pro další vývoj na tomto poli;
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12. vyzývá proto Komisi, aby setrvala u HDP jako u klíčového ukazatele, když bude plánovat 
opatření ke zvýšení prosperity a ekonomické výkonnosti, a aby určila regiony, které mají 
v tomto ohledu nárok na podporu na evropské úrovni, a v této souvislosti musí být 
vnitrostátním orgánům i nadále ponechána možnost využívat další sociální, 
environmentální a s infrastrukturou související ukazatele na příslušné úrovni, a to s cílem 
zohlednit specifické podmínky regionů a měst a splnit cíle strategie EU 2020;

13. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout spolehlivé a harmonizované statistiky a získat 
dlouhodobou řadu údajů a ukazatelů, které lze použít k projekci budoucího vývoje a ke 
koncipování politik; doporučuje, aby byly různé databáze spravované orgány veřejné moci 
lépe využívány a kombinovány a aby se v jednotlivých členských státech používala 
podobná metodika, společné normy, definice, klasifikace a účetní pravidla, aby byla 
zajištěna kvalita a srovnatelnost dat; žádá, aby při sběru a zpracovávání dat byly 
dodržovány zásady profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, 
důvěrnosti statistických údajů a efektivity nákladů a přitom se důsledně se dbalo na 
aspekty ochrany osobních údajů; domnívá se, že v tomto procesu by měl hrát zásadní roli 
Eurostat;

14. vítá ochotu Komise postupovat ve spolupráci s dalšími vládními organizacemi, s 
občanskou společností a s výzkumnými středisky; připomíná, že je důležité, aby se do této 
zásadní debaty zapojili občané a aby byly zajištěny volné zdroje informací, které budou 
snadno přístupné všem občanům, aby jim bylo možno vysvětlit skutečný obsah 
jednotlivých ukazatelů, jak se k nim dospělo, jak jsou vzájemně propojeny a co se jimi 
vlastně měří, a aby bylo možno sledovat jejich vývoj v čase; požaduje, aby byl Evropský 
parlament bezprostředně účasten budoucího vývoje na tomto poli;

15. zdůrazňuje, že je třeba mít soubor ukazatelů postihujících nefiskální externí a interní 
makroekonomický vývoj, který může mít za určitých podmínek vliv na veřejné finance, a 
poznamenává, že takový soubor ukazatelů by mohl zahrnovat saldo běžného účtu, stavy 
čistých aktiv v cizích měnách, produktivitu a jednotkovou cenu práce, skutečný směnný 
kurz, úvěry soukromého sektoru a ceny aktiv;

16. poznamenává však, že zpochybnění HDP jako jediného statistického ukazatele a zavedení 
doplňkových ukazatelů povede k tomu, že se hospodářské politiky na vnitrostátní a 
evropské úrovni budou ubírat novými směry a budou zavedeny nové aspekty týkající se 
kvality rozvoje a prosperity občanů.
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