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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse OECD Istanbuli deklaratsiooni „Ühiskondade progressi mõõtmine ja 
edendamine”, mis võeti vastu 30. juunil 2007. aastal;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus Euroopa keskkonnamajandusliku 
arvepidamise kohta (KOM(2010)0132);

– võttes arvesse majandustegevuse ja sotsiaalsete edusammude mõõtmise kõrgetasemelise 
komisjoni aruannet (Stiglitzi, Seni ja Fitoussi 2008. aasta aruanne),

1. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle käivitada tõsine, terviklik ja tulevikku suunatud 
viiemeetmeline tegevuskava sisemajanduse koguprodukti (SKP) kui majandusliku 
tulemuslikkuse näitaja parandamiseks ning SKP täiendamiseks muude niisuguste 
näitajatega, mille puhul võetakse arvesse inimeste heaolu ja progressi olulisi mõõtmeid, 
näiteks majanduslikku, keskkonna- ja sotsiaalset mõõdet;

2. teeb ettepaneku seada eesmärgiks piiratud kogum asjaomastest näitajatest, mida saaks 
hiljem muude näitajatega hõlpsasti täiendada, ning kogum koondnäitajatest, mis võiksid 
hõlmata kahte täiendavat keskkonnaalast perspektiivi ühe rahalise näitaja kaudu (nt 
kohandatud säästude netojääk) ja ühe füüsilise näitaja kaudu (nt ökoloogiline jalajälg, 
CO2-jalajälg või muud lahtisidumise näitajad), samuti paari laiaulatuslikuma sotsiaalse 
kaasatuse ja inimeste heaolu näitaja kaudu (nt GINI indeks ja vaesusindeks või sotsiaalse 
tervise indeks); teeb ettepaneku, et SKPd ennast tuleks parandada; juhib eeskujudena 
tähelepanu säästva majandusliku heaolu indeksile (ISEW), tõelise arengu näitajatele (GPI) 
või riiklikule heaoluindeksile (NWI); soovitab Eurostatil teha tihedat koostööd muude 
teadusuuringute keskustega ja organisatsioonidega, kes on sellised näitajad välja töötanud, 
et muuta need täpsemaks ja rakendatavamaks;

3. on veendunud, et riikide ja ELi poliitikat hinnatakse selle põhjal, kas selle abil suudetakse 
teha edusamme sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel ja 
eurooplaste heaolu parandamisel ning et SKP ei ole piisav kajastamaks piirkondade ja 
piirkondlike väljakutsete keerulist sotsiaal-majanduslikku tegelikkust; rõhutab, et uute 
täiendavate sotsiaalsete ja keskkonnaalaste näitajate kasutamine on täielikult kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegia ja muude oluliste algatuste eesmärkidega, mida ei ole 
võimalik saavutada, kui mõõdupuuna kasutatakse üksnes SKPd;

4. on veendunud, et kuigi SKP on makromajanduse kindel mõõdupuu, on sel ühiskonna 
üldise arengu näitajana mitmeid puudusi; eelkõige ei kajasta see sotsiaalseid tegureid nagu 
töötus, vaeghõive, oodatav eluiga ja haridus- ja tervishoiusüsteemide kvaliteet, samuti ei 
võta see arvesse tulude jaotuse ebavõrdsust, turuväliseid tegevusalasid osana 
majanduslikust väärtusloomest (nt vabatahtlik töö, majapidamistööd, ebaseaduslik 
tegevus) ega keskkonna välismõju, kusjuures SKP suureneb, kui vahendeid 
investeeritakse niisuguste negatiivsete arengute vastasesse võitlusesse nagu suurenenud 
sotsiaalsed probleemid, nii et hävingut (oma kõigis eri vormides) mõõdetakse SKPs 
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majandusliku kasuna;

5. märgib, et oma elukvaliteedi hindamisel väärtustavad inimesed näiteks turvalist sotsiaalset 
keskkonda, kus on lihtne leida mugavat eluaset ja tööd, mis on hea koht laste 
kasvatamiseks, kus hoolitsetakse näiteks välismaalaste integratsiooni eest, kus pakutakse 
sotsiaalteenuseid ja suhteliselt kättesaadavas kauguses on võimalik nautida loodust, ning 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et kõnealuste aspektide kohta võrreldavate andmete 
saamine on raske;

6. on seisukohal, et majanduse, sotsiaalvaldkonna ja keskkonnaküsimuste üha tihedamat 
vastastikust seotust silmas pidades on eri sotsiaal-majanduslike tunnuste arvessevõtmine 
Euroopa tasandil võimalik põhiliselt SKP kaudu, ning et SKP peab jääma peamiseks 
kriteeriumiks finantseraldiste taseme määramisel tulevases ühtekuuluvuspoliitikas, kuid 
rõhutab vajadust võtta riigi ja piirkondlikul tasandil rohkem arvesse keskkonna- ja 
sotsiaaltegureid ning määrata ka selleks kindlaks sobivad kriteeriumid;

7. märgib, et tugevad empiirilised tõendid näitavad, et on olemas künnis, millest alates SKP 
kasv järk-järgult lahti seotakse paralleelselt toimuvast elatustaseme ja jätkusutlikkuse 
paranemisest;

8. peab positiivseks ja oluliseks sammuks komisjoni välja pakutud viit meedet progressi 
paremaks mõõtmiseks muutuvas maailmas ning tuletab meelde kavatsust kasutada 
kõnealuseid näitajaid uute suuniste ja võrdlusalustena poliitika kujundamise ja 
rakendamise hindamiseks; rõhutab tiheda rahvusvahelise koostöö tähtsust kõnealuste 
meetmete väljatöötamisel;

9. rõhutab, et SKP on peamine näitaja, mis suudab endas ühendada keskkonnaalased ja 
sotsiaalsed, majanduslikud ja transpordialased kriteeriumid heaolu mõõtmiseks ELi 
kõikidel tasanditel; näeb täiendavate näitajate liigsel esiletõstmisel omavoli, suvalisuse ja 
ebaproportsionaalse bürokraatia ohtu, mille all kannatajateks võivad osutuda võrdsusele 
suunatud poliitika eesmärgid ning seega kõige vaesemad ja geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras piirkonnad Euroopas;

10. on arvamusel, et SKP kui majanduse turutoodangu arvväärtusel põhineva ja 
poliitikakujundamise protsessi suunava otsustava tähtsusega statistilise näitaja 
parandamiseks ja täiendamiseks on lisaks eelmainitud meetmetele vaja ulatuslikult ja 
perspektiivitundega muuta sotsiaal-, keskkonna- ja majanduspoliitika planeerimise, 
rakendamise ja hindamise süsteemi, et võtta arvesse majanduslikke, keskkonnaalaseid 
ning sotsiaalseid näitajaid, ning et eeskätt nõuab see ajakohasemate andmete kogumist ja 
töötlemist;

11. toetab täielikult Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kindla õigusliku 
raamistiku loomist positiivse sammuna nn SKP täiendamise protsessis; peab väga tähtsaks
kasutada Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist aktiivselt ja täpselt, kohe kui 
süsteem on täielikult toimiv, ELi kogu asjakohase poliitika kujundamisel mõju 
hindamiste, tegevuskavade, õigusaktide ettepanekute ja muu poliitilise protsessi olulise 
tegevuse keskse sisendina, ning peab ühtlasi väga oluliseks süsteemi põhjalikku 
kooskõlastamist ja hindamist, et see sillutaks teed edasisele arengule kõnealuses 
valdkonnas;
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12. palub komisjonil seetõttu säilitada SKP põhinäitajana, kui ta kavandab meetmeid heaolu 
ja majanduskasvu suurendamiseks ning määrab selle alusel kindlaks abikõlblikud 
piirkonnad Euroopa tasandil, ning märgib, et selles kontekstis tuleks riiklikele 
ametiasutustele endiselt jätta voli kasutada sobivaks peetaval otsustamistasandil muid 
näitajaid, et võtta arvesse piirkondade ja linnade eripära ning saavutada ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärgid;

13. rõhutab vajadust töötada välja usaldusväärne, ühtlustatud ja ajakohane statistika ning 
koguda andmete ja näitajate pikki aegridu, et neid saaks kasutada tulevaste arengute 
projekteerimiseks ja poliitika väljakujundamiseks; soovitab riigiasutuste eri andmebaase 
paremini kasutada ja kombineerida ning et andmete kvaliteedi ja võrreldavuse tagamiseks 
kasutataks kõikides liikmesriikides sarnaseid meetodeid, ühtseid standardeid, määratlusi, 
klassifikatsioone ja raamatupidamiseeskirju; nõuab, et andmete kogumisel ja töötlemisel 
järgitaks ametialase sõltumatuse, erapooletuse, objektiivsuse, statistilise 
konfidentsiaalsuse ja kulutasuvuse põhimõtteid, kandes samal ajal hästi hoolt 
isikuandmete kaitse aspektide eest; on seisukohal, et Eurostat peaks selles protsessis 
põhirolli etendama;

14. tunneb heameelt komisjoni valmisoleku üle teha koostööd muude 
valitsusorganisatsioonide, kodanikuühiskonna ja teadusuuringute keskustega; tuletab 
meelde, kui oluline on kodanike osalemine kõnealuses otsustava tähtsusega arutelus ning 
vabade teabeallikate tagamine, mis on kõigile kodanikele kergesti kättesaadavad, nii et eri 
näitajate tegelik sisu ja see, kuidas need on saavutatud, nende omavahelised seosed ja see, 
mida nendega tegelikult mõõdetakse, oleks võimalik teha arusaadavaks ning et nende aja 
jooksul toimuv areng oleks jälgitav; nõuab, et Euroopa Parlament oleks selleteemalistesse 
tulevastesse arengutesse tihedalt kaasatud;

15. rõhutab vajadust niisuguste näitajate kogumi järele, millega mõõdetakse mittefiskaalseid 
väliseid ja sisemisi makromajanduslikke arenguid, mis teatavatel asjaoludel võivad 
mõjutada riigi rahandust, ning märgib, et niisugune näitajate kogum võiks hõlmata 
jooksevkonto saldot, välisvarade puhasväärtust, tootlikkust ja tööjõukulu ühiku kohta, 
reaalset efektiivset vahetuskurssi, erasektori laenude ja varade hindu;

16. on siiski seisukohal, et SKP kui ainsa statistilise näitaja diskuteeritavus ja täiendavate 
näitajate kasutuselevõtt annab riigi ja Euroopa tasandi majanduspoliitikale uue suuna, 
millega lisanduvad uued aspektid, mis on seotud arengu kvaliteedi ja kodanike jõukusega.
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