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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon OECD:n 30. kesäkuuta 2007 antaman Istanbulin julistuksen 
"Yhteiskuntien kehityksen mittaaminen ja vahvistaminen",

– ottaa huomioon komission ehdotuksen asetukseksi Euroopan ympäristötilinpidosta 
(KOM(2010)0132),

– ottaa huomioon komission kertomuksen talouden suorituskyvyn ja sosiaalisen edistyksen 
mittaamisesta (Stiglitzin, Senin ja Fitoussin raportti 2008),

1. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen vakavan, kattavan ja edistyksellisen 
viisikohtaisen toimintasuunnitelman käynnistämiseksi bruttokansantuotteen (BKT) 
parantamisesta taloudellisen performanssin arvioinnin indikaattorina ja BKT:n 
täydentämisestä muilla indikaattoreilla, joissa otetaan huomioon inhimillisen 
hyvinvoinnin ja edistyksen tärkeät ulottuvuudet, kuten talous-, ympäristö- ja 
sosiaaliulottuvuudet;

2. ehdottaa, että pyritään käyttämään tiettyjä asiaankuuluvia indikaattoreita, joita voidaan 
myöhemmin helposti täydentää muilla indikaattoreilla, sekä tiettyjä yleisindikaattoreita, 
jotka voivat pitää sisällään kaksi ympäristöön liittyvää täydentävää näkökulmaa siten, että 
yksi indikaattori on mitattavissa rahalla (esimerkiksi mukautetut nettosäästöt) ja toinen on 
fyysinen indikaattori (ekologinen jalanjälki, hiilijalanjälki tai muut 
irtikytkentäindikaattorit), sekä muutamia sosiaalista osallisuutta ja ihmisten hyvinvointia 
mittaavia laajempia indikaattoreita (esimerkiksi Gini-indeksi ja inhimillisen köyhyyden
indeksi tai terveydenhuollon indeksi); ehdottaa, että BKT:ta itseään parannetaan; viittaa 
esimerkkeinä seuraaviin: kestäväpohjaisen taloudellisen hyvinvoinnin indeksi (ISEW), 
aidon kehityksen indikaattorit (GPI) tai kansallisen hyvinvoinnin indeksi (NWI);
suosittelee, että Eurostat tekee tiivistä yhteistyötä muiden tällaisia indeksejä kehittäneiden 
tutkimuskeskusten ja organisaatioiden kanssa, jotta niitä voidaan tarkentaa ja muokata 
toteuttamiskelpoisemmiksi;

3. katsoo, että kansallisia ja EU:n politiikkoja arvioidaan sen perusteella, onnistuvatko ne 
edistämään sosiaali-, talous- ja ympäristötavoitteita ja parantamaan eurooppalaisten 
hyvinvointia, ja että BKT ei riitä mittaamaan kansallisten ja alueellisten haasteiden 
monimutkaista sosiotaloudellista todellisuutta; korostaa, että uusien ja täydentävien 
sosiaali- ja ympäristöindikaattoreiden käyttö sopii täysin yhteen Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden ja muiden merkittävien aloitteiden kanssa, joita ei voida saavuttaa 
käyttämällä yksin BKT:ta mittapuuna;

4. katsoo, että vaikka BKT on makrotaloudellisen toiminnan toimiva mittari, siinä on monia 
heikkouksia, jos sitä pidetään yleisen yhteiskunnallisen kehityksen indikaattorina; katsoo, 
että siinä ei etenkään näy tärkeitä sosiaalisia tekijöitä, kuten työttömyys, alityöllisyys, 
odotettavissa oleva elinikä tai koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmän laatu, eikä siinä 
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oteta huomioon tuloeroja tai markkinatonta toimintaa osana taloudellista 
arvonmuodostusta (kuten kotityö, vapaaehtoistyö ja laiton toiminta) eikä kielteisiä 
ulkoisia ympäristövaikutuksia, ja se kasvaa, kun resursseja investoidaan kielteisen 
kehityksen, kuten lisääntyvien sosiaalisten ongelmien, korjaamiseen, joten tuho (kaikissa 
muodoissaan) lasketaan BKT:ssa taloudelliseksi hyödyksi;

5. panee merkille, että kun ihmiset pohtivat elämänlaatuaan, he kertovat arvostavansa 
esimerkiksi turvallista sosiaalista ympäristöä, josta on helppo löytää mukava asunto ja 
työpaikka, joka soveltuu hyvin lasten kasvattamiseen, jossa esimerkiksi ulkomaalaisten 
kotouttaminen on hoidettu hyvin, jossa tarjotaan sosiaalipalveluja ja jossa he voivat 
nauttia kohtuullisen matkan päässä olevasta luonnosta; pitää valitettavana, että tällaisista 
asioista on vaikea saada vertailukelpoisia tietoja;

6. katsoo, että kun otetaan huomioon talouden, yhteiskunnan ja ympäristön entistä suurempi 
riippuvuus toisistaan, BKT on pääasiallinen indikaattori, jonka avulla voidaan ottaa 
huomioon erilaiset sosioekonomiset ominaisuudet Euroopan tasolla, ja sen on pysyttävä 
pääkriteerinä tulevan koheesiopolitiikan määrärahojen tason määrittelyssä, mutta korostaa, 
että on tarpeen ottaa enemmän huomioon ympäristölliset ja sosiaaliset tekijät kansallisesti 
ja alueellisesti sekä määrittää myös tätä varten sopivia kriteerejä;

7. panee merkille, että vahvat empiiriset todisteet osoittavat, että on tietty raja-arvo, jonka 
jälkeen BKT:n kasvu erkanee asteittain vastaavasta elintason ja vakauden 
parantumiskehityksestä;

8. pitää komission viittä toimea myönteisenä ja tärkeänä kehitysaskeleena pyrittäessä 
parantamaan edistyksen mittaamista muuttuvassa maailmassa, ja palauttaa mieliin 
aikomuksen käyttää näitä indikaattoreita uusina suuntaviivoina ja mittapuina 
päätöksenteon ja täytäntöönpanon arvioimiseksi; korostaa tarvetta kehittää näitä toimia 
tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä;

9. painottaa, että BKT on pääasiallinen indikaattori, johon voidaan yhdistää ympäristö-, 
sosiaali-, talous- ja kuljetuskriteerit vaurauden mittaamiseksi kaikilla tasoilla EU:ssa; 
pelkää, että muiden indikaattoreiden liiallinen korostaminen johtaa mielivaltaiseen ja 
sattumanvaraiseen päätöksentekoon ja liialliseen byrokratiaan, joka vaikeuttaa alueellisen 
tasa-arvon tavoitteiden saavuttamista Euroopan köyhimpien ja maantieteellisesti 
heikoimmassa asemassa olevien alueiden tappioksi;

10. katsoo, että BKT:n parantaminen ja täydentäminen tärkeänä talouden markkinatuotoksen 
mittaamiseen perustuvana, päätöksentekoprosessia ohjaavana tilastollisena indikaattorina 
edellyttää perusteellisia ja kauaskantoisia muutoksia järjestelmässä, jotta talous-, 
ympäristö- ja sosiaaliparametrit otetaan asianmukaisesti huomioon talous-, ympäristö- ja 
sosiaalipolitiikan suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa, ja myös oikea-
aikaisempaa tiedon keruuta ja käsittelyä;

11. tukee täysin vakaan lainsäädäntökehyksen luomista Euroopan ympäristötilinpidolle 
myönteisenä kehitysaskeleena "BKT ja muut indikaattorit" -prosessissa; pitää erittäin 
tärkeänä, että heti kun järjestelmä on täysin toimintakykyinen, Euroopan 
ympäristötilinpitoa olisi aktiivisesti ja tarkasti käytettävä kaikessa asiaankuuluvassa EU:n 
päätöksenteossa tärkeänä osana vaikutustenarviointia, toimintasuunnitelmia, 
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lainsäädäntöehdotuksia ja muita poliittisen päätöksenteon tärkeitä tuotteita ja pitää lisäksi 
erittäin tärkeänä, että järjestelmää koordinoidaan ja arvioidaan tarkasti, jotta se voisi 
viitoittaa tietä lisäkehitykselle tällä alalla;

12. kehottaa komissiota siksi pitämään BKT:ta tärkeimpänä indikaattorina, kun se 
suunnittelee toimenpiteitä vaurauden ja taloudellisen suorituskyvyn lisäämiseksi ja 
tunnistaakseen alueita, jotka ovat siinä yhteydessä oikeutettuja tukeen EU:n tasolla, ja 
katsoo, että siksi kansallisille viranomaisille on edelleen annettava liikkumavaraa käyttää 
muita sosiaali-, ympäristö- ja infrastruktuuri-indikaattoreita asianmukaisella tasolla siten, 
että otetaan huomioon alueiden ja kaupunkien erityisolosuhteet sekä Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden saavuttaminen;

13. painottaa tarvetta kehittää luotettavia, yhdenmukaisia ja ajankohtaisia tilastoja ja saada 
tietoja ja indikaattoreita pitkällä aikavälillä, jotta niitä voidaan käyttää ennakoitaessa 
tulevaisuuden suuntauksia ja suunniteltaessa toimintatapoja; suosittelee, että julkisten 
viranomaisten ylläpitämiä eri tietokantoja pitäisi käyttää ja yhdistellä paremmin ja että
kussakin jäsenvaltioissa käytettäisiin samaa metodologiaa, yhteisiä standardeja, 
määritelmiä, luokituksia ja kirjanpitosääntöjä, jotta varmistettaisiin tietojen laatu ja 
vertailtavuus; vaatii, että tiedon keruussa ja käsittelyssä noudatetaan ammatillista 
riippumattomuutta, puolueettomuutta, objektiivisuutta, tilastosalaisuutta ja 
kustannustehokkuutta koskevia periaatteita, kuitenkin niin, että henkilötietosuojan 
näkökohdat otetaan hyvin huomioon; katsoo, että Eurostatilla pitäisi olla tärkeä asema 
tässä prosessissa;

14. suhtautuu myönteisesti komission halukkuuteen työskennellä yhteistyössä muiden 
valtiollisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuskeskusten kanssa; muistuttaa, 
että on tärkeää, että kansalaiset osallistuvat tähän tärkeään keskusteluun ja että tarjotaan 
vapaita tietolähteitä, jotka ovat helposti kaikkien kansalaisten saatavilla siten, että eri 
indikaattoreiden todellinen sisältö, miten ne on saavutettu, niiden väliset yhteydet ja 
todelliset mittauskohteet voidaan selittää ymmärrettävästi ja niiden kehitystä voidaan 
seurata ajan kuluessa; kehottaa Euroopan parlamenttia seuraamaan tarkasti tämän aiheen 
kehittymistä tulevaisuudessa;

15. painottaa tarvetta sellaisille indikaattoreille, joilla mitataan muita kuin fiskaalisia ulkoisia 
ja sisäisiä makrotaloudellisia kehityksiä, joilla saattaa olla tietyissä olosuhteissa yhteys 
julkiseen talouteen, ja panee merkille, että tällaisiin indikaattoreihin voisi sisältyä 
vaihtotase, ulkomainen nettovarallisuusasema, tuottavuus ja yksikkötyökustannukset, 
reaalinen efektiivinen valuuttakurssi sekä yksityissektorin luottojen ja omaisuuserien 
hinnat;

16. toteaa, että BKT:n kyseenalaistaminen ainoana tilastollisena indikaattorina ja täydentävien 
indikaattoreiden käyttöönotto johtaa uudensuuntaisiin talouspolitiikkoihin kansallisella ja 
EU:n tasolla ja tuo esiin uusia näkökohtia kehityksen laadusta ja kansalaisten vauraudesta.
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