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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 30 d. priimtą EBPO Stambulo deklaraciją „Visuomenės 
pažangos vertinimas ir skatinimas“,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos aplinkos ekonominių 
sąskaitų (COM(2010)132),

– atsižvelgdamas į Ekonominės veiklos ir socialinės pažangos vertinimo komisijos ataskaitą 
(Stiglitz, Sen ir Fitoussi 2008 m. ataskaita),

1. džiaugiasi Komisijos iniciatyva pradėti įgyvendinti rimtą, išsamų ir perspektyvų penkių 
veiksmų planą siekiant tobulinti bendrąjį vidaus produktą (BVP), kaip ekonominės veiklos 
vertinimo rodiklį, ir papildyti BVP kitais rodikliais, kuriais atsižvelgiama į pagrindinius 
žmogaus gerovės ir pažangos aspektus, pvz., ekonomikos, aplinkosaugos ir socialiniais 
rodikliais;

2. rekomenduoja siekti nustatyti ribotą skaičių tinkamų rodiklių, kuriuos vėliau būtų galima 
lengvai papildyti kitais rodikliais, taip pat nustatyti suvestinius rodiklius, kurie apimtų dvi 
papildomas su aplinka susijusias perspektyvas: būtų taikomas piniginis rodiklis (pvz., 
pakoreguotos grynosios santaupos) ir vienas fizinis rodiklis (pvz., ekologinis pėdsakas, 
anglies pėdsakas ar kiti atsiejimo rodikliai), taip pat keletą platesnio masto socialinės 
įtraukties ir žmonių gerovės rodiklių, pvz., GINI koeficientą ir žmonių skurdo indeksą 
arba socialinės sveikatos indeksą; laikosi nuomonės, kad pats BVP rodiklis galėtų būti 
patobulintas; kaip pavyzdžius pateikia tvarios ekonominės gerovės indeksą, tikros 
pažangos rodiklius arba nacionalinį gerovės indeksą; rekomenduoja, kad Eurostatas 
glaudžiai bendradarbiautų su kitais tyrimų centrais ir organizacijomis, kurie tokius 
rodiklius parengė, tam, kad jie būtų tikslesni ir lengviau įgyvendinami;

3. mano, kad nacionalinės ir ES politikos kryptys bus vertinamos pagal tai, ar jos padeda 
daryti pažangą siekiant socialinių, ekonominių bei aplinkosaugos tikslų ir gerinant 
Europos piliečių gerovę, taip pat mano, kad BVP nepakanka norint atspindėti sudėtingą 
socialinę ir ekonominę šalims ir regionams iškylančių problemų realybę; pabrėžia, kad 
naujų ir papildomų socialinių ir aplinkosaugos rodiklių taikymas visiškai atitinka 
strategijos „Europa 2020“ ir kitų svarbių iniciatyvų tikslus, kurių neįmanoma pasiekti 
naudojant vien tik BVP matą;

4. laikosi nuomonės, kad, nors BVP yra patikima makroekonominės veiklos matavimo 
priemonė, kaip rodiklis ji turi daug trūkumų atsižvelgiant į bendrą visuomenės vystymąsi; 
ypač BVP neatspindi tokių svarbių socialinių veiksnių, kaip nedarbo, nepakankamo 
užimtumo, gyvenimo trukmės arba švietimo ir sveikatos priežiūros sistemų kokybės, taip 
pat jis neatspindi pajamų pasiskirstymo skirtumų ar su rinka nesusijusios veiklos, kuri yra 
ekonominės vertės kūrimo dalis (pvz., savanoriška veikla, darbas namuose ir neteisėta 
veikla), ir neigiamo aplinkai daromo išorės poveikio; taip pat BVP padidėja, kai 
investuojama išteklių siekiant duoti atsaką į neigiamus pokyčius, kaip antai socialinių 
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problemų padaugėjimą, taigi taikant BVP (visų rūšių) destrukcija matuojama kaip 
ekonominė nauda;

5. pažymi, kad svarstydami gyvenimo kokybės klausimą žmonės vertina, pvz., saugią 
socialinę aplinką, kurioje nesunku gauti patogų būstą ir darbą, kuri tinka vaikams auginti, 
kurioje, pvz., deramai rūpinamasi užsieniečių integracija, kur teikiamos socialinės 
paslaugos ir galima pabūti gamtoje, kuri yra pasiekiama, ir apgailestauja, kad sunku gauti 
palyginamų duomenų šiose srityse;

6. atsižvelgdamas į vis glaudesnę ekonomikos, socialinės srities ir aplinkosaugos tarpusavio 
priklausomybę, mano, kad BVP yra pagrindinis rodiklis, kuriuo remiantis galima tinkamai 
atsižvelgti į skirtingas socialines ir ekonomines ypatybes Europos lygmeniu, taigi jis turi 
išlikti pagrindinis finansinių asignavimų lygio kriterijus vykdant būsimą sanglaudos 
politiką, tačiau pabrėžia, jog reikia labiau atsižvelgti į aplinkosaugos ir socialinius 
veiksnius nacionaliniu ir regionų lygmenimis ir taip pat nustatyti šiam tikslui tinkamus 
kriterijus;

7. pažymi, kad yra tvirtų praktinių įrodymų, kad yra riba, nuo kurios BVP augimas 
palaipsniui atsiejamas nuo paraleliai gerėjančio gyvenimo lygio ir tvarumo;

8. pritaria Komisijos pateiktiems penkiems veiksmams, kuriais siekiama geriau išmatuoti 
pažangą besikeičiančiame pasaulyje, nes tai teigiamas ir svarbus žingsnis, ir primena 
ketinimą šiuos rodiklius taikyti kaip naujas gaires ir kriterijus vertinant politikos 
formavimą bei įgyvendinimą; pabrėžia, kad svarbu plėtoti šiuos veiksmus glaudžiai 
bendradarbiaujant tarptautiniu mastu;

9. pabrėžia, kad BVP yra pagrindinis rodiklis, kuris gali kartu apimti aplinkosaugos ir 
socialinius, ekonominius ir transporto kriterijus siekiant visais lygmenimis įvertinti gerovę 
ES; nuogąstauja, kad per daug akcentuojant kitus rodiklius sprendimai bus priimami 
savavališkai ir atsitiktinai ir itin padidės biurokratizmas, o dėl šių priežasčių gali dar 
labiau pasunkėti su regionų lygybe susijusių tikslų įgyvendinimas ir gali būti padaryta žala 
skurdžiausiems ir geografiniu požiūriu nepalankiausioje padėtyje esantiems Europos 
regionams;

10. laikosi nuomonės, kad tobulinant ir papildant BVP, kaip statistinį rodiklį, kuriuo 
vadovaujamasi politikos formavimo procese, kuris grindžiamas ekonomikos rinkos 
produkcijos vertinimu, reikia išsamiai ir dideliu mastu keisti sistemą siekiant tinkamai 
atsižvelgti į ekonominės, aplinkosaugos ir socialinės politikos planavimo, įgyvendinimo ir 
vertinimo ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius kriterijus, ir ypač ragina užtikrinti, 
kad duomenys būtų renkami ir tvarkomi laiku;

11. visiškai pritaria tam, kad būtų sukurta tvirta teisinė sistema, skirta Europos aplinkos 
ekonominėms sąskaitoms, nes tai yra teigiamas žingsnis vykdant procesą „BVP ir kiti 
rodikliai“; laikosi nuomonės, kad labai svarbu, jog iškart po to, kai sistema pradės visiškai 
veikti, Europos aplinkos ekonominės sąskaitos būtų aktyviai ir kruopščiai naudojamos 
formuojant visas atitinkamas ES politikos kryptis, nes jų indėlis labai svarbus rengiant 
poveikio vertinimus, veiksmų planus, teisėkūros pasiūlymus ir kitas svarbias politinio 
proceso priemones, taip pat labai svarbu, kad sistema būtų atidžiai koordinuojama ir 
vertinama siekiant, kad ji atvertų kelią kitiems pokyčiams šioje srityje;
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12. todėl ragina Komisiją toliau naudoti BVP kaip pagrindinį rodiklį planuojant priemones, 
kurias taikant būtų didinama gerovė, gerinama ekonominė veikla ir nustatomi Europos 
lygmeniu paramai gauti tinkami regionai, taigi todėl nacionalinėms valdžios institucijoms 
ir toliau turi būti užtikrinama laisvė atitinkamu etapu naudoti kitus socialinius, 
aplinkosaugos ir su infrastruktūra susijusius rodiklius, kad būtų galima atsižvelgti į 
konkrečias regionų ir miestų aplinkybes ir siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

13. pabrėžia poreikį užtikrinti patikimus, suderintus ir laiku parengtus statistinius duomenis ir 
parengti ilgo laikotarpio duomenų ir rodiklių serijas tam, kad būtų galima jais naudotis 
numatant tolesnius pokyčius ir formuojant politiką; rekomenduoja, kad būtų geriau 
naudojamos ir derinamos įvairios viešųjų institucijų tvarkomos duomenų bazės ir kad 
kiekvienoje valstybėje narėje būtų taikoma panaši metodika, bendri standartai, apibrėžtys, 
klasifikacijos ir apskaitos taisyklės siekiant užtikrint duomenų kokybę ir palyginamumą;
ragina, kad duomenys būtų renkami ir tvarkomi laikantis profesinio nepriklausomumo, 
nešališkumo, objektyvumo, statistikos duomenų konfidencialumo ir sąnaudų 
veiksmingumo principų, taip pat deramai turi būti atsižvelgta į asmens duomenų apsaugos 
klausimus; laikosi nuomonės, kad šiame procese Eurostatas turėtų atlikti pagrindinį 
vaidmenį;

14. pritaria Komisijos ketinimui bendradarbiauti su kitomis vyriausybinėmis organizacijomis, 
pilietine visuomene ir tyrimų centrais. primena, kad svarbu, jog šiose itin svarbiose 
diskusijose dalyvautų piliečiai ir jog visiems piliečiams būtų suteiktos puikios galimybės 
susipažinti su nemokamais informacijos šaltiniais tam, kad jie galėtų suprasti tikrąjį 
įvairių rodiklių turinį ir jų nustatymo būdus, tarpusavio ryšius ir tai, kas jais iš tikrųjų 
matuojama, ir kad jie galėtų stebėti jų raidą bėgant laikui; ragina, kad Europos 
Parlamentas būtų aktyviai įtrauktas į tolesnius įvykius šioje srityje;

15. pabrėžia, kad reikia parengti rodiklius, kuriais būtų vertinama su biudžetu nesusijusi išorės 
ir vidaus makroekonominė raida, kuri tam tikromis aplinkybėmis gali daryti poveikį 
vešiesiems finansams, ir pažymi, kad į tokį rodiklių rinkinį galėtų įeiti einamosios 
sąskaitos balansas, grynojo užsienio turto pozicijos, produktyvumas ir vieneto darbo 
sąnaudos, realusis efektyvusis valiutų keitimo kursas, privačiojo sektoriaus kreditas ir 
turto kainos;

16. tačiau mano, kad pradėjus abejoti dėl BVP kaip vienintelio statistinio rodiklio ir pradėjus 
taikyti papildomus rodiklius ekonominė politika nacionaliniu ir Europos lygmenimis 
pasuks naujomis kryptimis ir atsiras naujų aspektų, susijusių su vystymosi kokybe ir 
piliečių gerove.
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