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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 2007. gada 30. jūnijā 
pieņemto Stambulas deklarāciju par to, kā novērtēt un veicināt sabiedrību progresu,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu regulai par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem 
(COM(2010)0132),

– ņemot vērā Saimnieciskās darbības un sociālā progresa noteikšanas komisijas ziņojumu 
(J. E. Stiglitz, A. Sen un J.-P. Fitoussi 2008. gada ziņojums),

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu uzsākt nopietnu, visaptverošu un progresīvu rīcības 
plānu, tajā paredzot piecas darbības, lai uzlabotu iekšzemes kopprodukta radītāju (IKP), 
kas ir rādītājs ekonomiskās darbības vērtēšanai, un to papildinātu ar citiem rādītājiem, 
kuros ņemti vērā tādi nozīmīgi aspekti kā cilvēku labklājība un progress, piemēram, 
ekonomikas, vides un sociālajā jomā;

2. iesaka censties izmantot piemērotu rādītāju ierobežotu kopumu, ko vēlāk varētu viegli 
papildināt ar citiem rādītājiem, un apvienotu rādītāju kopumu, kurā var paredzēt divus 
papildu aspektus saistībā ar vidi, proti, vienu rādītāju naudas izteiksmē (piemēram, 
pielāgoto neto ietaupījumu rādītāju) un vienu fizisku rādītāju (piemēram, patēriņa 
ekoloģiskā ekvivalenta rādītāju, oglekļa dioksīda emisijas rādītāju vai citus ekonomiskās 
izaugsmes un ietekmes uz vidi atdalīšanas rādītājus), kā arī dažus plašākus sociālās 
integrācijas un cilvēku labklājības rādītājus (piemēram, GINI indeksu un sabiedrības 
nabadzības rādītāju vai sociālās labklājības rādītāju); iesaka uzlabot pašu IKP rādītāju; kā 
piemērus min ilgtspējīgas ekonomiskās labklājības indeksu, patiesa progresa rādītājus vai 
valsts labklājības indeksu; iesaka Statistikas birojam cieši sadarboties ar citiem 
pētniecības centriem un organizācijām, kas ir izstrādājuši šādus rādītājus, lai tādējādi tos 
padarītu precīzākus un vieglāk piemērojamus;

3. uzskata, ka dalībvalstu un ES politiku vērtēs pēc tā, vai tā ir ļāvusi gūt panākumus sociālo, 
ekonomikas un vides mērķus sasniegšanā un Eiropas iedzīvotāju labklājības uzlabošanā, 
un ka IKP nav pietiekams rādītājs, lai atspoguļotu valstu un reģionu problēmu sarežģīto 
sociālekonomisko būtību; uzsver, ka jaunu un papildinošu sociālo un vides rādītāju 
izmantošana pilnībā atbilst „Eiropa 2020” un citu nozīmīgu stratēģiju mērķiem, kurus nav 
iespējams sasniegt, par kritēriju izmantojot tikai un vienīgi IKP;

4. uzskata — lai gan IKP ir uzticams instruments makroekonomiskās darbības novērtēšanai, 
kā sabiedrības vispārīgās attīstības rādītājs tas ir daudzējādā ziņā nepilnīgs; IKP 
neatspoguļo nedz tādus nozīmīgus sociālos faktorus kā bezdarbs, nepietiekama 
nodarbinātība, paredzamais dzīves ilgums vai izglītības un veselības aprūpes sistēmu 
kvalitāte, nedz ienākumu sadales atšķirības, ārpustirgus darbības, kuras arī veido 
ekonomikas vērtību (piemēram, darbs mājās, brīvprātīgs darbs un nelikumīgas darbības), 
un negatīvu ārējo ietekmi uz vidi, turklāt šis rādītājs palielinās, kad līdzekļi tiek ieguldīti, 
lai novērstu nelabvēlīgas tendences, piemēram, sociālo problēmu palielināšanos, kā 



PE448.956v02-00 4/6 AD\839392LV.doc

LV

rezultātā postījums (visos tā veidos) IKP aprēķinos tiek uzskatīts par ekonomisku 
ieguvumu;

5. atzīmē, ka cilvēki, domājot par savu dzīves kvalitāti, augstu vērtē, piemēram, drošu 
sociālo vidi, kurā ir viegli atrast ērtus mājokļus un darbu, kurā ir viegli audzināt bērnus, 
kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta, piemēram, ārvalstnieku integrācijai, kurā tiek 
nodrošināti sociālie pakalpojumi un kurā cilvēks var baudīt dabu viegli sasniedzamā 
attālumā, un ka ir grūti iegūt salīdzināmus datus par šiem jautājumiem;

6. uzskata — ņemot vērā arvien pieaugošo ekonomikas, sociālās jomas un vides savstarpējo 
atkarību, IKP ir galvenais rādītājs, kas ļauj ņemt vērā atšķirīgās sociālekonomiskās 
pazīmes Eiropā, un tam arī turpmāk vajadzētu būt galvenajam kritērijam, novērtējot 
līdzekļu asignējuma līmeni kohēzijas politikas ietvaros, tomēr uzsver, ka vairāk jāņem 
vērā valsts un reģionālā līmeņa vides un sociālie faktori un šim nolūkam jānosaka arī 
piemēroti kritēriji;

7. atzīmē — neapstrīdama empīriskā pieredze liecina par to, ka pēc noteikta IKP pieauguma 
līmeņa sasniegšanas šo pieaugumu pakāpeniski vairs nepavada dzīves standartu un 
ilgtspējības uzlabojumi;

8. atzinīgi vērtē — kā pozitīvu un nozīmīgu soli — Komisijas ierosinātās piecas darbības, lai 
labāk novērtētu paveikto mainīgā pasaulē, un atgādina nodomu izmantot šos rādītājus kā 
jaunas pamatnostādnes un standartus politikas veidošanas un īstenošanas novērtēšanai; 
uzsver, cik svarīgi ir, lai šie rādītāji tiktu izstrādāti ciešā starptautiskā sadarbībā;

9. uzsver, ka IKP ir galvenais rādītājs, kas var apvienot vides un sociālos, kā arī ekonomikas 
un transporta kritērijus labklājības noteikšanai ES visos līmeņos; pauž bažas — ja pārāk 
lieks uzsvars tiks likts uz citiem rādītājiem, rezultāts būs patvaļīga un nepamatota lēmumu 
pieņemšana un pārmērīga birokrātija, kas varētu sarežģīt ar reģionu vienlīdzību saistīto 
mērķu sasniegšanu un negatīvi ietekmēt visnabadzīgākos un ģeogrāfiski visneizdevīgākajā 
stāvoklī esošos Eiropas reģionus;

10. uzskata — lai uzlabotu un papildinātu IKP kā galveno statistikas rādītāju, kurš nosaka 
politikas veidošanas procesu un kura pamatā ir ekonomikas novērtēšana no tirgus 
produkcijas viedokļa, ir nepieciešamas visaptverošas un tālejošas izmaiņas sistēmā, lai 
pienācīgi ņemtu vērā ekonomikas, vides un sociālās politikas plānošanas, īstenošanas un 
novērtēšanas ekonomiskos, vides un sociālos parametrus, kā arī savlaicīgāka datu 
apkopošana un apstrāde;

11. pilnībā atbalsta Eiropas vides ekonomisko kontu stabila tiesiskā regulējuma izveidi, jo tas 
ir pozitīvs solis „IKP un ne tikai” procesā; uzskata — ir ļoti svarīgi, lai, līdzko sistēma ir 
pilnīgi darbspējīga, Eiropas vides ekonomiskie konti tiktu aktīvi un pareizi izmantoti visā 
ES politikas veidošanas procesā, proti, lai tie kļūtu par būtisku ieguldījumu ietekmes 
novērtējumu veikšanā, rīcības plānos, likumdošanas priekšlikumos un citos nozīmīgos 
politikas procesa darba rezultātos, un ir ļoti svarīgi arī, lai šī sistēma tiktu cieši saskaņota 
un novērtēta, tādējādi sagatavojot pamatu turpmākai attīstībai šajā jomā;

12. tādēļ aicina Komisiju saglabāt IKP kā galveno rādītāju, plānojot pasākumus, lai palielinātu 
labklājību un uzlabotu saimniecisko darbību, un, pamatojoties uz šo rādītāju, noteikt 



AD\839392LV.doc 5/6 PE448.956v02-00

LV

reģionus, kas ir tiesīgi saņemt Eiropas līmeņa atbalstu, šajā sakarībā ļaujot valsts iestādēm 
attiecīgajā līmenī arī turpmāk brīvi izmantot citus sociālos, vides un ar infrastruktūru 
saistītos rādītājus, lai ņemtu vērā reģionu, pilsētu un lielpilsētu īpašos apstākļus un 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

13. uzsver nepieciešamību izstrādāt uzticamus, saskaņotus un savlaicīgus statistikas datus un 
iegūt ilgtermiņa datu un rādītāju kopumu, ko iespējams izmantot turpmākās attīstības 
prognozēšanai un politikas veidošanai; iesaka labāk izmantot un apvienot dažādās valsts 
iestāžu datu bāzes un katrā dalībvalstī izmantot līdzīgu metodoloģiju, kopējus standartus, 
definīcijas, klasifikācijas un grāmatvedības noteikumus, lai tādējādi nodrošinātu datu 
kvalitāti un salīdzināmību; aicina datu apkopošanu un apstrādi veikt atbilstoši 
profesionālās neatkarības, taisnīguma, objektivitātes, ticamības, statistikas 
konfidencialitātes un izmaksu lietderības principiem, vienlaikus pienācīgu uzmanību 
pievēršot personas datu aizsardzības jautājumiem; uzskata, ka Statistikas birojam 
vajadzētu aktīvi iesaistīties šajā procesā;

14. atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi cieši sadarboties ar citām valstiskām organizācijām, 
pilsonisko sabiedrību un pētniecības centriem; atgādina, cik svarīgi ir šajās nozīmīgajās 
diskusijās iesaistīt pilsoņus un nodrošināt bezmaksas informācijas avotus, kuri ir viegli 
pieejami visiem iedzīvotājiem, lai tādējādi veicinātu izpratni par dažādo rādītāju patieso 
būtību, iegūšanas veidu, savstarpējo saistību un par to, ko tie patiesībā novērtē, kā arī lai 
būtu iespējams sekot to attīstībai laika gaitā; aicina Eiropas Parlamentu cieši iesaistīties 
turpmākajā darbībā saistībā ar šo jautājumu;

15. uzsver nepieciešamību pēc rādītāju kopuma, kas ļautu novērtēt makroekonomikas 
nefiskālās ārējās un iekšējās pārmaiņas, kuras noteiktos apstākļos var ietekmēt valsts 
finanses, un atzīmē, ka šādu rādītāju kopumā varētu iekļaut tekošo norēķinu bilanci, 
ārvalstu aktīvu neto pozīcijas, ražīgumu un darbaspēka vienības izmaksas, reālo efektīvo 
maiņas kursu, privātā sektora kreditēšanas apjomu un aktīvu cenas;

16. tomēr uzskata, ka IKP kā vienīgā statistiskā rādītāja apšaubīšana un papildu rādītāju 
ieviešana sniegs dalībvalstu un Eiropas līmeņa ekonomikas politikai jaunu attīstības 
virzienu un ieviesīs jaunus aspektus saistībā ar attīstības kvalitāti un iedzīvotāju 
labklājību.
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