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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

– so zreteľom na Istanbulskú deklaráciu OECD týkajúcu sa merania a podporovania 
pokroku spoločností, ktorá bola prijatá 30. júna 2007,

– so zreteľom na návrh nariadenia o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 
(KOM(2010)0132) predložený Komisiou,

– so zreteľom na správu komisie pre meranie hospodárskej výkonnosti a sociálneho 
pokroku (správa Stiglitza, Sena a Fitoussiho z roku 2008),

1. víta podnet Komisie na začatie vecného, komplexného a pokrokového plánu piatich 
opatrení zameraného na úpravu hrubého domáceho produktu (HDP) ako ukazovateľa pre 
posudzovanie hospodárskej výkonnosti a na doplnenie HDP o ďalšie ukazovatele, ktoré 
zohľadňujú základné rozmery ľudského blahobytu a pokroku, ako napríklad hospodársky, 
environmentálny a sociálny rozmer;

2. navrhuje, aby sa úsilie zameralo na dosiahnutie ohraničeného súboru relevantných 
ukazovateľov, ktoré bude neskôr možné ľahko doplniť o ďalšie ukazovatele, a súboru 
súhrnných ukazovateľov, ktoré môžu predstavovať dva vzájomne sa dopĺňajúce pohľady 
na životné prostredie prostredníctvom peňažného ukazovateľa, napr. upravené čisté 
úspory, a fyzického ukazovateľa, napr. ekologická stopa, uhlíková stopa alebo ďalšie 
ukazovatele oddelenia, ako aj niekoľko širších ukazovateľov sociálneho začlenenia 
a blahobytu ľudí, napr. Giniho index a index ľudskej chudoby alebo index sociálneho 
zdravia; navrhuje úpravu samotného HDP; ako príklad uvádza index udržateľného 
hospodárskeho blahobytu, ukazovatele skutočného pokroku alebo index národného 
blahobytu; odporúča, aby Eurostat úzko spolupracoval s ostatnými výskumnými 
strediskami a organizáciami, ktoré takéto ukazovatele vyvinuli, s cieľom spresniť ich 
a zabezpečiť ich lepšiu uplatniteľnosť v praxi;

3. domnieva sa, že politiky členských štátov a EÚ sa budú posudzovať z hľadiska ich 
úspešnosti v dosahovaní pokroku pri plnení sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych cieľov a zvyšovaní blahobytu Európanov a že HDP nepostačuje na 
zaznamenanie komplexnej sociálno-ekonomickej reality a s ňou spojených výziev, 
s ktorými sa stretávajú jednotlivé členské štáty a regióny; zdôrazňuje, že používanie 
nových a doplnkových sociálnych a environmentálnych ukazovateľov je v plnej miere 
v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a ďalšími významnými iniciatívami, ktoré 
nemožno dosiahnuť s využitím HDP ako jediného meradla;

4. je presvedčený, že hoci je HDP spoľahlivým meradlom makroekonomickej činnosti, má 
ako ukazovateľ celkového rozvoja spoločnosti mnoho nedostatkov; predovšetkým 
nezaznamenáva významné sociálne faktory ako nezamestnanosť, podzamestnanosť, 
stredná dĺžka života alebo kvalita systému vzdelávania a zdravotníctva, ani nezohľadňuje 
nerovnosti v rozdeľovaní príjmov, netrhové činnosti, ktoré prispievajú k vytváraniu 
hospodárskej hodnoty (napríklad dobrovoľnícka práca, práca v domácnosti a nezákonné 
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činnosti), a negatívne environmentálne externality a zvyšuje sa, keď sa prostriedky 
investujú do potláčania negatívnych tendencií, ako je nárast sociálnych problémov, takže 
ničivé udalosti (vo všetkých ich formách) sa v rámci HDP posudzujú ako ekonomický 
prínos;

5. poznamenáva, že keď ľudia uvažujú o kvalite svojho života, oceňujú napríklad bezpečné 
sociálne prostredie, v ktorom možno ľahko nájsť pohodlné bývanie a prácu, ktoré je 
vhodným miestom pre výchovu detí, kde je napríklad dobre zabezpečená integrácia 
cudzincov, kde sa poskytujú sociálne služby a kde nie je ďaleko do prírody, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v súvislosti s týmito otázkami je ťažké získať porovnateľné 
údaje;

6. domnieva sa so zreteľom na stále väčšie vzájomné prepojenie hospodárstva a sociálnej a 
environmentálnej oblasti, že HDP je hlavným ukazovateľom, ktorý umožňuje zohľadniť 
rozdielne sociálno-ekonomické charakteristiky na európskej úrovni, a musí zostať 
hlavným kritériom výšky prideľovaných finančných prostriedkov v budúcej politike 
súdržnosti, zdôrazňuje však, že je potrebné vo väčšej miere prihliadať na environmentálne 
a sociálne faktory na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a stanoviť na tento účel vhodné 
kritériá;

7. konštatuje, že podľa spoľahlivých empirických dôkazov existuje určitá hraničná úroveň, 
po prekročení ktorej sa rast HDP postupne oddeľuje od súbežného zlepšovania životnej 
úrovne a udržateľnosti;

8. víta ako pozitívny a dôležitý krok päť opatrení na zlepšenie merania pokroku v meniacom 
sa svete, ktoré navrhla Komisia, a pripomína zámer využívať tieto ukazovatele ako nové 
usmernenia a kritériá pre posudzovanie tvorby politík a ich vykonávania; zdôrazňuje 
význam rozvoja týchto opatrení v úzkej medzinárodnej spolupráci;

9. zdôrazňuje, že HDP je hlavným ukazovateľom, v ktorom možno kombinovať 
environmentálne, sociálne, hospodárske a dopravné kritériá s cieľom merať prosperitu na 
všetkých úrovniach v EÚ; obáva sa, že ak sa bude príliš veľký dôraz klásť na iné 
ukazovatele, výsledkom bude svojvoľné, náhodné rozhodovanie a nadmerná byrokracia, 
čo môže sťažiť dosahovanie cieľov týkajúcich sa regionálnej rovnosti, a to v neprospech 
najchudobnejších a zemepisne najviac znevýhodnených regiónov v Európe;

10. je presvedčený, že na úpravu a doplnenie HDP ako rozhodujúceho štatistického 
ukazovateľa, ktorý slúži na orientáciu procesu tvorby politík a je založený na meraní 
trhových výstupov ekonomiky, je potrebné komplexne a ďalekosiahlo zmeniť systém, tak 
aby sa náležite zohľadnili hospodárske, environmentálne a sociálne parametre plánovania, 
vykonávania a hodnotenia hospodárskych, environmentálnych a sociálnych politík, 
a požaduje predovšetkým včasnejšie zhromažďovanie údajov a ich spracovanie;

11. v plnej miere podporuje vytvorenie pevného právneho rámca pre európske 
environmentálne ekonomické účty ako pozitívny krok v procese „viac ako HDP“; 
domnieva sa, že je veľmi dôležité, aby sa európske environmentálne ekonomické účty –
len čo sa systém v plnej miere uvedie do prevádzky – používali aktívne a dôsledne pri 
tvorbe všetkých príslušných politík EÚ ako kľúčový prvok pre hodnotenia vplyvu, akčné 
plány, legislatívne návrhy a ďalšie významné výsledky politického procesu, a ďalej sa 
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domnieva, že je rovnako veľmi dôležité, aby sa tento systém dôsledne koordinoval a 
vyhodnocoval, aby tak pripravil cestu pre ďalší vývoj v tejto oblasti;

12. vyzýva preto Komisiu, aby zachovala HDP ako kľúčový ukazovateľ pre plánovanie 
opatrení na zvýšenie prosperity a hospodárskej výkonnosti a aby na európskej úrovni 
určila regióny, ktoré sú v tomto ohľade oprávnené na podporu, pričom musia mať 
vnútroštátne orgány aj naďalej možnosť slobodne využívať ďalšie sociálne, 
environmentálne a infraštruktúrne ukazovatele na príslušnej úrovni, a to s cieľom 
zohľadniť špecifické podmienky v jednotlivých regiónoch a mestách a plniť ciele stratégie 
EÚ 2020;

13. zdôrazňuje, že je potrebné vypracúvať spoľahlivé, harmonizované a včasné štatistiky 
a získavať dlhodobé súbory údajov a ukazovateľov, ktoré by sa mohli použiť na 
plánovanie budúceho vývoja a tvorbu politík; odporúča, aby sa lepšie využívali a spájali 
rôzne databázy spravované orgánmi verejnej moci a aby sa v jednotlivých členských 
štátoch používala podobná metodika a spoločné normy, vymedzenia, klasifikácie a 
účtovné pravidlá s cieľom zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť údajov; požaduje, aby sa 
údaje zhromažďovali a spracúvali v súlade so zásadou odbornej nezávislosti, nestrannosti, 
objektivity, štatistickej dôvernosti a efektívnosti nákladov, pričom sa musí dôsledne dbať 
na aspekty ochrany osobných údajov; domnieva sa, že Eurostat by mal v tomto procese 
zohrávať zásadnú úlohu;

14. víta ochotu Komisie postupovať v spolupráci s ďalšími vládnymi organizáciami, 
občianskou spoločnosťou a výskumnými centrami; pripomína dôležitosť zapojenia 
občanov do tejto kľúčovej diskusie, ako aj význam zabezpečenia slobodných zdrojov 
informácií, ktoré budú ľahko dostupné všetkým občanom, aby im bolo možné vysvetliť 
skutočný obsah jednotlivých ukazovateľov, ako aj to, ako sa k nim dospelo, ako sú 
vzájomne prepojené a čo sa nimi v skutočnosti meria, a aby bolo možné sledovať ich 
vývoj v čase; požaduje, aby bol Európsky parlament úzko zapojený do budúceho vývoja v 
tejto oblasti;

15. zdôrazňuje, že je potrebný súbor ukazovateľov zameraných na nefiškálny externý a 
interný makroekonomický vývoj, ktorý môže mať za určitých podmienok vplyv na 
verejné financie, a poznamenáva, že takýto súbor ukazovateľov by mohol zahŕňať saldo 
bežného účtu, pozície čistých zahraničných aktív, produktivitu a jednotkové náklady 
práce, reálny efektívny výmenný kurz, úvery súkromného sektora a ceny aktív;

16. poznamenáva však, že spochybnenie HDP ako jediného štatistického ukazovateľa 
a zavedenie doplnkových ukazovateľov povedie k tomu, že sa hospodárske politiky 
na vnútroštátnej a európskej úrovni budú uberať novými smermi a že sa zavedú nové 
aspekty týkajúce sa kvality rozvoja a prosperity občanov.
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