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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Istanbulske deklaracije OECD z naslovom Merjenje in pospeševanje 
napredka družb, sprejete 30. junija 2007,

– ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo o evropskih okoljsko-gospodarskih računih 
(KOM(2010)132),

– ob upoštevanju poročila Komisije o merjenju gospodarske uspešnosti in družbenega 
napredka (Stiglitzevo, Senovo in Fitoussijevo poročilo 2008),

1. pozdravlja pobudo Komisije, da začne izvajati resen, celovit in v prihodnost usmerjen 
načrt, sestavljen iz petih ukrepov, za izboljšanje bruto domačega proizvoda (BDP) kot 
kazalnika za ocenjevanje gospodarske uspešnosti in za dopolnitev kazalnika BDP z 
drugimi kazalniki, da bodo upoštevane bistvene razsežnosti blaginje in napredka, kot je 
gospodarski, okoljski in družbeni napredek;

2. predlaga omejen niz ustreznih kazalnikov, ki jih bo kasneje mogoče na enostaven način 
dopolniti z drugimi kazalniki, in niz zbirnih kazalnikov, ki bo obsegal dve 
komplementarni perspektivi okolja prek monetarnega kazalnika, kot so na primer 
prilagojeni neto prihranki, in fizičnega kazalnika, kot so ekološki odtis, odtis ogljika ali 
drugi ločevalni kazalniki, ter nekaj širših kazalnikov o socialni vključenosti in blaginji 
ljudi, kot so indeks GINI, indeks revščine ali indeks socialnega zdravja; predlaga 
izboljšanje samega kazalnika BDP; kot primere izpostavlja indeks trajnostne gospodarske 
blaginje, kazalnik resničnega napredka ali nacionalni socialni indeks; priporoča, naj 
Eurostat tesno sodeluje z drugimi raziskovalnimi centri in organizacijami, ki so razvile 
takšne indekse, da bi bili indeksi bolj natančni in izvedljivi;

3. meni, da bodo nacionalne politike in politike EU ocenjene glede na to, ali so uspešne pri 
zagotavljanju napredka na področju doseganja socialnih, gospodarskih in okoljskih ciljev 
ter izboljšanja blaginje Evropejcev, in da kazalnik BDP ni ustrezen za merjenje 
kompleksne družbeno-gospodarske realnosti nacionalnih in geografskih izzivov; poudarja, 
da je uporaba novih ter dopolnilnih socialnih in okoljskih kazalnikov popolnoma v skladu 
s cilji strategije Evropa 2020 in drugih večjih pobud, ki jih ni mogoče doseči zgolj z 
uporabo kazalnika BDP;

4. meni, da je BDP zanesljiv pokazatelj makroekonomske aktivnosti, vendar ima mnoge 
pomanjkljivosti kot kazalnik splošnega družbenega razvoja; predvsem ne meri 
pomembnih socialnih dejavnikov, kot so brezposelnost, podzaposlenost, pričakovana 
življenjska doba ali kakovost izobraževalnega in zdravstvenega sistema, prav tako pa ne 
upošteva razlik v razdelitvi dohodka, netržnih dejavnosti, ki prispevajo k ustvarjanju 
gospodarske vrednosti (kot so prostovoljno delo, delo v gospodinjstvi in nezakonite 
dejavnosti), in negativnih zunanjih okoljskih vplivov; BDP se poveča, kadar so sredstva 
vložena v boj proti negativnim dogodkom, kot je povečanje socialnih problemov, torej se 
nazadovanje (v vseh oblikah) za namene BDP meri kot gospodarski dobiček;
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5. ugotavlja, da ljudje pri ocenjevanju kakovosti svojega življenja cenijo na primer varno 
socialno okolje, kjer je lahko najti udobno nastanitev in zaposlitev, kjer je mogoče dobro 
vzgajati otroke, kjer je dobro poskrbljeno za integracijo tujcev, kjer so zagotovljene 
socialne storitve in je mogoče uživati v naravi, ki se nahaja v bližini, ter obžaluje, da je 
težko pridobiti primerljive podatke o teh vprašanjih;

6. glede na vedno večjo stopnjo soodvisnosti med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 
vprašanji meni, da je BDP glavni kazalnik, ki lahko ustrezno zajame razlikujoče se 
družbeno-gospodarske značilnosti na evropski ravni, in da mora ostati glavno merilo za 
dodeljevanje sredstev v prihodnji kohezijski politiki, vendar poudarja, da je treba bolj 
upoštevati okoljske in socialne dejavnike na nacionalni in regionalni ravni ter v ta namen 
določiti tudi ustrezna merila;

7. ugotavlja, da trdni empirični dokazi kažejo, da rast BDP po tem, ko ta doseže določeno 
vrednost, vedno manj vpliva na vzporedno izboljšanje življenjskega standarda in trajnosti;

8. kot pozitiven in pomemben korak pozdravlja pet ukrepov za boljše merjenje napredka v 
spreminjajočem se svetu, ki jih je oblikovala Komisija, in opozarja, da so bili ti kazalniki 
prvotno zasnovani kot nove smernice in merila za ocenjevanje oblikovanja in izvajanja 
politik; poudarja, da je treba te ukrepe oblikovati v tesnem mednarodnem sodelovanju;

9. poudarja, da je BDP glavni kazalnik, ki lahko združuje okoljska, socialna, gospodarska in 
prometna merila za merjenje blaginje na vseh ravneh EU; se boji, da bi prevelik poudarek 
na drugih kazalnikih povzročil samovoljno, brezciljno sprejemanje odločitev in 
preobsežno birokracijo, kar bi samo otežilo doseganje regionalne enakosti, v škodo najbolj 
revnih regij in regij z geografsko najbolj neugodnim položajem v Evropi;

10. meni, da izboljšanje in dopolnitev kazalnika BDP kot ključnega statističnega kazalnika v 
procesu političnega odločanja, ki temelji na merjenju tržnega rezultata gospodarstva, 
zahteva celovite in daljnosežne spremembe sistema, da bodo ustrezno upoštevani 
gospodarski, okoljski in socialni parametri za načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje 
gospodarskih, okoljskih in socialnih politik, predvsem pa je potrebno bolj pravočasno 
zbiranje in obdelava podatkov;

11. v celoti podpira vzpostavitev trdnega pravnega okvira za evropske okoljsko-gospodarske 
račune kot pozitivnega koraka v procesu preseganja kazalnika BDP; meni, da je zelo 
pomembno, da se z začetkom delovanja sistema v celoti pri oblikovanju politike na ravni 
EU ti računi aktivno in natančno uporabljajo kot ključni izhodiščni parametri za 
ocenjevanje vpliva, akcijske načrte, zakonodajne predloge in druge pomembne proizvode 
političnega procesa ter da je pomembno tudi natančno usklajevanje in spremljanje 
delovanja sistema, da bi ta lahko omogočil nadaljnji razvoj na tem področju;

12. zato poziva Komisijo, naj ohrani BDP kot ključni kazalnik za načrtovanje ukrepov za 
povečanje blaginje in gospodarske uspešnosti ter na evropski ravni za ugotavljanje 
upravičenosti regij do pomoči, pri čemer morajo nacionalni organi ohraniti manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni uporabijo druge socialne, okoljske in infrastrukturne 
kazalnike, ki omogočajo upoštevanje posebnih okoliščin regij in mest ter uresničevanje 
ciljev strategije EU 2020;
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13. poudarja, da je treba zagotoviti zanesljive, usklajene in pravočasne statistične podatke ter 
pridobiti podatke in kazalnike za dolgo obdobje, ki jih bo možno uporabiti za načrtovanje 
prihodnjega razvoja in oblikovanje politik; priporoča boljšo uporabo in združevanje 
različnih podatkovnih baz, s katerimi upravljajo javni organi, ter naj vse države članice 
uporabljajo podobno metodologijo, skupne standarde, opredelitve, klasifikacije in 
računovodske predpise, da bi zagotovili kakovost in primerljivost; poziva, naj zbiranje 
podatkov in njihova obdelava potekata v skladu z načeli strokovne neodvisnosti, 
nepristranskosti, objektivnosti, statistične zaupnosti in stroškovne učinkovitosti, obenem 
pa naj bodo upoštevana vprašanja o varnosti osebnih podatkov; meni, da bi moral imeti 
Eurostat pomembno vlogo v tem procesu;

14. pozdravlja pripravljenost Komisije na sodelovanje z ostalimi vladnimi organizacijami, 
civilno družbo in raziskovalnimi centri; poudarja pomen vključitve državljanov v to 
pomembno razpravo in zagotavljanja svobodnih virov informacij, ki so lahko dostopni 
vsem državljanom, da bodo ti lahko razumeli dejanske vsebine različnih kazalnikov, način 
njihovega izračuna, njihove medsebojne povezave in kaj sploh merijo ter da bodo lahko 
spremljali njihov razvoj skozi čas; poziva Evropski parlament, naj skrbno spremlja 
prihodnji razvoj na tem področju;

15. poudarja potrebo po nizu kazalnikov za spremljanje nefiskalnih zunanjih in notranjih 
makroekonomskih gibanj, ki lahko v določenih okoliščinah vplivajo na javne finance, ter 
ugotavlja, da bi takšen niz kazalnikov lahko obsegal stanje na tekočem računu, položaj 
neto tujih sredstev, produktivnost in stroške dela na enoto, realni efektivni devizni tečaj, 
kreditiranje zasebnega sektorja in cene premoženja;

16. ugotavlja pa, da bo razmislek o primernosti BDP kot edinem statističnem kazalniku in 
uvedbi dodatnih kazalnikov določil novo smer gospodarske politike na nacionalni ravni in 
ravni EU ter uvedel nove vidike v zvezi s kakovostjo razvoja in blaginjo za državljane.
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