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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o překročení HDP – Měření pokroku v měnícím se světě
(2010/2088(INI))

 Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. srpna 2009 nazvané Překročit HDP – Měření 
pokroku v měnícím se světě (KOM(2009)0433 v konečném znění),

– s ohledem na konferenci nazvanou Překročit HDP organizovanou Parlamentem, Komisí, 
Římským klubem, MMF a OECD v listopadu 2007 v Bruselu,

– s ohledem na závěry zasedání Rady o statistice konaného dne 10. listopadu 2009 (ve 
složení pro hospodářské a finanční věci),

– s ohledem na závěry zasedání Rady konaného dne 23. října 2009 (ve složení pro životní 
prostředí) o ekologicky účinném hospodářství v souvislosti s Lisabonskou agendou po 
roce 2010 a se strategií EU pro udržitelný rozvoj,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 20091 o summitu G-20 konaném ve dnech 24. a 
25. září 2009 v Pittsburgu, na své usnesení ze dne 15. června 20062 o revidované strategii 
udržitelného rozvoje a na své usnesení ze dne 24. dubna 20083 o zelené knize o tržních 
nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách,

– s ohledem na zprávu Komise o měření hospodářského výkonu a sociálního pokroku ze 
dne 2. června 2009 (Stiglitzova zpráva),

– s ohledem na prohlášení z Istanbulu podepsané během konání druhého světového fóra 
OECD o statistice, znalostech a politice dne 30. června 2007,

– s ohledem na návrh nařízení Komise o evropských environmentálních hospodářských 
účtech (KOM(2010)0132),

– s ohledem na sdělení o evropském řízení: zlepšení tvorby právních předpisů 
(KOM(2002)0275), lepší právní předpisy v Evropské unii – strategický přezkum 
(KOM(2006)0689), druhý strategický přezkum – lepší právní předpisy v Evropské unii 
(KOM(2008)0032), třetí strategický přezkum – lepší právní předpisy v Evropské unii 
(KOM(2009)0015),

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 10. a 11. prosince 2009, 
25. a 26. března 2010 a dne 17. června 2010,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 10. března4 a 16. června 20101 o strategii EU 2020,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2009)0028.
2 Přijaté texty, P6_TA(2006)0272.
3 Přijaté texty, P6_TA(2008)0182.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0053.
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– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro rozvoj venkova a Hospodářského a měnového 
výboru (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že je stále více uznávána potřeba zlepšit údaje a ukazatele sloužící k 
doplnění HDP jako ukazatele celkového společenského vývoje,

B. vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 by měla připravit cestu k hospodářství 
s účinnějším využíváním zdrojů, sloužit hospodářskému růstu a tvorbě nových pracovních 
míst, a to zejména s ohledem na nedávný pokles HDP a snížení objemu průmyslové 
výroby a s ohledem na lidskou, společenskou a hospodářskou pohromu, kterou představují 
miliony nezaměstnaných mužů a žen,

C. vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 rovněž vyžaduje, aby byla nově zvážena 
metodologie používaná při tvorbě politik včetně účinnější a transparentnější struktury 
řízení, jakož i účinného sledování a hodnocení politických opatření,

Obecné úvahy

1. zdůrazňuje, že HDP je ukazatelem hospodářského fungování trhu, kterého je široce 
využíváno v politických analýzách a při debatách; připomíná, že se HDP od svého 
zavedení ve 30. letech 20. století rychle stal na celém světě přijímaným a nejuznávanějším 
měřítkem hospodářského výkonu; podtrhuje, že se HDP stal standardním kritériem, které 
využívají tvůrci politik na celém světě; obává se, že HDP může být v některých případech 
zavádějící a že v jiných případech nemusí poskytovat dostatečné či dostatečně podrobné 
informace;

2. zdůrazňuje, že HDP je založeno na jasné metodologii, která umožňuje srovnání v čase a 
srovnání mezi různými zeměmi a regiony; zdůrazňuje však, že HDP nebylo koncipováno 
jako měřítko, které by mohlo politickým debatám poskytovat dostatečné informace ve 
všech otázkách; podtrhuje, že se tento nedostatek kriticky projevuje v tom, že HDP 
neumožňuje měřit environmentální udržitelnost, účinnost využívání zdrojů, sociální 
začlenění či obecně řečeno dobré životní podmínky; podtrhuje potřebu vytvořit jasnou a 
platnou metodologii pro další kritéria;

3. poukazuje na to, že Evropská rada nedávno přijala nový celkový politický přístup, 
strategii EU 2020, a vyzvala k tomu, aby bylo nově uváženo, jaká metodologie se bude 
používat při tvorbě politik včetně účinnější a transparentnější struktury řízení, jakož i 
účinného sledování a hodnocení politických opatření;

                                                                                                                                                  
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0223.
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Současné nástroje politické analýzy a debat

4. je toho názoru, že dobře informované a uvážené, solidní a koherentní politiky a strategie 
jsou základním předpokladem pro zajištění spravedlivého a konkurenceschopného trhu, 
prosperity občanů, účinné ochrany veřejného zdraví, vzdělání a lepšího životního 
prostředí;

5. zdůrazňuje, že dobře promyšlená, koherentní a transparentní tvorba politik a právních 
předpisů a politických analýz vyžaduje jasně stanovené cíle, ukazatele a náležité a 
spolehlivé informace, které mají pro tvůrce politik, mají-li přijímat koherentní a 
obhajitelná rozhodnutí, zcela klíčový význam;

6. bere na vědomí opatření a nástroje vytvořené na evropské úrovni za účelem měření a 
analýzy možných politických dopadů a politického pokroku, jako jsou posouzení dopadů 
včetně analýz nákladů a přínosů, efektivity nákladů a analýzy hospodárnosti založené na 
více kritériích, posouzení rizik, shromažďování údajů, statistik, environmentálních 
hospodářských účtů, politické analýzy na různých politických úrovních, zprávy o 
sledování provádění a vymáhání a přezkumy prováděné v různých oblastech legislativy 
EU;

7. poznamenává, že politické debaty a analýzy by bylo možné zlepšit, kdyby na politické 
úrovni existovala shoda o jasně stanovených cílech a ukazatelích; zdůrazňuje, že tyto 
ukazatele musí být snadno pochopitelné a maximálně transparentní, pokud jde o kvalitu a 
zdroje údajů, z nichž tyto ukazatele vycházejí;

8. vítá skutečnost, že v mezinárodním měřítku začínají být v rostoucí míře uznávány meze 
HDP jako ukazatele dobrých životních podmínek lidí a udržitelného rozvoje; pozitivně 
vnímá pokrok dosažený na nejrůznějších fórech, jako je Rozvojový program OSN 
(UNDP), Světová banka, OECD a Komise, v oblasti vytváření ukazatelů umožňujících 
měření a analýzu pokroku v tvorbě politik; bere na vědomí ukazatele, které již byly pro 
některé oblasti politiky vytvořeny; konstatuje nicméně, že se používá velké množství 
ukazatelů, z nichž některé se překrývají nebo si navzájem konkurují namísto toho, aby 
docházelo k jejich koordinaci a propojování; zdůrazňuje, že těchto ukazatelů je 
v současnosti již příliš mnoho a že úkol, před kterým stojíme, je vypracovat jasnou a 
komplexní politiku, která bude zároveň teoreticky konzistentní, politicky relevantní a 
empiricky měřitelná; zdůrazňuje, že tuto práci je třeba provádět ve spolupráci s dalšími 
příslušnými institucemi a organizacemi;

9. podtrhuje potřebu udržet rozumnou výši nákladů a zvážit rovněž náklady spojené 
s politikou Překročit HDP oproti jejím potenciálním ziskům; zdůrazňuje význam 
rozpočtových omezení a nezbytnost včasného posouzení dopadů;

Sdělení Komise nazvané Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě

10. vítá sdělení Komise Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě jako jeden 
z možných doplňujících nástrojů přispívajících ke zlepšení politické analýzy a politických 
debat;
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11. bere na vědomí navržená opatření, jako jsou zavedení environmentálních a sociálních 
ukazatelů, které budou doplňovat HDP, podávání informací téměř v reálném čase 
určených pro přijímání rozhodnutí, podávání přesnějších zpráv o rozdělování a 
nerovnostech, vypracování evropské hodnotící tabulky udržitelného rozvoje, rozšíření 
národních účtů na otázky v oblasti životního prostředí a sociálních věcí a navržená zpráva 
o provádění a výsledcích opatření, která má být podána nejpozději do roku 2012;

12. zaujímá však kritické stanovisko k tomu, že sdělení Komise neobsahuje celkovou jasnou 
strategii k praktickému uplatňování přístupu Překročit HDP; zdůrazňuje, že poněkud 
nedostatečná je koordinace a soudržnost s ostatními stávajícími opatřeními a nástroji, 
jejichž cílem je rovněž přispět k politickým analýzám, hodnocením a debatám; kriticky 
dále hodnotí navržená opatření i pro jejich částečnou nejednoznačnost či nejasnost, 
v důsledku čehož lze jen obtížně posoudit přidanou hodnotu navrhovaného opatření ve 
vztahu k současné situaci; upozorňuje, že není stanoven žádný zvláštní způsob, jak 
integrovat navržená opatření do stávajícího systému opatření a nástrojů pro tvorbu lepších 
politik a právních předpisů;

Další postup

13. zdůrazňuje význam dosažení shody v otázce stupňovitého přístupu k vybudování 
„systému více než HDP“, který přispěje ke zlepšení politické analýzy a politických debat; 
zdůrazňuje, že tento systém by měl doplňovat již existující opatření, prostředky a nástroje;

14. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí na tomto poli a posoudila rozpočtové potřeby a aby 
vypracovala komplexní stupňovitý přístup, který bude použitelný v každodenní politické 
práci a přijímání rozhodnutí, včetně rozhodnutí v oblasti politických strategií, financování, 
legislativy a následného hodnocení; je toho názoru, že budoucí politiky by se měly opírat 
o údaje, které budou přesné, aktuální, odpovídající danému účelu, politicky přípustné a 
které se budou dotýkat všech podstatných otázek;

15. vyzývá všechny příslušné útvary Rady, aby problematiku Překročit HDP zařadily co 
nejdříve do svého pracovního programu a přispěly tím k pokud možno koordinované 
činnosti na úrovni EU;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Hrubý domácí produkt (HDP) tvoří úhrn přidané hodnoty všech ekonomických činností, které 
jsou založeny na penězích. HDP je nejznámějším měřítkem makroekonomické činnosti. 
Koncepce HDP byla vypracována ve 30. letech 20. století a je používána na celém světě 
v rámci politického rozhodování i ve veřejných diskusích. 

HDP začal být mezitím také považován za ukazatel celkového společenského vývoje a 
pokroku obecně. Pro některé otázky, které jsou předmětem politické debaty, však nemůže 
sloužit jako dostatečný základ. HDP zejména není měřítkem udržitelnosti v oblasti životního 
prostředí či sociálního začleňování.

Stále více se ukazuje, že údaje a ukazatele sloužící k doplnění HDP je nutno zlepšit. Toto 
zjištění je v současnosti ústředním motivem řady mezinárodních iniciativ. V listopadu 2007 
Evropský parlament (spolu s Evropskou komisí, Římským klubem, Světovým fondem na 
ochranu přírody (WWF) a OECD) zorganizoval konferenci nazvanou „Beyond GDP“ 
(Překročit HDP). Tvůrci politiky, odborníci v oblasti hospodářství, sociálních věcí a životního 
prostředí a zástupci občanské společnosti se jasně vyslovili pro vypracování ukazatelů, které 
slouží k doplnění HDP a jejichž cílem je poskytnutí přesnějších informací poskytující 
podporu při politických rozhodnutí.

Ve sdělení Komise Překročit HDP – Měření pokroku v měnícím se světě byla navržena různá 
opatření, která by měla vhodným způsobem doplňovat HDP. Jedná se především o 
vypracování komplexnějších ukazatelů, které poskytují spolehlivější vědomostní základnu pro 
lepší veřejnou diskusi a správné rozhodování .

Ve své zprávě bych chtěla podpořit požadavek Komise, aby v rámci politické debaty, 
politického rozhodování a hodnocení bylo uplatňováno měřítko překračující HDP. Přístup 
sám, o kterém se již řadu let vedou politické a ekonomické diskuse, nepředstavuje podle mého 
názoru žádný kontroverzní cíl. Problém spočívá spíše v tom, jak tento přístup začít uplatňovat 
v politické praxi. Právě tento bod je i východiskem mého návrhu zprávy.

Solidní politická diskuse, rozhodnutí a hodnocení politických procesů potřebují informace, 
údaje a ukazatele, které často chybí. Na úrovni EU a na úrovni členských států existuje značné 
množství iniciativ, které mají nedostatky v těchto oblastech odstranit. Koherentní postup se 
však uplatňuje bohužel pouze z části. V oblasti ukazatelů existuje například velký počet 
aktivit na národní a mezinárodní úrovni, které se mezitím staly zcela nepřehlednými. V rámci 
celé této debaty o ukazatelích přitom nesmíme zapomínat na to, že samotné ukazatele 
nemohou představovat žádný zásadní příspěvek k politické debatě a k politickému 
rozhodování a hodnocení. To, co potřebujeme, je spíše ucelená koncepce, která vezme 
v úvahu stávající opatření používaná k hodnocení politik, která bude použitelná v politické 
praxi, a to jak v debatách a v procesu rozhodování, tak i v politickém hodnocení.

Sdělení Komise navrhuje řadu jednotlivých opatření, která lze jen obtížně vyhodnotit. Tyto 
iniciativy nejsou začleněny do šířeji a stupňovitě koncipované strategie, která by jasně 
stanovila, jakým způsobem, na jakých politických úrovních a v jakých oblastech by bylo 
možné tento nový přístup nad rámec HDP uplatňovat. Navržená opatření dále také nejsou 
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uvedena do souvislosti s již existujícími nástroji hodnocení politik.

Ve své zprávě se obracím na Komisi s žádostí, aby předložila stupňovitě koncipovanou 
strategii pro přístup více než HDP, ve které bude vyloženo, jak lze tohoto nového přístupu 
využívat pragmatickým způsobem v každodenní politické práci. Dokud tato otázka nebude 
vyjasněna, může v této debatě podle mého mínění dojít jen stěží k nějakému pokroku.


