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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

SKP täiendamise ja edu mõõtmise kohta muutuvas maailmas
(2010/2088(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 20. augusti 2009. aasta teatist „SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas” (KOM(2009)0433 lõplik);

– võttes arvesse 2007. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Parlamendi, komisjoni, Rooma 
Klubi, WWFi ja OECD korraldatud konverentsi „Beyond GDP”;

– võttes arvesse nõukogu (majandus- ja rahandusküsimused) 10. novembri 2009. aasta 
järeldusi statistika kohta;

– võttes arvesse nõukogu (keskkond) 23. oktoobri 2009. aasta järeldusi ökotõhusa 
majanduse kohta seoses 2010. aasta järgse Lissaboni tegevuskava ja ELi säästva arengu 
strateegiaga;

– võttes arvesse 8. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni 24. ja 25. septembril 2009 Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumise kohta1, 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni läbivaadatud 
säästva arengu strateegia kohta2 ja 24. aprilli 2008. aasta resolutsiooni rohelise raamatu 
„Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades” kohta3;

– võttes arvesse komisjoni 2. juuni 2009. aasta aruannet majandustegevuse ja sotsiaalsete 
edusammude mõõtmise kohta (Stiglitzi aruanne);

– võttes arvesse 30. juunil 2007. aastal OECD teisel ülemaailmsel statistika-, teadmus- ja 
poliitikafoorumil alla kirjutatud Istanbuli deklaratsiooni;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus Euroopa keskkonnamajandusliku 
arvepidamise kohta (KOM(2010)0132);

– võttes arvesse teatisi „Euroopa avalik haldus: parem õigusloome” (KOM(2002)0275), 
„Euroopa Liidu parema õigusloome strateegiline ülevaade” (KOM(2006)0689), „Parema 
õigusloome kava teine strateegiline läbivaatamine Euroopa Liidus” (KOM(2008)0032), 
„Parem õigusloome Euroopa Liidus: kolmas strateegiline ülevaade” (KOM(2009)0015);

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2009. aasta ja 25. ja 26. märtsi 2010. 
aasta ja 17. juuni 2010. aasta kohtumiste järeldusi;

– võttes arvesse oma 10. märtsi4 ja 16. juuni 2010. aasta5 resolutsioone ELi 2020. aasta 
strateegia kohta;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0028.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0272.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0182.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0053.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0223.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni 
arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et järjest enam tõdetakse, et SKPd kui ühiskonna üldise arengu 
representatiivset näitajat täiendavaid andmeid ja näitajaid on vaja parandada;

B. arvestades, et ELi 2020. aasta strateegia peaks sillutama teed ressursitõhusale 
majandusele, toetama majanduskasvu ja looma töökohti, eelkõige seetõttu, et ELi SKP ja 
tööstustoodang tegid hiljuti läbi languse ning miljonid töötud naised ja mehed on märk 
humanitaarsest, sotsiaalsest ja majanduslikust katastroofist;

C. arvestades, et ELi 2020. aasta strateegia raames tuleb ka poliitiliste otsuste tegemisel 
kasutatavat metoodikat uuesti kaaluda, mis hõlmab juhtimisstruktuuri tõhusamaks ja 
läbipaistvamaks muutmist ning meetmete tõhusat seiret ja hindamist;

Üldised tähelepanekud

1. rõhutab, et SKP on majandusliku turutegevuse näitaja ja seda kasutatakse laialdaselt 
poliitilistes analüüsides ja aruteludes; tuletab meelde, et pärast kasutuselevõtmist 
1930ndatel sai SKPst kiiresti maailma tuntuim majandusnäitaja; rõhutab, et SKPst on 
saanud standardnäitaja, mida kasutavad kogu maailma poliitikud; on mures, et SKP võib 
vahel olla eksitav või vahel lihtsalt mitte anda piisavat teavet või piisavalt üksikasjalikku 
teavet;

2. rõhutab, et SKP põhineb läbipaistval meetodil, mille abil on võimalik teha ajalisi ning eri 
riikide ja piirkondade vahelisi võrdlusi; rõhutab, et see ei olnud siiski mõeldud ükskõik 
mis teemal peetavate poliitiliste arutelude jaoks täpse teabe andmiseks; rõhutab kriitiliselt, 
et SKP ei mõõda keskkonnasäästlikkust, ressursitõhusust, sotsiaalset kaasatust ega üldist 
heaolu; rõhutab, et muud näitajad peavad põhinema läbipaistval ja usaldusväärsel 
meetodil;

3. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Ülemkogu võttis hiljuti vastu uue üldise poliitilise 
lähenemisviisi, nimelt ELi 2020. aasta strateegia, ja nõudis, et poliitiliste otsuste tegemisel 
kasutatavat metoodikat tuleb uuesti kaaluda, mis hõlmab juhtimisstruktuuri tõhusamaks ja 
läbipaistvamaks muutmist ning meetmete tõhusat seiret ja hindamist;
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Olemasolevad poliitilise analüüsi ja arutelu vahendid 

4. on seisukohal, et kvaliteetsetel andmetel põhinevad, usaldusväärsed, põhjalikud ja sidusad 
meetmed ning strateegiad on õiglase ja konkurentsivõimelise turu, kodanike heaolu, 
rahvatervise ja hariduse tõhusa kaitse ning parema keskkonna tagamiseks esmatähtsad;

5. rõhutab, et põhjalik, sidus ja läbipaistev poliitika, seadusandlus ning poliitiline analüüs 
eeldavad selgeid eesmärke, näitajaid ning asjakohast ja usaldusväärset teavet, mille alusel 
poliitikud saavad teha sidusaid ja jätkusuutlikke otsuseid;

6. võtab teadmiseks Euroopa tasandil väljatöötatud meetmed ja vahendid võimalike 
poliitiliste mõjude ja edusammude mõõtmiseks ja analüüsimiseks, näiteks 
mõjuhinnangud, sh tasuvus-, kulutõhusus- ja mitme kriteeriumiga analüüsid, 
riskianalüüsid, andmete kogumine, statistika, keskkonnamajanduslik arvepidamine, eri 
poliitilistel tasanditel tehtavad poliitilised analüüsid, aruanded rakendamise, jõustamise 
järelevalve ning läbivaatamise kohta ELi õiguse eri valdkondades;

7. juhib tähelepanu sellele, et poliitilisi arutelusid ja analüüse oleks võimalik parandada, kui 
poliitilisel tasandil oleks olemas kokkulepe selgete eesmärkide ja näitajate kohta; rõhutab, 
et sellised näitajad peavad olema kergesti arusaadavad ning kvaliteedi ja näitajate aluseks 
olevate andmete allikate osas igati läbipaistvad;

8. tunneb heameelt, et rahvusvahelisel tasandil tunnistatakse järjest enam, et inimeste heaolu 
ja säästva arengu näitajana on SKP piiratud; tunnistab edusamme, mida eri programmides 
ja organisatsioonides, nagu ÜRO arenguprogramm, Maailmpank, OECD ja komisjon, on 
poliitikakujunduse edusammude mõõtmiseks ja analüüsimiseks kasutatavate näitajate 
väljatöötamiseks tehtud; võtab teadmiseks, et mitme poliitikavaldkonna jaoks on juba 
näitajad välja töötatud; märgib siiski, et kasutusel paistab olema juba palju näitajaid ning 
mõnel juhul näitajad kattuvad või võistlevad omavahel, kuigi peaksid hoopis olema 
koordineeritud või kombineeritud; rõhutab, et praegu on kasutusel liiga palju näitajaid 
ning eesmärk on välja töötada selge ja arusaadav poliitika, mis on samas ka teoreetiliselt 
järjepidev, poliitiliselt asjakohane ja empiiriliselt mõõdetav; rõhutab, et seda tööd tuleb 
teha tihedas koostöös teiste asjaomaste institutsioonide ja organisatsioonidega;

9. rõhutab, et kulud tuleb hoida mõistlikul tasemel ning SKP täiendamise võimalikku kasu 
tuleb hinnata võrdluses vastava kuluga; rõhutab, et eelarvepiirangutega tuleb arvestada ja 
et mõjuhinnang tuleb koostada õigel ajal;

Komisjoni teatis „SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas”

10. tunneb heameelt komisjoni teatise “SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas 
maailmas” üle, sest see on võimalik täiendav vahend poliitiliste analüüside ja arutelude 
parandamiseks;

11. võtab teadmiseks kavandatud meetmed, nagu SKP täiendamine keskkonnaalaste ja 
sotsiaalsete näitajatega, reaalajalähedane teabe hankimine otsuste tegemiseks, täpsem 
aruandlus heaolu jaotumise ja ebavõrdsuse kohta, Euroopa säästva arengu tulemustabeli 
edendamine, rahvamajanduse arvepidamisse keskkonnaalaste ja sotsiaalsete aspektide 
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lisamine ning hiljemalt 2012. aastaks esitatav kavandatud aruanne meetmete rakendamise 
ja tulemuste kohta; 

12. kritiseerib siiski, et komisjoni teatises puudub üldine selge strateegia SKP täiendamise 
kohta praktikas; rõhutab, et koordineerimine ja sidusus olemasolevate meetmetega ja 
vahenditega, mille eesmärk on samuti poliitilisi analüüse, hinnanguid ja arutelusid toetada, 
on mõnevõrra puudulik; lisaks heidab ette, et kavandatud meetmed on mõneti 
ebamäärased ja ebaselged, mistõttu on kavandatud meetme lisandväärtust võrreldes 
praeguse olukorraga raske hinnata; juhib tähelepanu sellele, et eelkõige ei ole teatises 
selgitatud, kuidas paigutada kavandatud meetmed poliitikakujundamise ja seadusandluse 
parandamise meetmete ja vahendite praegusesse süsteemi;

Edasine tegevus

13. rõhutab, et poliitiliste analüüside ja arutelude parandamisele suunatud SKP täiendamise 
süsteemi loomisel tuleb kohaldada mitmeastmelist lähenemisviisi; tuletab meelde, et 
süsteem peaks täiendama juba olemasolevaid meetmeid ja vahendeid;

14. kutsub komisjoni üles selles vallas jõupingutusi kiirendama ning hindama eelarvelisi 
vajadusi ja looma tervikliku mitmeastmelise lähenemisviisi, mida saab kohaldada 
igapäevases poliitilises töös ja igapäevasel otsuste tegemisel, sh selliste otsuste tegemisel, 
mis puudutavad poliitilisi strateegiaid, rahalisi vahendeid, õigusakte ja järelhindamist; on 
seisukohal, et tulevane poliitika peaks põhinema andmetel, mis on täpsed, ajakohased, 
eesmärgipärased ja poliitiliselt vastuvõetavad ning mis hõlmavad kõiki olulisi küsimusi;

15. kutsub kõiki asjaomaseid nõukogu koosseise võtma SKP täiendamise oma päevakorda 
võimalikult varases staadiumis, et edendada võimalikku kooskõlastatud tegevust ELi 
tasandil;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) kujutab endast kõigi rahas mõõdetavate 
majandustegevustega loodud lisandväärtuse summat. SKP on makromajanduse tuntuim 
mõõdupuu. See töötati välja 1930ndatel aastatel. Poliitiliste otsuste tegijad kasutavad seda 
kogu maailmas ja seda käsitletakse avalikel aruteludel. 

Praeguseks on SKPd hakatud pidama ühiskonna üldise arengu ja progressi kõikehõlmavaks 
näitajaks. SKP ei sobi siiski kõigi poliitiliste arutelude toetamiseks. Ennekõike ei võimalda 
SKP mõõta keskkonnasäästlikkust ega sotsiaalset kaasatust.

Üha enam on hakatud mõistma, et SKPd täiendavate andmete ja näitajate kvaliteeti on vaja 
parandada. Selle tõdemuse põhjal on kutsutud ellu mitu rahvusvahelist algatust. 2007. aasta 
novembris korraldas Euroopa Parlament (koos Euroopa Komisjoniga, Rooma Klubi, WWFi ja 
OECDga) SKP täiendamist käsitleva konverentsi „Beyond GDP”. Konverentsil ilmnes 
poliitikakujundajate, majandus-, ühiskonna- ja keskkonnakaitseekspertide ning 
kodanikuühiskonna tugev toetus selliste näitajate väljatöötamisele, mis täiendaksid SKPd ja 
toetaksid poliitilisi otsuseid laialdasema teabega.

Komisjoni teatises „SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas” on SKP 
asjakohaseks täiendamiseks kavandatud eri meetmeid. Peamine on eesmärk on töötada välja 
sisukamad näitajad, mis toetaksid avalikke arutelusid ja poliitikakujundamist 
usaldusväärsemate andmetega.

Raportöör üldiselt toetab oma raportis komisjoni püüdlust töötada poliitiliste arutelude, 
otsuste tegemise ja hindamise jaoks välja SKPst täiuslikum mõõdupuu. Raportööri arvates ei 
ole algatuse eesmärki juba palju aastaid peetud poliitilistes ja teaduslikes aruteludes 
vaidlustatud. Probleem seisneb pigem selles, kuidas see algatus poliitiliselt ellu viia. Raporti 
projekt põhineb sellel küsimusel.

Põhjalike poliitiliste arutelude, otsuste ja poliitilise sündmuste hindamiseks puuduvad sageli 
andmed ja näitajad. Nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil on selles vallas puuduste 
kõrvaldamiseks tehtud palju algatusi. Sidusat lähenemist on aga kahjuks vähe. Näiteks 
näitajate vallas on nii riikide kui rahvusvahelisel tasandil arvukalt meetmeid, millest on 
praegu juba raske ülevaadet saada. Lisaks ei tohiks kogu näitajateteema juures unustada, et 
näitajad üksi ei suuda poliitilisi arutelusid, otsustusprotsessi ega hinnangute andmist piisavalt 
toetada. Pigem on vaja terviklikku kontseptsiooni, mille puhul võetakse arvesse 
olemasolevaid poliitika hindamise vahendeid ja mida saaks praktilises poliitikas kasutada nii 
aruteludes, otsuste tegemisel kui ka poliitilise hinnangu andmisel.

Komisjoni teatises on kavandatud rida üksikmeetmeid, mida on raske hinnata. Need algatused 
ei ole osa terviklikust mitmeastmelisest strateegiast, mis ütleks selgelt, kuidas ja milliste 
poliitikatasandite ja -valdkondade jaoks SKP täiendamise algatust kasutada saaks. Lisaks ei 
ole kavandatud üksikmeetmed suhestatud olemasolevate poliitika hindamise vahenditega.

Raportis kutsutakse komisjoni üles esitama SKP täiendamise algatuse jaoks mitmeastmelist 
strateegiat, milles selgitatakse, kuidas seda algatust praktikas igapäevases poliitilises töös 
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kasutada. Kuni selles küsimuses puudub selgus, on raportööri arvates selles arutelus raske edu 
saavutada.


