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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

BKT:stä ja muista indikaattoreista – Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa
(2010/2088(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 20. elokuuta 2009 julkaistun komission tiedonannon "BKT ja muut 
indikaattorit – Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa" (KOM(2009)0433 
lopull.),

– ottaa huomioon parlamentin, komission, Rooman klubin, WWF:n ja OECD:n 
marraskuussa vuonna 2007 Brysselissä järjestämän "Beyond GDP" -konferenssin,

– ottaa huomioon talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. marraskuuta 2009 tekemät 
päätelmät tilastoista,

– ottaa huomioon ympäristöasioiden neuvoston 23. lokakuuta 2009 tekemät päätelmät 
ekotehokkaasta taloudesta vuoden 2010 jälkeisen Lissabonin strategian ja EU:n kestävän 
kehityksen strategian puitteissa,

– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2009 antamansa päätöslauselman Pittsburghissa 24. ja 25. 
syyskuuta 2009 pidetystä G20-ryhmän huippukokouksesta1, 15. kesäkuuta 2006 
antamansa päätöslauselman kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelusta2 ja 
24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman vihreästä kirjasta markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten3, 

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2009 julkaistun talouden suorituskyvyn ja sosiaalisen 
edistyksen mittaamista käsittelevän komitean raportin (Stiglitzin raportti),

– ottaa huomioon OECD:n toisessa maailmanfoorumissa 30. kesäkuuta 2007 allekirjoitetun 
Istanbulin julistuksen, joka koskee tilastoja, tietämystä ja politiikkaa, 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen asetukseksi Euroopan ympäristötilinpidosta 
(KOM(2010)0132),

– ottaa huomioon tiedonannot "Strateginen katsaus: sääntelyn parantaminen Euroopan 
unionissa" (KOM(2002)0275), "Strateginen katsaus: Sääntelyn parantaminen Euroopan 
unionissa" (KOM(2006)0689), "Sääntelyn parantamista Euroopan unionissa koskeva 
toinen strateginen katsaus" (KOM(2008)0032) ja "Kolmas strateginen katsaus: sääntelyn 
parantaminen Euroopan unionissa" (KOM(2009)0015),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2009, 25.–26. maaliskuuta 2010 
ja 17. kesäkuuta 2010 tekemät päätelmät,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0028.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0272.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0182.



PE450.676v01-00 4/8 PR\833998FI.doc

FI

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta1 ja 16. kesäkuuta2 2010 antamansa päätöslauselmat 
Eurooppa 2020 -strategiasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja 
talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että enenevässä määrin tunnustetaan, että tietoja ja indikaattoreita on 
kohennettava täydentämään BKT:tä yhteiskunnan yleisen kehittyneisyyden indikaattorina,

B. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian olisi pohjustettava tietä resursseja tehokkaammin 
käyttävään talouteen, palveltava talouskasvua ja luotava työpaikkoja etenkin siksi, että 
EU:n BKT on alentunut ja teollisuustuotanto on hiipunut ja miljoonat työttömät 
merkitsevät inhimillistä, yhteiskunnallista ja taloudellista katastrofia,

C. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia edellyttää myös poliittisessa päätöksenteossa 
käytettävien menetelmien uutta harkintaa, mihin sisältyy tehokkaampi ja avoimempi 
hallintorakenne ja poliittisten toimien tehokkaampi seuranta ja arviointi,

Yleisiä huomioita

1. korostaa, että BKT on talousmarkkinoiden toiminnan indikaattori ja että sitä käytetään 
laajalti politiikan analyyseissa ja keskusteluissa; muistuttaa, että kun BKT:n käsite otettiin 
käyttöön 1930-luvulla, siitä tuli pian maailman tunnetuin talouden suorituskyvyn mittari; 
korostaa, että BKT:stä on tullut koko maailman poliittisten päättäjien käyttämä 
perusindikaattori; on huolissaan siitä, että BKT saattaa olla joskus harhaanjohtava ja että 
toisinaan se ei tarjoa tarpeeksi tietoa tai riittävän yksityiskohtaista tietoa;

2. korostaa, että BKT perustuu yksinkertaiseen laskumenetelmään, joka mahdollistaa 
ajallisen sekä maiden ja alueiden välisen vertailun; tähdentää, että sitä ei ole kuitenkaan 
tarkoitettu täsmälliseksi mitaksi, jota voitaisiin käyttää kaikista aiheista käytävissä 
poliittisissa keskusteluissa; alleviivaa kriittisimpänä piirteenä, että BKT:llä ei mitata 
ympäristön kestävyyttä, resurssien käytön tehokkuutta, sosiaalista osallisuutta tai yleistä 
hyvinvointia; korostaa, että muiden indikaattoreiden on perustuttava yksinkertaisiin ja 
valideihin menetelmiin;

3. korostaa, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi äskettäin uuden yleisen poliittisen 
lähestymistavan eli Eurooppa 2020 -strategian ja se on kehottanut pohtimaan uudelleen 
poliittisessa päätöksenteossa käytettäviä menetelmiä, mukaan luettuina tehokkaampi ja 
avoimempi hallintorakenne sekä politiikan toimien tehokas seuranta ja arviointi;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0053.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0223.
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Nykyiset poliittisten analyysien ja keskustelujen välineet

4. katsoo, että hyviin tietoihin perustuvat, moitteettomat, vakaat ja johdonmukaiset politiikat 
ja strategiat ovat välttämättömiä oikeudenmukaisten ja kilpailukykyisten markkinoiden, 
kansalaisten hyvinvoinnin, kansanterveyden ja koulutuksen tehokkaan suojelemisen ja 
paremman ympäristön varmistamiseksi;

5. korostaa, että vakaa, johdonmukainen ja avoin politiikan harjoittaminen, lainsäädäntötyö
ja poliittinen analysointi edellyttävät selkeitä tavoitteita ja indikaattoreita sekä relevantteja 
ja luotettavia tietoja, jotka ovat poliittisten päättäjien kannalta ratkaisevia, jotta kyetään 
tekemään johdonmukaisia ja kestäviä päätöksiä;

6. ottaa huomioon Euroopan tasolla kehitetyt toimet ja välineet, joilla mitataan ja 
analysoidaan mahdollisia poliittisia vaikutuksia ja poliittista edistymistä, kuten 
vaikutusten arvioinnin, mukaan luettuina kustannustehokkuusanalyysit ja monia 
kriteereitä soveltavat analyysit, riskinarvioinnit, tiedonkeruu, tilastot, ympäristö- ja 
taloustilinpito, politiikan eri tasoilla tehdyt poliittiset analyysit, täytäntöönpanon seurantaa 
koskevat raportit sekä EU:n lainsäädännön eri aloilla tehdyt uudelleenarvioinnit;

7. korostaa, että poliittisia keskusteluja ja analyyseja voitaisiin kohentaa, jos poliittisella 
tasolla kyettäisiin sopimaan selkeistä tavoitteista ja indikaattoreista; korostaa, että näiden 
indikaattoreiden on oltava sellaisia, että ne kyetään ymmärtämään vaivattomasti ja että 
niiden laatuun ja tietolähteisiin sovelletaan suurta avoimuutta;

8. pitää myönteisenä, että yhä enenevässä määrin tunnustetaan kansainvälisesti BKT:n rajat 
ihmisten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen indikaattorina; kiittää siitä, että eri 
foorumeilla, kuten YK:n kehitysohjelmassa, Maailmanpankissa, OECD:ssä ja 
komissiossa, on edistytty politiikan harjoittamisessa saavutetun edistyksen mittaamista ja 
analysoimista koskevien indikaattoreiden kehittämisessä; ottaa huomioon eri politiikan 
aloilla jo kehitetyt indikaattorit; toteaa kuitenkin vaikuttavan siltä, että monet jo käytössä 
olevat indikaattorit ovat toisinaan päällekkäisiä tai keskenään kilpailevia, vaikka ne pitäisi 
sovittaa yhteen tai yhdistää; korostaa, että indikaattoreita on nykyisin liikaa ja haasteena 
on kehittää selkeä ja helppotajuinen politiikka, joka on samalla kertaa teoreettisesti 
johdonmukainen, poliittisesti relevantti ja empiirisesti mitattavissa; tähdentää, että tämä 
työ on tehtävä tiiviissä yhteistyössä muiden asianosaisten instituutioiden ja 
organisaatioiden kanssa;

9. korostaa, että kustannukset on pidettävä kohtuullisina ja että BKT:tä täydentävien 
indikaattoreiden mahdollisia etuja on punnittava aiheutuviin kustannuksiin nähden; 
korostaa budjettirajoitusten merkitystä ja oikeaan aikaan tehtävää vaikutustenarviointia;

Komission tiedonanto "BKT ja muut indikaattorit – Edistyksen mittaaminen 
muuttuvassa maailmassa"

10. pitää komission tiedonantoa "BKT ja muut indikaattorit – Edistyksen mittaaminen 
muuttuvassa maailmassa" myönteisenä, koska se saattaa olla yksi täydentävä väline 
pyrittäessä kohentamaan poliittisia analyyseja ja keskusteluja; 



PE450.676v01-00 6/8 PR\833998FI.doc

FI

11. ottaa huomioon ehdotetut toimet, kuten BKT:n täydentämisen ympäristöä koskevilla ja 
sosiaalisilla indikaattoreilla, lähes reaaliaikaisen tiedon hankkimisen päätöksenteon tueksi, 
hyvinvoinnin jakautumisesta ja epätasa-arvosta kertovien tietojen täsmällisemmän 
raportoinnin, eurooppalaisen kestävän kehityksen tulostaulun kehittämisen, 
kansantalouden tilinpidon laajentamisen ympäristöä koskeviin ja sosiaalisiin seikkoihin ja 
ehdotuksen toimenpiteiden toteutusta ja tuloksia koskevan selonteon antamisesta 
viimeistään vuonna 2012;

12. arvostelee kuitenkin sitä, että komission tiedonannossa ei ole selkeää kokonaisstrategiaa 
siitä, kuinka "BKT ja muut indikaattorit" -mallia sovelletaan käytännössä; tähdentää, että 
poliittisia analyyseja, arviointia ja keskusteluja kohentamaan tarkoitettujen nykyisten 
toimien ja välineiden yhteen sovittamisessa ja johdonmukaisuudessa on tiettyjä puutteita; 
arvostelee myös sitä, että ehdotetut toimet ovat osittain epämääräisiä tai epäselviä, joten 
on vaikea arvioida, millaista lisäarvoa ehdotettu malli tuottaa nykytilanteeseen verrattuna; 
korostaa, että tiedonannossa ei etenkään kerrota, miten ehdotetut toimet sisällytetään 
nykyiseen paremman politiikan harjoittamista ja parempaa lainsäädäntötyötä koskevien 
toimien ja välineiden nykyiseen järjestelmään; 

Jatkotoimet

13. korostaa, että poliittisten analyysien ja keskustelujen kohentamiseen tähtäävää "BKT ja 
muut indikaattorit" -järjestelmää luotaessa on sovellettava porrastettua lähestymistapaa; 
muistuttaa, että järjestelmän olisi täydennettävä jo käytössä olevia toimia ja välineitä;

14. kehottaa komissiota vauhdittamaan alan toimia arvioimalla budjettitarpeet ja luomalla 
kattavan porrastetun lähestymistavan, jota voidaan soveltaa päivittäisessä poliittisessa 
työssä ja päätöksenteossa, mukaan luettuina päätökset, jotka koskevat poliittisia 
strategioita, rahoitusta, lainsäädäntöä ja jälkiarviointia; katsoo, että tulevaisuuden 
politiikan olisi perustuttava tarkkoihin, ajankohtaisiin ja tarkoituksenmukaisiin tietoihin, 
jotka ovat poliittisesti hyväksyttyjä ja jotka kattavat kaikki olennaiset näkökohdat;

15. kehottaa kaikkia asianosaisia neuvoston kokoonpanoja ottamaan BKT:tä täydentävät 
indikaattorit esityslistalleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan edistää 
mahdollista toiminnan yhteen sovittamista EU:n tasolla;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Bruttokansantuote (BKT) on kaiken rahassa mitattavan taloudellisen toiminnan lisäarvojen 
summa. BKT on tunnetuin makrotaloudellisen toiminnan mitta. Se kehitettiin 1930-luvulla ja 
sillä on tärkeä asema poliittisessa päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa. 

BKT:tä on alettu pitää myös yhteiskunnan yleisen kehittyneisyyden ja edistyksen kattavana 
indikaattorina. Se ei kuitenkaan sovellu kaikissa kysymyksissä luotettavaksi perustaksi 
poliittisille keskusteluille. BKT ei mittaa eräitä ratkaisevan tärkeitä osa-alueita, kuten 
ympäristön kehityksen kestävyyttä tai sosiaalista osallisuutta.

Yhä yleisemmin tunnustetaan, että BKT:tä täydentäviä tietoja ja indikaattoreita on 
parannettava. Tämä havainto muodostaa useiden kansainvälisten aloitteiden ytimen. Euroopan 
parlamentti järjesti marraskuussa 2007 (yhdessä komission, Rooman klubin, WWF:n ja 
OECD:n kanssa) "Beyond GDP" -konferenssin (BKT ja muut indikaattorit). Poliitikot, talous-
, yhteiskunta- ja ympäristöasiantuntijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat ilmoittivat 
konferenssissa kannattavansa BKT:tä täydentävien ja kattavampaa tietoa päätöksenteon tueksi 
tarjoavien indikaattorien kehittelyä.

Komission tiedonannossa "BKT ja muut indikaattorit – Edistyksen mittaaminen muuttuvassa 
maailmassa" ehdotetaan erilaisia toimia BKT:n täydentämiseksi soveltuvalla tavalla. 
Tarkoituksena on erityisesti on kehitellä kokonaisvaltaisempia indikaattoreita, joiden on 
määrä antaa luotettavampaa tietoa paremman julkisen keskustelun ja asianmukaisemman 
päätöksenteon pohjaksi.

Mietinnössä tuetaan periaatteessa komission pyrkimyksiä kehittää BKT:tä kattavampi mitta 
poliittisia keskusteluja, päätöksentekoa ja arviointia varten. Esittelijän mielestä 
tavoitteenasettelusta ei ole aiheutunut kiistaa jo vuosia käydyissä poliittisissa ja tieteellisissä 
keskusteluissa. Ongelmana on pikemminkin, kuinka tämä lähestymistapa voidaan toteuttaa 
politiikan todellisuudessa. Esittelijän mietintöluonnoksessa lähdetään tästä kysymyksestä.

Kunnollisten poliittisten keskustelujen ja päätösten sekä poliittisten tapahtumien arviointia 
varten ei usein ole tietoja eikä indikaattoreita. Unionin ja jäsenvaltioiden tasolla on tehty 
lukuisia aloitteita näiden puutteiden korjaamiseksi. Valitettavasti niissä on nähtävissä vain 
osittaista johdonmukaisuutta. Indikaattoreiden alalla on esimerkiksi useanlaista kansallisen ja 
kansainvälisen tason aktiivisuutta, jonka hahmottaminen on käynyt mahdottomaksi. Lisäksi 
koko indikaattoreista käytävässä keskustelussa ei pitäisi unohtaa, että pelkillä indikaattoreilla 
ei voida edistää riittävästi poliittista keskustelua, päätöksentekoa ja arviointia. Tarvitaan 
pikemminkin kattava konsepti, jossa otetaan huomioon nykyiset politiikan arviointia koskevat 
toimet, joita voidaan soveltaa poliittisessa käytännössä, keskusteluissa, päätöksentekoa sekä 
poliittisessa arvioinnissa.

Komission tiedonannossa ehdotetaan eräitä yksittäisiä toimenpiteitä, joiden soveltaminen 
arvioinnissa on hankalaa. Aloitteita ei ole kytketty kokonaisvaltaisempaan porrastettuun 
strategiaan, jossa tehtäisiin selväksi, millä tavoin ja millä politiikan tasoilla ja aloilla uutta 
BKT ja muut indikaattorit -mallia voitaisiin soveltaa. Lisäksi ehdotettuja yksittäisiä 
toimenpiteitä ei ole kytketty jo käytössä oleviin politiikan arvioinnin välineisiin.
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Mietinnössä komissiota kehotetaan laatimaan BKT ja muut indikaattorit -mallia varten 
porrastettu strategia, jossa olisi esitettävä kuinka tätä uutta mallia voidaan soveltaa 
pragmaattisesti päivittäisessä poliittisessa toiminnassa. Esittelijä katsoo, että keskusteluissa ei 
voi tapahtua juurikaan edistymistä ennen kuin tämä kysymys on selvitetty.


