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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl BVP ir kitų rodiklių pažangai kintančiame pasaulyje vertinti
(2010/2088(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą „BVP ir kiti rodikliai 
pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“ (COM(2009)0433 galutinis),

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio mėn. Briuselyje įvykusią konferenciją pavadinimu „Ne 
tik BVP“ (angl. Beyond GDP), kurią surengė Europos Parlamentas, Komisija, Romos 
klubas, Pasaulio gamtos fondas (WWF) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija (OECD),

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 10 d. Tarybos (Ekonomikos ir finansų reikalai) išvadas 
dėl statistikos,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 23 d. Tarybos (Aplinka) išvadas dėl ekologiniu požiūriu 
veiksmingos ekonomikos įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę po 2010 m. ir ES tvaraus 
vystymosi strategijos,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. spalio 8 d. rezoliuciją1 dėl 2009 m. rugsėjo 24 ir 25 d. 
Pitsburge įvykusio G-20 susitikimo, savo 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją2 dėl 
peržiūrėtos tvaraus vystymosi strategijos ir savo 2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją3 dėl 
Žaliosios knygos dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais politikos 
tikslais,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 2 d. Komisijos ataskaitą dėl ekonominės veiklos ir 
socialinės pažangos vertinimo (J. Stiglitzo ataskaita),

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 30 d. per antrąjį OECD pasaulio forumą „Statistika, 
žinios ir politika“ pasirašytą Stambulo deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos aplinkos ekonominių 
sąskaitų (COM(2010)0132),

– atsižvelgdamas į komunikatus: Europos valdymas: Geresnė teisėkūra (COM(2002)0275), 
Geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje strateginė apžvalga (COM(2006)0689), 
Antroji geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje peržiūra (COM(2008)0032), Trečioji 
geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje strateginė apžvalga (COM(2009)0015),,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 10–11 d., 2010 m. kovo 25–26 d. ir 2010 m. birželio 
17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0028.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0272.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0182.



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

LT

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d.1 ir birželio 16 d.2 rezoliucijas dėl strategijos 
„ES 2020“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Vystymosi komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Ekonomikos ir pinigų 
politikos komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi vis plačiau pripažįstama, kad BVP kaip netiesioginis visuomeninės raidos ir 
pažangos plačiąja prasme rodiklis turi būti siejamas su papildomais duomenimis ir 
rodikliais,

B. kadangi strategija „ES 2020“ turėtų atverti kelius veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikai, skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, ypač dėl to, kad ES 
neseniai patyrė BVP nuosmukį ir sumažėjo pramonės gamyba, ir tai, kad darbo neturi 
milijonai moterų ir vyrų, gali būti vadinama ekonomine ir humanitarine katastrofa,

C. kadangi strategijoje „ES 2020“ taip pat raginama iš naujo apsvarstyti metodiką, taikytiną 
politikos formavimo procese, įskaitant veiksmingesnę ir skaidresnę valdymo struktūrą, 
taip pat veiksmingą politikos priemonių stebėseną ir vertinimą,

Bendrosios pastabos

1. pabrėžia, kad BVP yra ekonominės rinkos veiklos rodiklis, kuris plačiai naudojamas 
politikos analizėse ir debatuose; dar kartą primena, kad nuo tada, kai BVP buvo pradėtas 
skaičiuoti XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, jis labai greitai buvo pripažintas geriausiu 
pasaulyje ekonominės veiklos rodikliu; pabrėžia, kad BVP tapo įprastu rodikliu, kuriuo 
remiasi viso pasaulio politikos formuotojai; nerimauja dėl to, kad BVP kartais gali 
klaidinti ir tam tikrais atvejais nesuteikti pakankamai informacijos arba pakankamai 
išsamios informacijos;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad BVP apskaičiuojamas pagal aiškią metodiką, todėl padarytą 
pažangą galima lyginti tiek laiko, tiek šalių ir regionų atžvilgiu; tačiau pažymi, jog nebuvo 
numatyta, kad BVP taps tiksliu matavimo rodikliu, kuriuo bus galima remtis politiniuose 
debatuose bet kokiais klausimais; pabrėžia, jog svarbu suprasti, kad BVP neatspindi 
ekologinio tvarumo, veiksmingo išteklių naudojimo, socialinės įtraukties arba gerovės 
plačiąja prasme; pabrėžia poreikį kitus rodiklius pagrįsti aiškia ir galiojančia metodika;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Vadovų Taryba neseniai patvirtino naują bendrą 
politinį požiūrį, būtent – strategiją „ES 2020“, ir paragino iš naujo apsvarstyti metodiką, 
taikytiną politikos formavimo procese, įskaitant veiksmingesnę ir skaidresnę valdymo 
struktūrą, taip pat veiksmingą politikos priemonių stebėseną ir vertinimą;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0053.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0223.



PR\833998LT.doc 5/8 PE450.676v01-00

LT

Dabartinės politikos analizių ir debatų priemonės

4. mano, kad motyvuota, teisinga, patikima ir nuosekli politika bei strategijos yra būtinos 
siekiant užtikrinti sąžiningą ir konkurencingą rinką, piliečių gerovę ir veiksmingą 
visuomenės sveikatos apsaugą bei švietimą, taip pat geresnę aplinką;

5. pabrėžia, kad patikimai, nuosekliai ir skaidriai politikai ir teisėkūrai bei politikos analizei 
reikia aiškių tikslų, rodiklių ir susijusios bei patikimos informacijos, nes tai itin svarbu 
politikos formuotojams, kad jie galėtų priimti nuoseklius ir tvarius sprendimus;

6. atkreipia dėmesį į Europos lygmeniu priimtas priemones, skirtas galimam politikos 
poveikiui ir politinei pažangai vertinti ir analizuoti, kaip antai poveikio vertinimas, 
įskaitant ekonominės naudos, išlaidų veiksmingumo ir daugelio kriterijų analizę, rizikos 
vertinimas, duomenų rinkimas, statistika, aplinkos ekonominės sąskaitos, politikos 
analizės įvairiais politikos lygmenimis, įgyvendinimo ir vykdymo stebėsenos ataskaitos ir 
apžvalgos, atliktos įvairiose ES teisėkūros srityse;

7. pažymi, kad politikos debatai ir analizės galėtų būti geresni, jeigu politiniu lygmeniu būtų 
susitarta dėl aiškių tikslų ir rodiklių; pabrėžia, kad tokie rodikliai turi būti lengvai 
suprantami ir kiek įmanoma skaidresni kokybės ir duomenų šaltinių požiūriu;

8. palankiai vertina tai, kad tarptautiniu mastu vis labiau pripažįstami BVP kaip žmonių 
gerovės ir tvaraus vystymosi rodiklio trūkumai; pripažįsta, kad įvairiuose forumuose, 
pavyzdžiui, JT vystymo programoje (JTVP), Pasaulio banke, OECD ir Komisijoje, 
padaryta pažanga kuriant rodiklius politikos formavimo pažangai vertinti ir analizuoti; 
atkreipia dėmesį į jau sukurtus rodiklius įvairioms politikos sritims; vis dėlto pažymi, kad 
jau naudojama daug rodiklių, kurie kartais sutampa arba tarpusavyje konkuruoja, nors 
turėtų būti koordinuojami arba suderinti; pabrėžia, kad šiuo metu esama per daug rodiklių 
ir turėtų būti siekiama plėtoti aiškią ir suprantamą politiką, kuri tuo pačiu metu būtų 
teoriniu požiūriu nuosekli, politiškai tinkama ir empyriškai pagrįsta; pabrėžia, kad šį darbą 
būtina atlikti glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis atitinkamomis institucijomis ir 
organizacijomis;

9. pabrėžia poreikį išlaikyti priimtino dydžio išlaidas ir taip pat įvertinti galimą „Ne tik 
BVP“ naudą, palyginti su jam tenkančiomis išlaidomis; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
apriboti biudžetą ir būtina laiku atlikti poveikio vertinimą;

Komisijos komunikatas „BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“

10. palankiai vertina Komisijos komunikatą „BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame 
pasaulyje vertinti“ kaip galimą papildomą priemonę siekiant pagerinti politikos analizes ir 
debatus;

11. atkreipia dėmesį į tokias pasiūlytas priemones, kaip antai BVP susiejimas su aplinkos 
apsaugos ir socialiniais rodikliais, sprendimų priėmimas remiantis beveik tikralaike 
informacija, tikslesni duomenys apie veiksnių pasiskirstymą ir nelygybę, Europos darnaus 
vystymosi rezultatų suvestinės rengimas, aplinkos apsaugos ir socialinių rodiklių 
įtraukimas į nacionalines sąskaitas, taip pat pasiūlymas pranešti apie numatytų veiksmų 
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įgyvendinimą ir rezultatus ne vėliau kaip 2012 m.;

12. vis dėlto kritiškai vertina tai, kad šiame Komisijos komunikate nėra aiškios bendros 
strategijos, skirtos „Ne tik BVP“ principams praktiškai įgyvendinti; pažymi, kad iš dalies 
trūksta koordinavimo ir suderinimo su esamomis priemonėmis, kuriomis taip pat siekiama 
prisidėti prie politikos analizių, vertinimų ir debatų; be to, kritiškai vertina pasiūlytas 
priemones kaip iš dalies neapibrėžtas arba neaiškias, todėl sunku įvertinti pasiūlytų 
veiksmų pridėtinę vertę, palyginti su dabartine situacija; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad 
nėra nustatyta, kokiu būdu pasiūlytos priemonės bus integruotos į dabartinę priemonių, 
skirtų geresnei politikai ir teisėkūrai, sistemą;

Tolesnė veikla

13. pabrėžia, kad norint sukurti nuoseklią „Ne tik BVP sistemą“, svarbu susitarti taikyti 
pakopinį metodą, kuris leistų pagerinti politikos analizes ir debatus; atkreipia dėmesį į tai, 
kad tokia sistema turėtų tik papildyti jau naudojamas priemones ir mechanizmus;

14. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų šioje srityje ir įvertinti biudžetinius poreikius, taip 
pat pasiūlyti išsamų pakopinį metodą, taikytiną kasdienėje politinėje veikloje ir sprendimų 
priėmimo procese, įskaitant sprendimus, susijusius su politinėmis strategijomis, 
finansavimu, teisėkūra ir ex-post vertinimu; mano, kad ateityje politika turėtų būti 
grindžiama duomenimis, kurie būtų tikslūs, pateikti laiku, tinkami ir politiniu požiūriu 
priimtini ir apimtų visus svarbius klausimus;

15. ragina atitinkamų sudėčių Tarybas įtraukti į savo darbotvarkę klausimą „BVP ir kiti 
rodikliai“ siekiant, kad veiksmais ES lygmeniu kuo greičiau būtų prisidedama prie 
galimos veiklos;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.



PR\833998LT.doc 7/8 PE450.676v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrasis vidaus produktas (BVP) – tai visos piniginės ekonominės veiklos pridėtinės vertės 
visuma. BVP yra populiariausias makroekonominės veiklos matas. Jis pradėtas skaičiuoti 
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, o šiandien visame pasaulyje juo remiasi politikos 
formuotojai ir jis plačiai aptariamas visuomenės diskusijose. 

Šiuo metu BVP laikomas visapusiu visuomeninės raidos ir pažangos plačiąja prasme rodikliu. 
Tačiau ne visuose politiniuose debatuose BVP gali būti patikimas rodiklis. Svarbu suprasti, 
kad BVP neatspindi ekologinio tvarumo ar socialinės įtraukties.

Vis plačiau pripažįstama, kad BVP turi būti siejamas su papildomais duomenimis ir rodikliais. 
Šis klausimas atsidūrė daugelio tarptautinių iniciatyvų dėmesio centre. 2007 m. lapkričio mėn. 
Europos Parlamentas (kartu su Europos Komisija, Romos klubu, Pasaulio gamtos fondu 
(WWF) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD)) surengė 
konferenciją pavadinimu „Ne tik BVP“ (angl. Beyond GDP). Šioje konferencijoje politikos 
formuotojai, ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos specialistai bei pilietinės visuomenės 
atstovai tvirtai rėmė siekį BVP susieti su rodikliais, kurie suteiktų išsamesnės informacijos ir 
taip padėtų priimti labiau pagrįstus politikos sprendimus.

Komisijos komunikate „BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“ 
siūlomos įvairios priemonės, kurios turėtų papildyti BVP. Pagrindinis tikslas – nustatyti 
daugiau visapusių rodiklių, kurie suteiktų patikimesnių žinių ir praverstų tiek viešose 
diskusijose, tiek formuojant politiką.

Savo pranešime norėčiau iš esmės pritarti Komisijos siekiui patvirtinti matavimo sistemą, kuri 
apimtų ne tik BVP ir būtų naudojama politinėse diskusijose, sprendimų priėmimo ir vertinimo 
procese. Mano manymu, šio metodo pritaikymas jau daugelį metų trunkančiose politinėse ir 
mokslinėse diskusijose nėra kontraversiškas. Daugiau problemų kyla dėl to, kaip jis bus 
praktiškai įgyvendintas dabartinėje politikoje. Mano pranešimo projekte tam skiriama daug 
dėmesio.

Rimtoms politinėms diskusijoms, sprendimams ir politinių įvykių vertinimams dažnai trūksta 
informacijos, duomenų ir rodiklių. Europos Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu buvo imtasi 
įvairių iniciatyvų siekiant užpildyti spragas šiose srityse. Tačiau nuoseklūs veiksmai matomi 
vis dar retai. Pavyzdžiui, kalbant apie rodiklius, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu 
naudojama tiek daug metodų, kad šiandien sunku visus juos aprėpti. Be to, nereikėtų pamiršti, 
kad vien tik rodiklių politinėse diskusijose, sprendimų priėmimo ir vertinimo procesuose 
nepakanka. Kur kas labiau reikalinga visapusiška strategija, kurioje būtų atsižvelgiama į jau 
esamas politikos vertinimo priemones ir kurią būtų galima pritaikyti praktikoje – tiek 
politiniuose debatuose, sprendimų priėmimo procese, tiek ir politikos vertinimo procese.

Komisijos komunikate pasiūlyta daug atskirų priemonių, kurias sunku įvertinti. Šios 
iniciatyvos nėra sujungtos į vieną išsamesnę pakopinę strategiją, kurioje būtų nurodyta, kaip ir 
kokiuose politikos lygmenyse bei kokiose srityse būtų galima naudoti naująjį metodą „Ne tik 
BVP“. Be to, pasiūlytos individualios priemonės nėra susietos su dabartinėmis politikos 
vertinimo priemonėmis.
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Mano pranešime Komisija raginama parengti „Ne tik BVP“ principams įgyvendinti skirtą 
pakopinę strategiją, kurioje būtų nurodyta, kaip šį naująjį metodą būtų galima praktiškai 
pritaikyti kasdienėje politinėje veikloje. Kol šis klausimas nebus išspręstas, tol, mano 
manymu, nebus galima tikėtis didelės pažangos šioje diskusijoje.


