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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par IKP un ne tikai. Progresa novērtējums mainīgā pasaulē
(2010/2088(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 20. augusta paziņojumu „IKP un ne tikai. Progresa 
novērtējums mainīgā pasaulē” (COM(2009)0433 galīgā redakcija),

– ņemot vērā konferenci „Tālāk par IKP”, ko 2007. gada novembrī Briselē rīkoja Eiropas 
Parlaments, Eiropas Komisija, Romas klubs, Pasaules Dabas fonds un ESAO,

– ņemot vērā Padomes (Ekonomikas un finanšu padome) 2009. gada 10. novembra 
secinājumus par statistiku,

– ņemot vērā Padomes (Vides padome) 2009. gada 23. oktobra secinājumus par ekoloģiski 
efektīvu ekonomiku saistībā ar Lisabonas programmu pēc 2010. gada un ES ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju,

– ņemot vērā 2009. gada 8. oktobra rezolūciju par G-20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi 
Pitsburgā 2009. gada 24. un 25. septembrī1, 2006. gada 15. jūnija rezolūciju par pārskatīto
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju2 un 2008. gada 24. aprīļa rezolūciju attiecībā uz Zaļo 
grāmatu par tirgus instrumentu izmantošanu vides politikā un ar vidi saistītā politikā3,

– ņemot vērā Saimnieciskās darbības un sociālā progresa noteikšanas komisijas 2009. gada 
2. jūnija ziņojumu (J. Stiglitz ziņojums),

– ņemot vērā Stambulas deklarāciju, kas tika parakstīta 2. ESAO pasaules forumā par 
statistiku, zināšanām un politiku 2007. gada 30. jūnijā,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu regulai par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem 
(COM(2010)0132),

– ņemot vērā paziņojumus par Eiropas pārvaldību: Tiesību aktu labāka izstrāde 
(COM(2002)0275), Labāka regulējuma Eiropas Savienībā stratēģisks pārskats 
(COM(2006)0689), Otrais labāka regulējuma stratēģisks pārskats Eiropas Savienībā 
(COM(2008)0032), Trešais labāka regulējuma stratēģiskais pārskats Eiropas Savienībā 
(COM(2009)0015),

– ņemot vērā Eiropadomes 2009. gada 10. un 11. decembra, 25. un 26. marta, kā arī 
17. jūnija sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā 2010. gada 10. marta rezolūciju par ES stratēģiju 2020. gadam4 un 2010. gada 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0028.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0272.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0182.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0053.
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16. jūnija rezolūciju par stratēģiju „ES 2020”1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
atzinumus, ko sniedza Attīstības komiteja, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja, Reģionālās attīstības komiteja un 
Ekonomikas un monetārā komitejas (A7-0000/2010),

A. tā kā arvien vairāk tiek atzīta vajadzība uzlabot datus un rādītājus, lai papildinātu IKP kā 
kopējās sociālās attīstības pastarpinātu rādītāju;

B. tā kā stratēģijai „ES 2020” būtu „jāpaver ceļš” uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku, 
jāveicina ekonomikas izaugsme un jārada darbavietas, jo īpaši tādēļ, ka ES nesen 
piedzīvoja IKP kritumu un rūpniecības produkcijas samazināšanos, un tādēļ, ka miljoni 
sieviešu un vīriešu, kas palikuši bez darba, liecina par humanitāru, sociālu un 
tautsaimniecisku katastrofu;

C. tā kā stratēģija „ES 2020” arī prasa no jauna pārdomāt metodoloģiju, kas izmantojama 
saistībā ar politikas veidošanu, tostarp efektīvāku un pārredzamāku pārvaldības struktūru, 
kā arī politikas pasākumu efektīvu uzraudzību un izvērtēšanu,

Vispārīgas piezīmes

1. uzsver, ka IKP ir ekonomikas tirgus darbības rādītājs un tas tiek plaši izmantots politikas 
analīzē un debatēs; atgādina, ka pēc IKP rašanās 20. gs. trīsdesmitajos gados to strauji 
pieņēma kā pasaulē vislabāk atzīto saimnieciskās darbības mērauklu; uzsver, ka IKP ir 
kļuvis par standarta kritēriju, ko lieto politikas veidotāji visā pasaulē; pauž bažas, ka IKP 
var dažreiz būt maldinošs un citreiz vienkārši nesniegt pietiekoši daudz informācijas vai 
pietiekoši sīki izklāstītu informāciju;

2. uzsver, ka IKP pamatā ir skaidra metodika, kas ļauj izdarīt salīdzinājumus pa laikposmiem 
un starp valstīm un reģioniem; uzsver, ka tas tomēr nebija iecerēts kā precīza mēraukla 
politikas debašu informēšanai visos jautājumos; uzsver, ka, raugoties kritiski, ar IKP 
neizsaka vides ilgtspēju, resursu efektivitāti, sociālo integrāciju vai vispārējo labklājību; 
uzsver vajadzību balstīt citus rādītājus uz skaidru un derīgu metodoloģiju;

3. norāda, ka Eiropadome nesen pieņēma jaunu kopēju politisko pieeju, proti, stratēģiju 
„ES 2020”, un ir aicinājusi no jauna pārdomāt metodoloģiju, kas izmantojama saistībā ar 
politikas veidošanu, tostarp efektīvāku un pārredzamāku pārvaldības struktūru, kā arī 
politikas pasākumu efektīvu uzraudzību un izvērtēšanu;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0223.
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Pašreizējie instrumenti politikas analīzei un debatēm

4. uzskata, ka informētas, pareizas, stabilas un konsekventas politikas un stratēģijas ir 
izšķiroši svarīgas, lai nodrošinātu taisnīgu un konkurētspējīgu tirgu, iedzīvotāju labklājību 
un efektīvu sabiedrības veselības aizsardzību, izglītību un labāku vidi;

5. uzsver, ka stabilai, konsekventai un pārredzamai politikas veidošanai, likumdošanai un 
politikas analīzei ir vajadzīgi skaidri mērķi, rādītāji un attiecīga un droša informācija —
tas ir izšķiroši, lai politikas veidotāji varētu pieņemt konsekventus un noturīgus lēmumus;

6. ņem vērā, kādi pasākumi un instrumenti ir izveidoti Eiropas līmenī, lai izmērītu un 
analizētu iespējamo politisko ietekmi un politisko progresu — ietekmes novērtējumi, 
ieskaitot izmaksu un ieguvumu, rentabilitātes un multikritēriju analīzi, riska novērtējumi, 
datu vākšana, statistika, vides un saimnieciskie norēķini, politiskā analīze dažādos 
politikas līmeņos, ziņojumi par īstenošanas, piemērošanas un pārskatu novērošanu, ko 
veic dažādās ES tiesību aktu jomās;

7. norāda, ka būtu iespējams uzlabot politiskās debates un analīzi, ja būtu vienošanās 
politiskā līmenī par skaidriem mērķiem un rādītājiem; uzsver, ka šiem rādītājiem —
attiecībā uz to kvalitāti un datu avotiem — jābūt viegli saprotamiem un labi 
pārskatāmiem;

8. atzinīgi vērtē to, ka starptautiski arvien vairāk tiek atzītas IKP ierobežotās iespējas kalpot 
par cilvēku labklājības rādītāju un ilgtspējīgas attīstības rādītāju; atzīst progresu, kas 
panākts dažādos (piemēram, ANO Attīstības programmas, Pasaules Bankas, ESAO un 
Komisijas) forumos rādītāju izstrādē, lai izmērītu un analizētu progresu politikas 
veidošanā; ņem vērā, kādi rādītāji jau ir izstrādāti dažādām politikas jomām; tomēr 
atzīmē, ka, šķiet, jau tiek lietoti daudzi rādītāji, kas dažreiz pat savstarpēji pārklājas vai 
konkurē, lai gan tie būtu jākoordinē un jākombinē; uzsver, ka pašlaik ir pārāk daudz 
rādītāju un ka ir jāizstrādā skaidra un visaptveroša politika, kura vienlaicīgi būtu 
konsekventa teorētiskā ziņā, politiski atbilstīga un empīriski izmērāma; uzsver, ka tas ir 
jāpaveic ciešā sadarbībā ar citām attiecīgām iestādēm un organizācijām;

9. uzsver nepieciešamību noturēt izmaksas saprātīgā līmenī un arī izvērtēt „Tālāk par IKP” 
ieguvumus attiecībā pret izmaksām; uzsver budžeta problēmu nozīmi un vajadzību laikus 
veikt ietekmes novērtējumu;

Komisijas paziņojums „IKP un ne tikai. Progresa novērtējums mainīgā pasaulē”

10. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „IKP un ne tikai. Progresa novērtējums mainīgā 
pasaulē” kā iespējamu papildu instrumentu, kas dotu ieguldījumu politikas analīzes un 
debašu uzlabošanā;

11. ņem vērā ierosinātos pasākumus — IKP papildināšanu ar vides un sociālajiem rādītājiem, 
gandrīz tūlītēju informāciju, lai varētu pieņemt lēmumus, precīzāku ziņošanu par 
sadalījumu un nevienlīdzību, Eiropas ilgtspējīgas attīstības rezultātu pārskata izstrādi, 
valstu norēķinu sistēmu paplašināšanu, lai tās ietvertu arī vides un sociālos jautājumus, un 
ierosināto ziņojumu par darbību īstenošanu un rezultātiem, ar ko jāiepazīstina ne vēlāk kā 
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līdz 2012. gadam;

12. tomēr kritiski vērtē to, ka Komisijas paziņojumā trūkst skaidras vispārējas stratēģijas, kā 
praktiski izmantot „IKP un ne tikai” pieeju; uzsver zināmu koordinācijas un saskaņotības 
trūkumu ar pastāvošajiem pasākumiem un instrumentiem, kuri arī ir vērsti uz ieguldījumu 
politikas analīzē, novērtējumos un debatēs; bez tam pauž kritiku par ierosinātajiem 
pasākumiem, jo tie ir daļēji nenoteikti un neskaidri, tādēļ ir grūti novērtēt ierosinātās 
rīcības pievienoto vērtību salīdzinājumā ar pašreizējo stāvokli; norāda, ka konkrēti nav 
izklāstīts veids, kā šos ierosinātos pasākumus integrēt pašreizējā pasākumu un instrumentu 
sistēmā, kuru uzdevums ir uzlabot politikas veidošanu un likumdošanu;

Veicamie uzdevumi

13. uzsver nepieciešamību vienoties par klasificējošu pieeju, nosakot saskaņotu „IKP un ne 
tikai” sistēmu, kas palīdzētu uzlabot politikas analīzi un debates; norāda, ka šāda sistēma 
varētu būt papildus pašreizējiem pasākumiem, instrumentiem un rīkiem;

14. aicina Komisiju pastiprināt centienus šajā jomā, izvērtējot budžeta vajadzības, un 
nodrošināt visaptverošu klasificējošu pieeju, ko piemērotu ikdienas politiskajā darbā un 
lēmumu pieņemšanā, tostarp lēmumos, kas saistīti ar politikas stratēģijām, finansēšanu, 
likumdošanu un paveiktā novērtēšanu; uzskata, ka turpmākā politika ir jāpamato ar 
datiem, kas ir uzticami, savlaicīgi, derīgi noteiktajam mērķim un politiski pieņemami un 
kas aptver visus būtiskos jautājumus;

15. aicina visas attiecīgās Padomes struktūras iekļaut jautājumu par „IKP un ne tikai” savā 
darba plānā pēc iespējas agrāk, lai palīdzētu īstenot iespējamu saskaņotu rīcību ES līmenī;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Iekšzemes kopprodukts (IKP) norāda uz visu saimniecisko monetāro darbību kopējo 
pievienoto vērtību. IKP ir zināmākais rādītājs, kā noteikt makroekonomisko darbību. Tas tika 
izstrādāts 20. gs. trīsdesmitajos gados, politikas veidotāji to izmanto visā pasaulē, un tas plaši 
izskan publiskajā telpā. 

IKP ir kļuvis par visaptverošu sociālās attīstības un progresa rādītāju kopumā. Tomēr tas 
nesniedz katrā jautājumā drošu pamatu politiskajām diskusijām. Jo īpaši — IKP nesniedz 
vērtējumu par ilgtspēju vides jomā, ne arī par sociālo integrāciju.

Arvien vairāk nostiprinās atziņa, ka ir jāuzlabo dati un rādītāji, ar ko papildināt IKP. Uz šo 
atziņu balstās vairākas starptautiskas iniciatīvas. Eiropas Parlaments (kopā ar Eiropas 
Komisiju, Romas klubu , Pasaules Dabas fondu un ESAO) 2007. gada novembrī rīkoja 
konferenci ar nosaukumu „IKP un ne tikai” („Beyond BIP“). Šajā konferencē politikas 
veidotāji, ekonomikas, sociālās jomas un vides eksperti un pilsoniskā sabiedrība pauda lielu 
atbalstu tam, lai izstrādātu rādītājus, kas papildinātu IKP un sniegtu plašāku informāciju 
politisku lēmumu atbalstam.

Komisijas paziņojumā „IKP un ne tikai. Progresa novērtējums mainīgā pasaulē” tiek 
ierosināti dažādi priekšlikumi, lai piemērotā veidā papildinātu IKP. Jo īpaši runa ir par 
pilnīgāku rādītāju izstrādāšanu, kuri sniegtu uzticamāku zināšanu bāzi, lai uzlabotu publisko 
debašu un politikas veidošanas kvalitāti.

Savā ziņojumā es vēlos principā atbalstīt Komisijas iestāšanos par tādu mērogu, kas pārsniedz 
IKP, politisko diskusiju, lēmumu un novērtējumu ietvaros. Man radās iespaids, ka iniciatīvas 
mērķi gadiem ilgajās politiskajās un tautsaimniecības diskusijās nav pretrunīgi. Lielāka ir 
problēma, kā šo iniciatīvu var īstenot politiskajā realitātē. Manā ziņojuma projektā šis punkts 
ir noteikts par sākumu.

Stabilām politiskām diskusijām, lēmumiem un politisko norišu vērtējumiem bieži trūkst 
informācijas, datu un rādītāju. Savienības līmenī un dalībvalstu līmenī ir iesniegtas daudzas 
iniciatīvas, lai likvidētu trūkumus šajās jomās. Tomēr saskaņotu norisi diemžēl var konstatēt 
tikai daļēji. Rādītāju jomā, piemēram, ir daudzas rīcības valstu un starptautiskā līmenī, kas nu 
jau ir kļuvušas nepārskatāmas. Bez tam kopējās debatēs par rādītājiem nedrīkstētu aizmirst, ka 
rādītāji vieni paši nevar dot pietiekamu ieguldījumu politiskajās debatēs, lēmumu pieņemšanā 
un novērtēšanā. Vairāk ir nepieciešama plaša koncepcija, ņemot vērā pastāvošos pasākumus 
politikas novērtēšanai, kuru var politikas praksē izmantot gan debatēs, gan lēmumu 
pieņemšanā un politikas novērtējumā.

Komisijas priekšlikums piedāvā virkni atsevišķu pasākumu, kurus ir grūti izvērtēt. Trūkst šo 
iniciatīvu iesaistīšana visaptverošā strukturētā stratēģijā, kura norādītu, kādā veidā un kuriem 
politikas līmeņiem un jomām varētu izmantot šo jauno iniciatīvu „IKP un ne tikai”. Bez tam 
ierosinātie atsevišķie pasākumi netiek samēroti ar jau pastāvošajiem politikas novērtēšanas 
instrumentiem.
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Savā ziņojumā es aicinu Komisiju iesniegt strukturētu stratēģiju „IKP un ne tikai” iniciatīvai, 
kurā būtu jāizklāsta, kā jauno iniciatīvu var pragmatiski izmantot ikdienas politikas darbā. 
Kamēr šis jautājums nav noskaidrots, uzskatu, ka šajās debatēs nevarēs gūt labus panākumus.


