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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k Viac ako HDP – Meradlo pokroku v meniacom sa svete
(2010/2088(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. augusta 2009 Viac ako HDP – Meradlo pokroku 
v meniacom sa svete (KOM(2009)0433 v konečnom znení),

– so zreteľom na konferenciu Viac ako HDP, ktorú v novembri 2007 v Bruseli usporiadali 
Parlament, Komisia, Rímsky klub, WWF a OECD,

– so zreteľom na závery Rady z 10. novembra 2009 (hospodárske a finančné záležitosti) 
o štatistike,

– so zreteľom na závery Rady z 23. októbra 2009 (životné prostredie) o environmentálne 
efektívnej ekonomike v kontexte lisabonského programu na obdobie po roku 2010 a 
stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 20091 o samite G20 v Pittsburghu z 24. a 25. 
septembra 2009, svoje uznesenie z 15. júna 20062 o revidovanej stratégii trvalo 
udržateľného rozvoja a na svoje uznesenie z 24. apríla 20083 o zelenej knihe o trhovo 
orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a súvisiacich politík,

– so zreteľom na záverečnú správu komisie na meranie hospodárskej výkonnosti 
a sociálneho pokroku z 2. júna 2009 (Stieglitzova správa),

– so zreteľom na istanbulskú deklaráciu podpísanú počas 2. svetového fóra OECD 
o štatistike, vedomostiach a politike  z 30. júna 2007,

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie o európskych environmentálnych 
ekonomických účtoch (KOM(2010)0132),

– so zreteľom na oznámenia o európskej verejnej správe: Lepšie zákonodarstvo 
(KOM(2002)0275); Strategické hodnotenie programu Lepšia právna regulácia 
v Európskej únii, (KOM(2006)0689); Druhé strategické hodnotenie programu Lepšej 
právnej regulácie v Európskej únii (KOM(2008)0032); Tretie strategické hodnotenie 
programu Lepšia právna regulácia v Európskej únii, (KOM(2009) 0015),

– so zreteľom na závery zo zasadnutí Európskej rady z 10. a 11. decembra 2009, z 25. a 26. 
marca 2010 a zo 17. júna 2010,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 10. marca4 a zo 16. júna 20101 o stratégii EÚ 2020,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2009)0028.
2 Prijaté texty, P6_TA(2006)0272.
3 Prijaté texty, P6_TA(2008)0182.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0053.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre 
hospodárske a menové veci(A7-0000/2010),

A. keďže sa stále častejšie uznáva, že je potrebné zlepšiť údaje a ukazovatele, ktoré by slúžili 
na doplnenie HDP ako ukazovateľa celkového vývoja spoločnosti,

B. keďže stratégia EÚ 2020 by mala vytýčiť cestu k ekonomike, ktorá by účinne využívala 
zdroje, slúžiť hospodárskemu rastu a vytvárať pracovné miesta, najmä preto, že EÚ 
nedávno utrpela pokles HDP a priemyselnej výroby a milióny nezamestnaných ľudí sú 
ľudskou, spoločenskou a hospodárskou katastrofou,

C. keďže stratégia EÚ 2020 takisto vyžaduje nové zamyslenie sa nad metodikou, ktorá sa má 
používať v kontexte tvorby politiky, vrátane efektívnejšej a transparentnejšej stratégie 
riadenia, ako aj efektívne monitorovanie a hodnotenie politických opatrení,

Všeobecné poznámky

1. zdôrazňuje, že HDP je ukazovateľom hospodárskej a trhovej činnosti a často sa využíva  v 
politických analýzach a diskusiách; pripomína, že HDP sa od svojho vytvorenia v 
tridsiatych rokoch minulého storočia stal najuznávanejším meradlom hospodárskej 
výkonnosti na svete; zdôrazňuje, že HDP sa stal štandardným referenčným údajom, ktorý 
používajú politickí činitelia na celom svete; je znepokojený, že HDP môže byť 
v niektorých prípadoch zavádzajúci a v iných prípadoch jednoducho neposkytuje dostatok 
informácií alebo dostatočne podrobné informácie;

2. zdôrazňuje, že ukazovateľ HDP je založený na jasnej metodike, ktorá umožňuje 
porovnanie v čase, ako aj porovnanie krajín a regiónov; zdôrazňuje však, že jeho účelom 
nebolo stať sa presným ukazovateľom, ktorý sa využíva v politických debatách o všetkých 
otázkach; kriticky zdôrazňuje, že HDP nie je meradlom environmentálnej udržateľnosti, 
efektívnosti využívania zdrojov, sociálneho začleňovania alebo dobrých životných 
podmienok všeobecne; zdôrazňuje nutnosť založiť iné ukazovatele na jasnej a platnej 
metodike;

3. konštatuje, že Európska rada nedávno prijala nový všeobecný politický prístup, konkrétne 
stratégiu EÚ 2020, a žiadala nové zamyslenie sa nad metodikou, ktorá sa má používať 
v kontexte tvorby politiky, vrátane efektívnejšej a transparentnejšej stratégie riadenia a 
efektívneho monitorovania a hodnotenia politických opatrení;

                                                                                                                                                  
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0223.
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Súčasné nástroje na analýzu politiky a diskusie

4. domnieva sa, že kvalitne informované, rozumné, solídne a zladené politiky a stratégie sú 
kľúčové na zabezpečenie spravodlivého a konkurenčného trhu, blahobytu občanov 
a efektívnej ochrany verejného zdravia a vzdelávania a lepšieho životného prostredia;

5. zdôrazňuje, že solídna, zladená a transparentná tvorba politiky a zákonov a politická 
analýza si vyžadujú jasné ciele, ukazovatele a relevantné a spoľahlivé informácie, ktoré sú 
kľúčové pre to, aby tvorcovia politík mohli prijímať zladené a udržateľné rozhodnutia;

6. berie na vedomie opatrenia a nástroje zriadené na európskej úrovni s cieľom merať 
a analyzovať možné politické dôsledky a politický pokrok, ako napríklad hodnotenia 
vplyvu vrátane analýz nákladov–prínosov, nákladovej efektívnosti a viackritériových 
analýz, hodnotenie rizika, zhromažďovanie údajov, štatistiky, environmentálne 
ekonomické účty, politické analýzy na rôznych politických úrovniach, správy 
o monitorovaní vykonávania a presadzovania a hodnotenia vykonávané v rôznych 
oblastiach legislatívy EÚ;

7. konštatuje, že politické debaty a analýzy by sa mohli zlepšiť, ak by existovala dohoda na 
politickej úrovni o jasných cieľoch a ukazovateľoch; zdôrazňuje, že takéto ukazovatele 
musia byť zrozumiteľné a ich kvalita a zdroje údajov musia byť vysoko transparentné;

8. víta rastúce uznanie obmedzení HDP ako ukazovateľa životných podmienok ľudí 
a udržateľného rozvoja na medzinárodnej úrovni ; uznáva pokrok dosiahnutý v rozličných 
fórach ako napr. v UNDP, Svetovej banke, OECD a Komisii pri vývoji ukazovateľov na 
meranie a analýzu pokroku pri tvorbe politiky; berie na vedomie ukazovatele, ktoré už 
boli vypracované pre rôzne oblasti politiky; konštatuje však, že sa už zrejme používa 
priveľa ukazovateľov, pričom niektoré z nich sa prekrývajú, alebo si vzájomne konkurujú 
namiesto toho, aby sa koordinovali alebo kombinovali; zdôrazňuje, že v súčasnosti 
existuje priveľa ukazovateľov a hlavnou úlohou je vypracovať jasnú a zrozumiteľnú 
politiku, ktorá by bola zároveň teoreticky zosúladená, politicky relevantná a empiricky 
merateľná; zdôrazňuje, že je nutné, aby sa táto práca uskutočnila v úzkej spolupráci 
s inými relevantnými inštitúciami a organizáciami;

9. zdôrazňuje, že je nutné udržať náklady na rozumnej úrovni a zvážiť potenciálne prínosy 
Viac ako HDP v porovnaní s nákladmi, ktoré sú s tým spojené; zdôrazňuje význam 
rozpočtových obmedzení a potrebu včasného posudzovania vplyvu;

Oznámenie Komisie Viac ako HDP – Meradlo pokroku v meniacom sa svete

10. víta oznámenie Komisie Viac ako HDP – Meradlo pokroku v meniacom sa svete ako 
možný doplňujúci nástroj, ktorý by prispel k zlepšeniu politickej analýzy a diskusií;

11. berie na vedomie navrhované opatrenia, ako napríklad doplnenie HDP environmentálnymi 
a sociálnymi ukazovateľmi, získavanie informácií na prijímanie rozhodnutí v takmer 
reálnom čase, presnejšie podávanie správ o rozdeľovaní a nerovnostiach, vypracovanie 
hodnotiacej tabuľky európskeho udržateľného rozvoja, začlenenie environmentálnych a 
sociálnych otázok do národných účtov a navrhovanú správu o vykonávaní a výsledkoch 
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činností, ktorá sa má predložiť najneskôr do roku 2012;

12. kritizuje však, že v oznámení Komisie chýba celková jasná stratégia týkajúca sa 
uplatňovania prístupu Viac ako HDP v praxi; zdôrazňuje určitý nedostatok koordinácie 
a súdržnosti existujúcich opatrení a nástrojov, ktorých cieľom je prispievať k analýze 
politiky, hodnoteniam a debatám; kritizuje ďalej navrhované opatrenia ako čiastočne 
vágne alebo nejasné, takže je ťažké hodnotiť pridanú hodnotu navrhovaných činností v 
porovnaní so súčasnou situáciou; konštatuje, že predovšetkým nie je stanovený konkrétny 
plán na integráciu navrhovaných opatrení do súčasného systému opatrení a nástrojov na 
lepšiu tvorbu politiky a zákonov; 

Ďalší postup

13. zdôrazňuje význam dohody o stupňovitom prístupe k vytvoreniu koherentného systému 
„Viac ako HDP“, pokiaľ ide o príspevok k zlepšeniu politickej analýzy a debát;
zdôrazňuje, že takýto systém by mal byť doplnkom už existujúcich opatrení a nástrojov; 

14. žiada Komisiu, aby zintenzívnila úsilie v tejto oblasti prostredníctvom posúdenia 
rozpočtových potrieb a poskytla komplexný stupňovitý prístup ku každodennej politickej 
práci a rozhodovaniu vrátane rozhodovania o politických stratégiách, financovania, 
legislatívy a hodnotenia ex-post; domnieva sa, že budúce politiky by mali byť založené na 
presných, včasných, účelných a politicky akceptovaných údajoch , ktoré by sa týkali 
všetkých kľúčových otázok; 

15. vyzýva všetky príslušné formácie Rady, aby do programu zaradili čo najskôr otázku Viac 
ako HDP a tak prispeli k možnému zladeniu činnosti na úrovni EÚ;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hrubý domáci produkt (HDP) predstavuje súhrnnú pridanú hodnotu všetkých peňažných 
hospodárskych činností. HDP je najznámejším meradlom makroekonomickej činnosti. Bol 
vyvinutý v tridsiatych rokoch minulého storočia a používa sa na celom svete a aj vo verejných 
diskusiách. 

HDP sa medzičasom stal aj komplexným ukazovateľom celospoločenského vývoja a pokroku 
vo všeobecnosti. Neponúka však spoľahlivý základ politickej diskusie o akejkoľvek otázke. 
V prvom rade nie je HDP meradlom environmentálnej udržateľnosti, ani sociálneho 
začlenenia.

Čoraz viac sa uznáva, že je potrebné zlepšiť údaje a ukazovatele, ktoré by slúžili na doplnenie 
HDP. Na túto potrebu sa sústredí viacero medzinárodných iniciatív. V novembri 2007 
zorganizoval Európsky parlament (spolu s Európskou komisiou, Rímskym klubom, WWF a 
OECD) konferenciu „Beyond GDP“ (Viac ako HDP). Politickí činitelia, odborníci z oblasti 
hospodárstva, spoločnosti a životného prostredia, ako aj predstavitelia občianskej spoločnosti, 
sa jasne vyslovili za vývoj ukazovateľov, ktoré dopĺňajú HDP a ktoré majú slúžiť ako zdroj 
komplexnejších informácií na podporu politických rozhodnutí.

V oznámení Komisie s názvom Viac ako HDP – Meradlo pokroku v meniacom sa svete sa 
navrhujú rôzne opatrenia, ktoré by mohli vhodným spôsobom doplniť HDP. Ide 
predovšetkým o vývoj komplexnejších ukazovateľov, ktoré by poskytli spoľahlivejšiu 
vedomostnú základňu pre lepšiu politickú diskusiu a správnejšie politické rozhodovanie.

V mojej správe by som chcela jednoznačne podporiť úsilie Komisie o ukazovateľ, ktorý by 
presahoval rámec HDP v rámci politickej diskusie, rozhodovania a hodnotenia.  Podľa môjho 
názoru nie je cieľ návrhu vyplývajúceho z politických a vedeckých diskusií, ktoré sa vedú už 
roky, kontroverzný. Oveľa väčším problémom je realizácia tohto cieľa v politickej realite. 
Môj návrh správy začína na tomto mieste.

Často chýbajú informácie, ktoré by umožnili solídne politické diskusie, rozhodnutia a 
hodnotenia politických postupov.  Na úrovni Únie a na úrovni členských štátov bolo 
predložené množstvo iniciatív, ktorých cieľom je odstrániť deficity v týchto oblastiach. Žiaľ, 
koherentný postup je viditeľný len čiastočne.  V oblasti ukazovateľov existujú napríklad 
mnohé aktivity na národnej a na medzinárodnej úrovni, ktoré sa medzičasom stali 
neprehľadnými.  Počas debaty o ukazovateľoch by sa navyše nemalo zabúdať na to, že 
samotné ukazovatele nemôžu byť dostatočným príspevkom k politickej diskusii, 
rozhodovaniu a hodnoteniu. Žiada sa skôr komplexná koncepcia zohľadňujúca existujúce 
opatrenia na hodnotenie politiky, ktorá by sa mohla uplatniť tak v politickej praxi, ako aj v 
debate, pri rozhodovaní a pri politickom hodnotení.

Oznámenie Komisie navrhuje viaceré jednotlivé opatrenia, ktoré sa ťažko posudzujú. Chýba 
začlenenie týchto iniciatív do komplexnejšej odstupňovanej stratégie, ktorá by objasnila, 
akým spôsobom a v ktorej úrovni a oblasti politiky by sa mal používať nový prístup Viac ako 
HDP. Okrem toho sa navrhované jednotlivé opatrenia nedávajú do súvislosti s už existujúcimi 
nástrojmi na hodnotenie politiky. 
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V mojej správe žiadam Komisiu, aby predložila odstupňovanú stratégiu k prístupu Viac ako 
HDP, v ktorej by uviedla, ako sa nový prístup môže pragmatickým spôsobom využiť 
v každodennej politickej práci.  Kým nebude táto otázka vyjasnená, nedospeje debata podľa 
môjho názoru k podstatnému pokroku.


