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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o BDP in več – merjenje napredka v svetu, ki se spreminja
(2010/2088(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o BDP in več – merjenje napredka v svetu, ki se 
spreminja z dne 20. avgusta 2009 (KOM(2009) 0433končno),

– ob upoštevanju konference o preseganju BDP, ki so jo organizirali Parlament, Komisija, 
Rimski klub, WWF in OECD novembra 2007 v Bruslju,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o statistiki (Ekonomske in finančne zadeve) z dne 10. 
novembra 2009,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o ekološko učinkovitem gospodarstvu v okviru lizbonske 
agende po letu 2010 in strategije EU za trajnostni razvoj z dne 23. oktobra 2009 (okolje),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 20091 o srečanju na vrhu skupine G20 24. 
in 25. septembra 2009 v Pittsburghu, svoje resolucije z dne 15. junija 20062 o revidirani 
strategiji trajnostnega razvoja in svoje resolucije z dne 24. aprila 20083 o tržnih 
instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih politik,

– ob upoštevanju končnega poročila Komisije za merjenje gospodarske storilnosti in 
družbenega napredka z dne 2. junija 2009 (Stiglitzevo poročilo),

– ob upoštevanju istanbulske deklaracije, podpisane na drugem svetovnem forumu OECD o 
statistiki, znanju in politiki z dne 30. junija 2007,

– ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo o evropskih okoljsko-gospodarskih računih 
(KOM(2010)0132),

– ob upoštevanju sporočil o evropski upravi: Boljša priprava zakonodaje 
(KOM(2002)0275), Strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji 
(KOM(2006)0689), Drugi strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji 
(KOM(2008)0032) in Tretji strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji 
(KOM(2009)0015),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dni 10. in 11. decembra 2009, 25. in 26. 
marca 2010 in 17. junija 2010,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 10. marca4 in 16. junija 20105 o strategiji EU 2020,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0028.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0272.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0182.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0053.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0223.
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– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za razvoj, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve (A7-0000/2010),

A. ker se vedno bolj kaže, da je treba izboljšati podatke in kazalnike, ki bi dopolnjevali BDP, 
kot nadomestni kazalnik celostne družbene razvitosti,

B. ker bi morala strategija EU 2020 omogočiti gospodarstvo z učinkovito rabo virov, služiti 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest, zlasti glede na to, da je EU nedavno 
prizadel padec BDP in upad industrijske proizvodnje, več milijonov brezposelnih moških 
in žensk pa pomeni človeško in gospodarsko katastrofo,

C. ker strategija EU 2020 zahteva tudi nov razmislek o metodologiji, ki se bo uporabljala v 
okviru oblikovanja politik, vključno z učinkovitejšo in preglednejšo strukturo upravljanja 
ter učinkovitim spremljanjem in ocenjevanjem političnih ukrepov,

Splošne pripombe

1. poudarja, da je BDP pokazatelj gospodarske tržne dejavnosti in se v političnih analizah in 
razpravah široko uporablja; poudarja, da je bil BDP, po svojem rojstvu v tridesetih letih 
dvajsetega stoletja hitro sprejet kot najboljša poznana meritev gospodarske uspešnosti na 
svetu; poudarja, da je postal BDP standardna referenca za načrtovalce politik po vsem 
svetu; je zaskrbljen, da bi BDP včasih utegnil biti zavajajoč, drugič pa preprosto ne bi 
zagotovil dovolj ali dovolj natančnih informacij;

2. poudarja, da BDP temelji na jasni metodologiji, ki omogoča primerjave v času ter med 
državami in regijami; vendar poudarja, da ni bil zasnovan kot natančno merilo, na katero 
bi se v političnih razpravah lahko zanašali glede vseh vprašanj; poudarja, da BDP ne meri 
okoljske trajnosti, učinkovite rabe virov, socialne vključenosti ali splošne blaginje;
poudarja, da morajo drugi kazalniki temeljiti na jasni in veljavni metodologiji;

3. poudarja, da je Evropski svet nedavno sprejel nov splošen politični pristop, natančneje 
strategijo 2020, in je pozval k novem premisleku o metodologiji, ki se bo uporabljala v 
okviru oblikovanja politik, vključno z učinkovitejšo in preglednejšo strukturo upravljanja 
ter učinkovitim spremljanjem in ocenjevanjem političnih ukrepov;
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Sedanja orodja za politične analize in razprave

4. meni, da so dobro utemeljene, zanesljive, trdne in skladne politike in strategije bistvene za 
zagotovitev pravičnega in konkurenčnega trga, blaginje državljanov in učinkovitega 
varstva javnega zdravja ter izobraževanja in boljšega okolja;

5. poudarja, da trdno, skladno in pregledno oblikovanje politik in zakonodaje ter politične 
analize zahtevajo jasne cilje, kazalnike ter ustrezne in zanesljive informacije, ki so 
bistveni za to, da oblikovalci politik lahko sprejemajo skladne in trajnostne odločitve;

6. je seznanjen z ukrepi in orodji, vzpostavljenimi na evropski ravni, za merjenje in 
analiziranje političnih vplivov in političnega napredka, kot so ocene učinkov, vključno z 
analizo stroškov in koristi in stroškovne učinkovitosti ter analizo z več merili, ocenami 
tveganja, zbiranjem podatkov, statistikami, okoljsko-gospodarskimi računi, političnimi 
analizami na različnih političnih ravneh, poročili o spremljanju izvajanja in uveljavljanja 
ter pregledi, izvedenimi na različnih področjih zakonodaje EU;

7. poudarja, da bi lahko bile politične razprave in analize naprednejše, če bi obstajal 
sporazum na politični ravni o jasnih ciljih in kazalnikih; poudarja, da morajo biti kazalniki 
preprosto razumljivi in zelo pregledni glede svoje kakovosti in podatkovnih virov;

8. pozdravlja vse večje mednarodno priznavanje omejitev BDP kot kazalnika blaginje ljudi 
in trajnostnega razvoja; priznava napredek, dosežen na različni forumih, kot so UNDP, 
Svetovna banka, OECD in Komisija, o razvoju kazalnikov za merjenje in analiziranje 
napredka pri oblikovanju politik; je seznanjen s kazalniki, ki so že bili razviti za različna 
področja politike; vendar opaža, da se očitno že uporabljajo številni kazalniki, ki se včasih 
prekrivajo ali si konkurirajo, treba pa bi jih bilo uskladiti in združiti; poudarja, da jih sedaj 
obstaja preveč, izziv pa je oblikovati jasno in razumljivo politiko, ki bo obenem teoretično 
skladna, politično ustrezna in empirično izmerljiva; poudarja, da je treba to narediti v 
tesnem sodelovanju z drugimi pomembnimi institucijami in organizacijami;

9. poudarja, da je treba ohraniti stroške na sprejemljivi ravni ter tudi pretehtati morebitne 
pridobitve preseganja BDP v odnosu do z njim povezanih stroškov; poudarja pomen 
proračunskih omejitev in potrebo po pravočasni oceni učinka;

Sporočilo Komisije o BDP in več – merjenje napredka v svetu, ki se spreminja

10. pozdravlja sporočilo Komisije „BDP in več – Merjenje napredka v svetu, ki se spreminja“ 
kot možno dopolnilno orodje, ki bi lahko pripomoglo k izboljšanju političnih analiz in 
razprav;

11. je seznanjen s predlaganimi ukrepi, kot je dopolnitev BDP z okoljskimi in socialnimi 
kazalniki, informacijami za sprejemanje odločitev v skoraj realnem času, natančnejšim 
poročanjem o porazdelitvi in neenakostih, razvojem evropskega kazalnika trajnostnega 
razvoja, razširitvijo nacionalnih računov na okoljska in družbena vprašanja in predlaganim 
poročilom o izvajanju in izidih ukrepov, ki ga je treba predložiti najkasneje do leta 2012;

12. vendar obsoja, da v sporočilu Komisije ni jasne splošne strategije o uporabi pristopa 
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preseganja BDP praksi; poudarja določeno pomanjkanje usklajevanja in skladnosti z 
obstoječimi ukrepi in orodji, katerih namen je tudi prispevati k političnim analizam, 
ocenam in razpravam; poleg tega obsoja predlagane ukrepe, ker so deloma ohlapni in 
nejasni, zato je dodano vrednost predlaganih ukrepov v primerjavi s sedanjimi razmerami 
težko oceniti; poudarja, da zlasti ni določeno, kako bi predlagane ukrepe vključili v 
sedanji sistem ukrepov in orodij za boljše oblikovanje politike in zakonodaje;

Kako nadaljevati

13. poudarja, da se je pomembno dogovoriti o stopenjskem pristopu za vzpostavitev 
skladnega sistema preseganja BDP, ki bo prispeval k boljšim političnim analizam in 
razpravam; poudarja, da bi moral biti tak sistem skladen z že veljavnimi ukrepi, 
instrumenti in orodji;

14. poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanje na tem področju, tako da oceni 
proračunske potrebe in zagotovi razumljiv stopenjski pristop, uporaben pri vsakodnevnem 
političnem delu in sprejemanju odločitev, vključno z odločitvami glede političnih 
strategij, financiranja, zakonodaje in naknadne ocene; meni, da bi morale prihodnje 
politike temeljiti na strogih in pravočasnih podatkih, ki služijo namenu, so politično 
sprejeti in zajemajo vsa bistvena vprašanja;

15. poziva zadevne formacije Sveta, naj čim prej umestijo vprašanje BDP in več na svoj 
dnevni red, da bi prispevali k morebitnemu usklajenemu ukrepanju na ravni EU;

16. naroči predsedniku, da to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Bruto domači proizvod (BDP) je seštevek dodanih vrednosti vseh na denarju temelječih 
gospodarskih aktivnosti in je najbolj razširjeno merilo makroekonomske aktivnosti, ki je bilo 
razvito v tridesetih letih preteklega stoletja in ga uporabljajo nosilci političnih odločitev po 
vsem svetu, uporablja pa se tudi v javnih razpravah.

V toku časa je BDP prevzel vlogo obsežnega kazalnika narodnogospodarskega razvoja in 
splošnega napredka. Vendar pa ta kazalnik ne omogoča zanesljive podlage za politično 
razpravo v zvezi z vsemi vprašanji. Zlasti BDP ne meri trajnosti na področju okolja niti 
socialne vključenosti.

Vedno bolj se uveljavlja spoznanje, da je treba izboljšati podatke in kazalnike za dopolnitev 
BDP. To spoznanje je v središču številnih mednarodnih pobud. Novembra 2007 je Evropski 
parlament (skupaj z Evropsko komisijo, Rimskim klubom, WWF in OECD) organiziral 
konferenco z naslovom o preseganju BDP. Konferenca je pokazala močno podporo nosilcev 
političnih odločitev ter strokovnjakov s področij gospodarstva, okolja in civilne družbe 
razvoju kazalnikov, ki dopolnjujejo BDP in katerih cilj je zagotoviti celovitejše informacije za 
sprejemanje političnih odločitev.

V sporočilu Komisije „BDP in več – Merjenje napredka v svetu, ki se spreminja“, so 
predlagani različni ukrepi, da bi se na ustrezen način dopolnil BDP. Gre zlasti za to, da bi se 
razvili obsežni kazalniki, ki bi zagotavljali zanesljivejšo bazo znanja za boljše javne razprave 
in ustrezno sprejemanje odločitev.

V svojem poročilu želim izrecno podpreti prizadevanja Komisije, da v okviru političnih 
razprav, sprejemanja odločitev in ocenjevanja oblikuje merilo, ki presega BDP. Menim, da 
cilj tega pristopa v več let potekajočih političnih in znanstvenih razpravah ni kontroverzen.  
Težava je predvsem v tem, kako omenjeni pristop prenesti v politično realnost, kar je zlasti 
predmet tega osnutka poročila.

Za temeljite politične razprave, odločitve in ocenjevanja političnih procesov pogosto 
manjkajo informacije, podatki in kazalniki. Na ravni Unije in na ravni držav članic so bile 
predlagane številne pobude za odpravo pomanjkljivosti na teh področjih. Skladno postopanje 
pa je žal mogoče zaznati samo deloma. Na področju kazalnikov obstajajo na primer številne 
dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni, nad katerimi ni več mogoče imeti pregleda. 
Poleg tega se pri celotni razpravi o kazalnikih ne sme pozabiti, da samo kazalniki ne morejo 
biti zadostna podlaga za politično razpravo, sprejemanje odločitev in ocenjevanje. Precej bolj 
bi bil koristen obsežen osnutek ob upoštevanju obstoječih ukrepov v zvezi z ocenjevanjem 
politike, ki bi se lahko v politični praksi uporabljal v razpravi, pri sprejemanju odločitev in pri 
političnem ocenjevanju.

Sporočilo Komisije predlaga vrsto posameznih ukrepov, ki jih je težko oceniti. Te pobude bi 
bilo treba vključiti v obsežnejšo postopno strategijo, ki bi jasno pokazala, na kašen način in za 
katere politične ravni in področja bi se lahko uporabil pristop, ki presega okvir BDP. Nadalje 
predlagani posamezni ukrepi niso povezani z že obstoječimi instrumenti za ocenjevanje 
politike.
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To poročilo poziva Komisijo, naj predloži postopno strategijo za pristop, ki presega okvir 
BDP, v kateri bo predstavila, kako je mogoče na praktičen način uporabiti novi pristop v 
vsakdanjem političnem delu. Dokler to vprašanje ni dorečeno, menim, da bo v tej razpravi 
težko doseči napredek.


