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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)0433),

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

– ob upoštevanju poročila Komisije o merjenju gospodarske uspešnosti in družbenega 
napredka (Stiglitzevo poročilo), ki je bilo predstavljeno 14. septembra 2009,

– ob upoštevanju globalne pobude z naslovom Ekonomika ekosistemov in biotska 
raznovrstnost (TEEB), ki so jo junija 2007 predlagali voditelji skupine držav G8 in še 
voditelji petih drugih držav, ter njenih rezultatov, objavljenih v letih 2009 in 2010,

– ob upoštevanju Sternovega poročila o ekonomiki podnebnih sprememb, ki je bilo 
objavljeno 30. oktobra 2006,

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

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

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

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

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

– ob upoštevanju integriranih smernic strategije EU 2020 za evropske politike na področju 
gospodarstva in zaposlovanja, ki jih je Komisija predlagala 27. aprila 2010,

– ob upoštevanju sporočil o evropski upravi: Boljša prip r a v a  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 akcijskega načrta za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo 
(KOM(2008)0397),



PE460.599v01-00 4/8 PR\858615SL.doc

SL

– ob upoštevanju obstoječih statističnih instrumentov kot so Statistika Evropske unije o 
dohodkih in življenjskih pogojih, anketa o delovni sili, Eurobarometri, anketa o evropskih 
vrednotah in Evropski družbeni pregled,

– ob upoštevanju evropske raziskave o kakovosti življenja, ki jo vodi Eurofund in zagotavlja 
celostno sliko o kakovosti življenja in življenjskih pogojih v evropskih državah (za vse 
države članice EU in njene kandidatke) z več kot 120 kazalniki s primerjalnimi podatki 
med državami,1,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dni 10. marca2 in 16. junija 20103 o strategiji EU 2020, 
svoje resolucije z dne 8. oktobra 20094 o srečanju na vrhu skupine G20 24. in 25. 
septembra 2009 v Pittsburghu, svoje resolucije z dne 15. junija 20065 o revidirani 
strategiji trajnostnega razvoja in svoje resolucije z dne 24. aprila 20086 o zeleni knjigi o 
tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih politik,      

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za razvoj, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za regionalni 
razvoj (A7-0000/2011),

A. ker vse mednarodne ustanove vse bolj priznavajo, da je treba izboljšati podatke in 
kazalnike, ki bi dopolnjevali BDP pri merjenju celotnega družbenega razvoja,

1. 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;

2. poudarja, da je BDP pokazatelj gospodarske tržne dejavnosti, ki je postal standardna 
referenca načrtovalcev politik po vsem svetu; poudarja, da je BDP merilo 
proizvodnega učinka in ne meri okoljske trajnosti, učinkovite rabe virov, socialne 
vključenosti ali družbenega napredka na splošno; nadalje poudarja, da je lahko 
zavajajoč v tem smislu, da sanacijske ukrepe po nekaterih nesrečah in naravnih 
katastrofah obravnava kot korist in ne kot strošek; 

3. opozarja, da poleg merjenja gospodarskega razvoja in produktivnosti obstajajo tudi 
drugi kazalniki, ki vplivajo na življenjski standard v državi in ga razlagajo, ki se do 

                                               
1 Raziskava o kakovosti življenja pokriva bistvena področja pojma kakovosti življenja: gospodarski viri, 

prikrajšanje; zdravje in dostop do zdravstvene nege; zaposlovanje in kakovost delovnih mest; 
ravnovesje med delom in zasebnim življenjem; družinski odnosi in podpora; socialna 
vključenost/izključenost (življenje v skupnosti in družbena udeležba); izobraževanje in usposabljanje; 
kakovost stanovanj in lokalno okolje; družbeni kapital in kakovost družbe; kakovost javnih storitev; 
subjektivna blaginja (vključno s srečo, zadovoljstvom z življenjem, optimizmom glede prihodnosti).

2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0053.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0223.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0028.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0272.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0182.
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sedaj niso količinsko opredeljevali, čeprav ustrezni kazalniki obstajajo; 

4. poudarja potrebo po oblikovanju dodatnih kazalnikov za merjenje srednje- in 
dolgoročnega gospodarskega in družbenega napredka; poziva k oblikovanju jasnih in 
merljivih kazalnikov, ki bodo upoštevali podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost, 
učinkovitost rabe virov in socialno vključenost; poziva tudi k oblikovanju kazalnikov, 
ki se bodo bolj osredotočili na vidik ravni gospodinjstva in odražali dohodek, 
potrošnjo in bogastvo;

5. pozdravlja pobudo Komisije za predstavitev indeksa obremenitve okolja, ki bi se ga 
predložilo poleg BDP in ki bo sprva zajemal naslednje glavne sklope okoljske 
politike: „podnebne spremembe in raba energije“, „narava in biotska raznovrstnost“, 
„onesnaževanje zraka in vplivi na zdravje“, „poraba vode in onesnaževanje“, 
„nastajanje odpadkov in raba virov“;

6. pričakuje, da bo preusmeritev pozornosti na širše in bolj trajnostne kazalnike privedla 
do bolj sistematične osredotočenosti na družbene in okoljske dejavnike v državah v 
razvoju, med drugim na podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost, zdravstvo, 
izobraževanje in upravljanje, ter s tem omogočila razvojnim politikam, da se usmerijo 
na najbolj pomoči potrebne in prikrajšane skupine prebivalstva; poudarja, da bi takšni 
kazalniki morali biti primerljivi in skladni z obstoječimi svetovnimi pobudami, na 
primer indeksom človeškega razvoja pri OZN;

7. poudarja potrebo po merjenju kakovosti življenja v družbah; meni, da obsega 
doseganje in ohranjanje kakovosti življenja pomembne in sporazumne dejavnike, kot 
so zdravje, izobraževanje, kultura, zaposlovanje, stanovanje, okoljski pogoji itd.; 
meni, da bi morali kazalnikom, ki merijo takšne dejavnike, dodeliti večjo vlogo; 
predlaga, naj se v okviru nadaljnjega razvoja kvalitativnih in kvantitativni meritev 
nadgradijo kazalniki Evropske raziskave o kakovosti življenja, ki pokrivajo poglavitna 
področja kakovosti življenja; 

8. je seznanjen z ukrepi in orodji, sprejetimi na evropski ravni, za merjenje in 
analiziranje vplivov zakonodajnih pobud na napredek, 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; v celoti 
podpira vzpostavitev trdnega pravnega okvira za evropske okoljsko-gospodarske 
račune kot pozitivnega koraka v procesu preseganja kazalnika BDP; 

9. ugotavlja vse večje mednarodno priznavanje omejitev BDP kot kazalnika družbenega  
napredka, naravnih virov in storitev ekosistema, velikih sprememb, kot na primer
zaradi sprememb podnebja, in trajnostnega razvoja; priznava napredek, dosežen na 
različnih forumih, kot so UNDP, Svetovna banka in OECD, in napredek Komisije, 
med drugim na področju razvoja kazalnikov za merjenje in analiziranje napredka; 

10. poudarja, da se je pomembno dogovoriti o sistemskem pristopu za vzpostavitev 
skladnega sistema preseganja BDP, ki bo prispeval k boljšim političnim analizam in 
razpravam; 
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11. poudarja, da je izziv oblikovati jasen in razumljiv niz kazalnikov, ki bodo obenem 
teoretično skladni, politično ustrezni in empirično izmerljivi ter zagotavljali 
primerljivost med državami in regijami; poudarja, da je treba to narediti v tesnem 
sodelovanju z drugimi pomembnimi institucijami in organizacijami; 

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.



PR\858615SL.doc 7/8 PE460.599v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Bruto domači proizvod (BDP) je seštevek dodanih vrednosti vseh na denarju temelječih 
gospodarskih dejavnosti 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 teku časa je BDP prevzel vlogo celostnega 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 trajnostnosti 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 celovitejši kazalniki, ki bi zagotavljali zanesljivejšo bazo znanja.

V svojem poročilu želim izrecno podpreti prizadevanja Komisije, da  sprejme jasno določen 
sistem za merjenje, ki presega BDP, v smislu, da ga dopolnjuje v okviru sprejemanja 
odločitev in ocenjevanja. Menim, da cilj tega pristopa v več let potekajočih političnih in 
znanstvenih razpravah ni sporen. Bolj vprašljivo je, kako lahko ta pristop uresničimo z 
uporabo jasno opredeljenih in merljivih kazalnikov. Jasno je, da lahko ta projekt uspe le v 
primeru, če bo poudaril uporabo zanesljivih podatkov.

Pogosto pa manjkajo jasno opredeljene informacije, podatki in kazalniki.  Na ravni Unije in 
na ravni držav članic so bile predlagane številne pobude za odpravo pomanjkljivosti na teh 
področjih. Skladno ravnanje pa je žal mogoče zaznati samo deloma. Na področju kazalnikov 
obstajajo na primer številne dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni, zaradi česar je 
postalo stanje neobvladljivo in nepregledno.  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. Potreben je celovit koncept, ki bo upošteval obstoječe 
ukrepe in ga bo mogoče uresničevati v praksi.

Pomembno je, da oblikujemo orodje, ki bo dopolnjevalo BDP, pri tem pa upoštevati zahtevo, 
da bo moralo biti uporabno v praksi ter da  mora vsebovati jasno opredeljene kazalnike in 
uporabljati visoko kakovostne podatke.

Sporočilo Komisije predlaga vrsto posameznih ukrepov, ki jih je težko oceniti. Te pobude bi 
bilo treba vključiti v obsežnejšo stopnjevano strategijo, ki bi jasno pokazala, na kakšen način 
bi se lahko uporabil pristop, ki presega okvir BDP.
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To poročilo poziva Komisijo, naj predloži stopnjevano 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.


