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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Istanbulské prohlášení OECD ze dne 30. června 2007 nazvané „Měření a 
podpora pokroku společností“,

– s ohledem na integrované hlavní směry pro evropskou hospodářskou politiku a politiku 
zaměstnanosti v rámci strategie EU 2020, které Evropská komise navrhla dne 27. dubna
2010,

– s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení o evropských environmentálních 
hospodářských účtech (KOM(2010)132) ze dne 9. dubna 2010,

– s ohledem na zprávu Komise pro měření hospodářského výkonu a sociálního pokroku 
(Stiglitzova, Senova a Fitoussiho zpráva z roku 2008), jež byla předložena dne 14. září 
2009,

– s ohledem na globální iniciativu Ekonomie ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB), 
kterou schválili vedoucí představitelé států G8+5 v červnu 2007 a na její výsledky 
zveřejněné v roce 2009 a 2010,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 o akčním plánu pro udržitelnou 
spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku (KOM(2008)0397),

– s ohledem na návrh veřejných konzultací Společného výzkumného střediska Institutu pro 
životní prostředí a udržitelný rozvoj ze dne 16. srpna 2010 pod názvem „Oddělení 
ukazatelů, ukazatele koše výrobků; ukazatele odpadového hospodářství; rámec, metodika, 
databáze a postupy aktualizace“,

A. vzhledem k tomu, že je zapotřebí převést debatu o omezeních HDP jako nástroje k měření 
a hodnocení úspěšnosti sociální a hospodářské výkonnosti, a potažmo sociálního pokroku, 
do podoby hlavních směrů,

B. vzhledem k tomu, že HDP zůstává rozhodujícím ukazatelem pro měření 
makroekonomické činnosti, avšak nezohledňuje v dostatečné míře netržní hlediska, je 
třeba jej z tohoto důvodu doplnit o stručný a praktický soubor jiných ukazatelů, jež jsou 
vhodnější například pro měření sociálního začlenění nebo cílů v oblasti životního 
prostředí,

C. vzhledem k tomu, že ukazatele založené na statistických průměrech nejsou schopny 
odrážet sociální a hospodářské nerovnosti,

D. vzhledem k tomu, že by se měl činit rozdíl mezi současným a budoucím blahobytem; 
vzhledem k tomu, že by se mělo zdůraznit, že udržitelnost je třeba hodnotit jak z 
ekonomického hlediska, tak i z hlediska životního prostředí,

1. bere na vědomí návrh Komise na vytvoření ukazatelů, které podpoří – jakožto doplněk 
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HDP – hodnocení sociálního pokroku podle tří pilířů, tj. hospodářských, sociálních a 
environmentálních aspektů, jejichž cílem je poskytovat podrobnější a aktuální informace 
na podporu politických rozhodnutí na místní, vnitrostátní a regionální úrovni;

2. vítá sdělení Komise ze dne 20. srpna 2009 nazvané „Překročit HDP – Měření pokroku v 
měnícím se světě“ (KOM(2009)433 v konečném znění), v němž se zdůrazňuje potřeba 
zlepšit a doplnit ukazatel HDP; podporuje zejména práci uskutečněnou na rozšíření 
národních účtů o otázky životního prostředí a sociální věci;

3. oceňuje cíle Unie v oblasti změny klimatu a domnívá se, že splnění těchto cílů vyžaduje 
zvýšení energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů nad rámec rozvoje HDP, což 
povede k novým ekonomickým modelům; domnívá se proto, že ačkoli je hospodářský růst 
pro blahobyt společnosti zásadní otázkou, je důležité, aby byly vytvořeny doplňkové 
ukazatele, které měří různé aspekty kvality života, a byla jim věnována náležitá pozornost;

4. domnívá se, že dosažení a udržení kvality života zahrnuje významné, konsensuální 
faktory, jako je zdraví, vzdělávání, kultura, zaměstnanost, bydlení a stav životního 
prostředí; je proto toho názoru, že ukazatele, které měří tyto faktory, jsou rovněž důležité 
a měl by jim být přikládán větší význam;

5. připomíná stěžejní iniciativu „Evropa účinně využívající zdroje“ obsaženou ve strategii 
Evropa 2020 a upozorňuje na potřebu vypracovat a používat vhodné ukazatele pro měření 
realizace jejích cílů;

6. zdůrazňuje význam přijímání rozhodnutí, které je založeno na průkazných informacích, a 
poukazuje na skutečnost, že dodatečné sociální a environmentální ukazatele poskytnou 
objektivní nástroj k přijímání seriózních rozhodnutí v oblasti podnikání, která povedou 
k inovacím, účinnému využívání zdrojů a energetické účinnosti a snižování nákladů;

7. vyzývá k vypracování takových ukazatelů, které se více zaměří na hledisko domácností a 
budou odrážet příjmy, spotřebu a bohatství jako prostředek, který lépe odráží zájem 
občanů, pokud jde o materiální blahobyt;

8. domnívá se, že další ukazatele, které by mohly nanejvýš doplnit HDP, by musely 
prokazatelně lépe odrážet makroekonomickou činnost; zdůrazňuje, že HDP je jediný 
ukazatel, který umožňuje řádně zohlednit rozdílné socioekonomické charakteristiky na 
evropské úrovni, zdůrazňuje však potřebu zohlednit environmentální a sociální faktory na 
vnitrostátní a regionální úrovni a stanovit pro tento účel vhodná kritéria, a že v tomto 
procesu by se mělo přihlížet k netržním hlediskům, např. k domácí výrobě a k dobrovolné 
práci a také k pozitivním a negativním externalitám týkajícím se hospodářské činnosti a 
životaschopnosti těchto činností v průběhu času;

9. vyzývá Komisi, aby i nadále ponechala HDP jako rozhodující ukazatel pro posuzování 
nároků v oblasti regionální politiky; obává se, že používání jakýchkoli dalších ukazatelů 
ohrozí hlavní cíle politiky soudržnosti na úkor nejchudších a zeměpisně nejvíce 
znevýhodněných regionů; domnívá se však, že vnitrostátní orgány mohou i nadále 
uplatňovat v rámci strategie Evropa 2020 na odpovídající úrovni rozhodování jiné sociální 
a environmentální ukazatele – a také ukazatele týkající se infrastruktury –, které 
zohledňují specifické rysy regionů a měst;
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10. zdůrazňuje potřebu vytvořit dodatečné ukazatele pro měření střednědobého a 
dlouhodobého hospodářského a sociálního pokroku, které zohlední změnu klimatu, 
účinnost zdrojů a sociální začlenění;

11. vyzývá k vypracování vybraných ukazatelů, které by doplnily průměrná statistická měření 
a poskytly informace o rozložení sociálních skupin a nerovnostech, které mezi nimi 
existují;

12. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila úsilí o vytvoření hodnotící tabulky udržitelného rozvoje, 
která z environmentálního a ekonomického hlediska hodnotí zachování zdrojů a investice 
do zdrojů, jež jsou nutné pro zajištění budoucího blahobytu (včetně přírodních zdrojů, 
fyzického a lidského kapitálu);

13. vyzývá k vypracování společné, porovnatelné metodiky pro doplňkové ukazatele a 
k rozšířené spolupráci na tomto poli mezi Eurostatem a stávajícími vnitrostátními úřady a 
mezi EU a jejími partnery ze skupiny G20; podporuje proto snahu Evropské komise o 
vypracování metodik pro posuzování pokroku v hlavních oblastech politiky ochrany 
životního prostředí a poskytování informací o tomto pokroku, přičemž zdůrazňuje význam 
přijetí takových ukazatelům, které by byly přijaty a byly porovnatelné i mimo území EU;

14. podporuje doporučení Rady na rozšíření národních účtů o otázky životního prostředí a 
sociální otázky stanovením mezinárodně přijatých metod;

15. bere na vědomí potřebu pokračovat ve výzkumu a investicích do schopností statistických 
úřadů s cílem zlepšit již dosažené výsledky, určit nedostatky v dostupných informacích a 
případně vytvořit nové ukazatele;

16. konstatuje, že nejsou zapotřebí žádné dodatečné statistické úřady nebo orgány; vyzývá     
k rozšířené spolupráci mezi vnitrostátními úřady a Eurostatem.
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