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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse OECD 30. juuni 2007. aasta Istanbuli deklaratsiooni „Ühiskondade 
progressi mõõtmine ja edendamine”;

– võttes arvesse ELi 2020. aasta strateegia ELi majandus- ja tööhõivepoliitika 
koondsuuniseid, mille Euroopa Komisjon esitas 27. aprillil 2010;

– võttes arvesse komisjoni 9. aprilli 2010. aasta ettepanekut võtta vastu määrus Euroopa 
keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (KOM(2010)0132);

– võttes arvesse majandustegevuse ja sotsiaalsete edusammude mõõtmise kõrgetasemelise 
komisjoni aruannet (Stiglitzi, Seni ja Fitoussi 2008. aasta aruanne), mis esitati 14. 
septembril 2009;

– võttes arvesse ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte 
käsitlevat algatust (TEEB), mille kiitsid G8+5 juhid heaks 2007. aasta juunis, ja selle 
2009. ja 2010. aasta avaldatud tulemusi;

– võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist säästva tarbimise ja tootmise ning 
säästva tööstuspoliitika tegevuskava kohta (KOM(2008)0397);

– võttes arvesse Teadusuuringute Ühiskeskuse Keskkonna- ja Säästva Arengu Instituudi 16. 
augusti 2010. aasta avaliku konsulteerimise eelnõu lahtisidumise näitajate, ostukorvi 
näitajate ja jäätmekäitluse näitajate raamistiku, meetodite, andmebaasi ja ajakohastamise 
menetluste teemal,

A. arvestades vajadust koostada suunised arutelu põhjal SKP heade külgede ja puuduste üle 
sotsiaalse ja majandusliku tulemuslikkuse ning sellega seotud sotsiaalse arengu mõõtmise 
ja hindamise vahendina;

B. arvestades, et SKP on jätkuvalt otsustava tähtsusega näitaja makromajandusliku tegevuse 
mõõtmisel, aga selles ei võeta siiski piisavalt arvesse turuga mitteseotud aspekte ja seega 
tuleks see asendada mõõtmiseks paremini sobivate täpsete ja teostatavate näitajatega, 
milleks on näiteks sotsiaalne kaasatus või keskkonnaalased eesmärgid;

C. arvestades, et statistilisel keskmisel põhinevad näitajad ei suuda kajastada suurenenud 
sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi;

D. arvestades, et tuleks eristada praegust ja tulevast heaolu; arvestades, et tuleks rõhutada, et 
ka jätkusuutlikkust on vaja hinnata nii majandusliku kui ka keskkonnamõõtme 
seisukohast,

1. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku töötada välja näitajad, mis täiendavad SKPd ja 
mille abil hinnata sotsiaalset arengut majandus-, sotsiaal- ja keskkonnamõõdet kolme 
sambaga ning mille eesmärk on anda põhjalikumat ja ajakohastatumat teavet, et toetada 
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poliitiliste otsuste tegemist kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul tasandil;

2. väljendab rahulolu komisjoni 20. augusti 2009. aasta teatisega „SKP täiendamine. Edu 
mõõtmine muutuvas maailmas” (KOM(2009)0433 lõplik), milles rõhutatakse vajadust 
SKPd parandada ja täiendada; toetab eelkõige tööd, mida tehakse rahvamajanduse 
arvepidamise süsteemi laiendamisel keskkonna- ja sotsiaalteguritele;

3. tunnustab liidu eesmärke kliimamuutusega võitlemise valdkonnas ja on sellega seoses 
seisukohal, et nende eesmärkide täitmine nõuab energia- ja ressursitõhususe suurendamist, 
mis ületab SKP arengu ja mis viib uute majandusmudeliteni; usub seetõttu, et kuigi 
majanduskasv on ühiskonna heaolu jaoks peamine, on oluline töötada välja täiendavad 
näitajad, millega mõõdetakse elukvaliteedi eri aspekte, ja omistada neile õige kaal; 

4. on arvamusel, et elukvaliteedi saavutamine ja säilitamine hõlmab olulisi ja konsensuslikke 
tegureid, nagu tervis, haridus, kultuur, tööhõive, eluase ja keskkonnatingimused; on seega 
seisukohal, et näitajad, millega neid tegureid mõõdetakse, on samuti olulised ja neid tuleb 
rohkem tähtsustada;

5. tuletab meelde suurprojekti „Ressursitõhus Euroopa”, mis sisaldub ELi 2020. aasta 
strateegias, ja osutab vajadusele töötada välja asjakohased näitajad selle eesmärkide 
saavutamise mõõtmiseks ning neid kasutada;

6. rõhutab, kui oluline on teha otsuseid tõendite põhjal, ning osutab asjaolule, et täiendavad 
keskkonna- ja sotsiaalsed näitajad on objektiivne vahend otstarbekate ärialaste otsuste 
tegemiseks, mis soodustavad innovatsiooni, ressursi- ja energiatõhusust ja aitavad 
vähendada kulusid;

7. nõuab, et töötataks välja näitajad, milles keskendutakse pigem kodumajapidamise tasandi 
väljavaadetele ning milles kajastatakse sissetulekut, tarbimist ja jõukust kui vahendeid, 
mis aitavad paremini peegeldada kodanike materiaalse heaoluga seotud muresid;

8. usub, et selliste lisanäitajate kasutamine, mis võivad SKPd kõige rohkem täiendada, peaks 
tõendatult andma parema ülevaate makromajanduslikust tegevusest; toonitab, et SKP on 
ainus näitaja, mis võimaldab nõuetekohaselt arvestada eri sotsiaalmajanduslikke omadusi 
Euroopa tasandil, kuid rõhutab, et arvesse tuleb võtta keskkonna- ja sotsiaaltegureid 
riikide ja piirkonna tasandil ning teha kindlaks selleks otstarbeks sobivad kriteeriumid, ja 
et kõnealuses protsessis tuleb kaaluda selliste turuga mitteseotud tegurite lisamist nagu 
töötamine kodus ja vabatahtlik töö või majandustegevuse positiivne ning negatiivne 
välismõju ja tegevuse elujõulisus aja jooksul;

9. kutsub komisjoni üles jätkama SKP kasutamist otsustava abikõlblikkuse näitajana 
regionaalpoliitikas; kardab, et mis tahes muu näitaja kasutamine seab ohtu 
ühtekuuluvuspoliitika peamised eesmärgid ja kahjustab kõige vaesemaid ning 
geograafiliselt kõige ebasoodsamas olukorras olevaid piirkondi; usub siiski, et riiklikud 
ametiasutused võivad ELI 2020. aasta strateegia raames jätkata sobivaks peetaval 
otsustamistasandil muude sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja infrastruktuuriga seotud 
näitajate kasutamist, milles arvestatakse piirkondade ja linnade eripära;

10. rõhutab, et keskmise ja pika perspektiiviga majandusliku ja sotsiaalse arengu mõõtmiseks 
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tuleb välja töötada lisanäitajad, milles arvestataks kliimamuutuse, ressursitõhususe ja 
sotsiaalse kaasatusega;

11. nõuab, et töötataks välja valitud näitajad, mis täiendavad keskmisi statistilisi mõõtmisi, 
kajastades jaotust ja ebavõrdsust ühiskonnarühmade vahel;

12. kutsub komisjoni üles suurendama jõupingutusi säästva arengu tulemustabeli loomisel, 
millega hinnataks keskkonna ja majanduse seisukohast varade (mis hõlmab loodusvarasid, 
füüsilist ja inimkapitali) säilitamist ja neisse investeerimist, mis on vajalik tulevase heaolu 
tagamiseks;

13. nõuab, et töötataks välja ühine võrreldav metoodika täiendavate näitajate jaoks ja 
laiendataks selles valdkonnas koostööd Eurostati ja liikmesriikide ametite vahel ning ELi 
ja tema G20 partnerite vahel; toetab seepärast Euroopa Komisjoni jõupingutusi 
meetodikate väljatöötamisel, mille eesmärk on hinnata edusamme 
keskkonnakaitsepoliitika suuremates harudes ja need teatavaks teha, ja rõhutab selliste 
näitajate vastuvõtmise tähtsust, mis oleksid aktsepteeritud ja võrreldavad ka väljaspool 
ELi territooriumi;

14. toetab nõukogu soovitust laiendada rahvamajanduse arvepidamist keskkonna- ja 
sotsiaalküsimustele, kehtestades selleks rahvusvaheliselt aktsepteeritud meetodeid;

15. märgib, et on vaja jätkuvaid uuringuid ja investeeringuid statistikaametite suutlikkusse, et 
täiustada juba saavutatut, teha kindlaks lüngad olemasolevas teabes ning vajaduse korral 
luua uusi näitajaid;

16. märgib, et täiendavaid statistikaameteid või -organeid ei ole vaja; nõuab laiendatud 
koostööd liikmesriikide ametite ja Eurostati vahel.
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