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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon OECD:n 30. kesäkuuta 2007 antaman Istanbulin julistuksen 
"Yhteiskuntien kehityksen mittaaminen ja vahvistaminen",

– ottaa huomioon komission 27. huhtikuuta 2010 ehdottamat Eurooppa 2020 -strategian 
Euroopan talous- ja työllisyyspolitiikan yhdennetyt suuntaviivat,

– ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2010 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi Euroopan ympäristötilinpidosta (KOM(2010)0132),

– ottaa huomioon komission 14. syyskuuta 2009 esittämän raportin talouden suorituskyvyn 
ja sosiaalisen edistyksen mittaamisesta (Stiglitzin, Senin ja Fitoussin raportti 2008),

– ottaa huomioon G8 + 5 -maiden johtajien kesäkuussa 2007 hyväksymän 
maailmanlaajuisen ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia 
koskevan TEEB-aloitteen ja siitä vuosina 2009 ja 2010 julkaistut tulokset,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon kestävän kulutuksen 
ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmasta (KOM(2008)0397),

– ottaa huomioon yhteisen tutkimuskeskuksen 16. elokuuta 2010 päivätyn julkista 
kuulemista koskevan luonnoksen "Decoupling indicators, basket-of-products indicators. 
waste management indicators" puitteista, metodologiasta, tietopohjasta ja 
päivittämistoimenpiteistä’,

A. katsoo, että BKT:n rajoituksista talouspolitiikan onnistumisen ja sen ohella yhteiskuntien 
hyvinvoinnin mittaamisesta ja arvioinnista käydyn keskustelun perusteella olisi laadittava 
toiminnan suuntaviivat,

B. katsoo, että BKT:n on edelleen makrotaloudellisen toiminnan tärkeä mittari, joka 
kuitenkin johtaa helposti muiden kuin markkinanäkökohtien sivuuttamiseen, minkä vuoksi 
sitä on täydennettävä esimerkiksi sosiaalisen syrjäytymisen ja ympäristötavoitteiden 
mittaamiseen soveltuvilla tiiviillä ja käyttökelpoisilla muilla indikaattoreilla,

C. ottaa huomioon, että tilastollisiin keskiarvoihin perustuvat indikaattorit eivät pysty 
kuvaamaan kasvaneita sosiaalisia ja taloudellisia eroja,

D. katsoo, että on erotettava toisistaan nykyinen ja tuleva hyvinvointi; ottaa huomioon, että 
kestävyyttä on myös arvioitava sekä talouden että ympäristön näkökulmasta,

1. panee merkille komission ehdotuksen indikaattoreista, jotka BKT:n ohella tukevat 
sosiaalisen kehityksen arviointia taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden 
kannalta ja joiden tavoitteena on antaa perusteellisempia ja ajantasaisia tietoja 
paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla tehtävien poliittisten päätösten perustaksi;
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2. pitää myönteisenä 20. elokuuta 2009 annettua komission tiedonantoa "BKT ja muut 
indikaattorit. Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa" (KOM(2009)0433 
lopullinen), jossa korostetaan tarvetta laskea BKT parannettujen ja täydennettyjen 
indikaattoreiden perusteella; tukee erityisesti työtä, jota on tehty kansantalouden tilinpidon 
laajentamiseksi ympäristöä koskeviin ja sosiaalisiin seikkoihin uusien yhdistettyjen 
indikaattoreiden kehittämisen pohjaksi;

3. tunnustaa ilmastonmuutoksen torjumista koskevat unionin tavoitteet ja katsoo, että 
mainitut tavoitteet edellyttävät BKT:n kehittämisen lisäksi energian ja resurssien 
tehokasta käyttöä, mikä johtaa uusien taloudellisten mallien kehittämiseen; katsoo näin 
ollen, että vaikka talouskasvu on ehdottoman tärkeää yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta, 
olennaisen tärkeää on myös elämänlaadun eri osatekijöitä mittaavien täydentävien 
indikaattorien kehittäminen ja asianmukainen huomioonottaminen;

4. katsoo, että elämänlaadun saavuttamiseen ja ylläpitämiseen liittyy merkittäviä ja kaikille 
yhteisiä tekijöitä, joita ovat esimerkiksi terveys, koulutus, kulttuuri, työllisyys, asuminen, 
ja ympäristöolot; katsoo tämän vuoksi, että näitä tekijöitä mittaavat indikaattorit ovat 
myös tärkeitä ja niille olisi annettava merkittävämpi asema;

5. muistuttaa Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvästä lippulaivahankkeesta "Resurssitehokas 
Eurooppa" ja korostaa, että on kehitettävä ja käytettävä sopivia indikaattoreita sen 
tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi;

6. korostaa tosiasioihin perustuvan päätöksenteon merkitystä ja painottaa, että sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien lisäindikaattoreiden sisällyttäminen ja ympäristötilinpidon 
käyttäminen voivat myötävaikuttaa järkevien liiketoimintaa koskevien päätösten 
tekemiseen sekä johtaa innovaatioihin ja kustannussäästöihin;

7. vaatii kehittämään indikaattoreita, joissa keskitytään enemmän kotitalouksien 
näkökulmaan ja otetaan huomioon tulot, kulutus ja omaisuus, mikä ilmentäisi paremmin 
kansalaisten aineellisen hyvinvoinnin huolenaiheita;

8. katsoo, että muiden indikaattoreiden, joilla korkeintaan voitaisiin täydentää BKT:tä, 
pitäisi osoittaa heijastavan tarkemmin makrotaloudellista toimintaa; katsoo, että muiden 
indikaattoreiden, joilla korkeintaan voitaisiin täydentää BKT:tä, pitäisi osoittaa
heijastavan tarkemmin makrotaloudellista toimintaa; korostaa, että BKT on ainoa 
indikaattori, jonka avulla voidaan ottaa kunnolla huomioon erilaiset sosioekonomiset 
ominaispiirteet Euroopan tasolla, mutta korostaa, että on otettava huomioon ympäristö- ja 
sosiaaliset näkökohdat kansallisella ja alueellisella tasolla ja määritettävä siihen sopivat 
kriteerit, ja että tässä prosessissa voitaisiin ottaa huomioon myös muut kuin 
markkinatekijät, kuten kotitaloustyö ja vapaaehtoistyö sekä taloudellisen toiminnan 
myönteiset ja kielteiset ulkoisvaikutukset ja toiminnan toteuttamiskelpoisuus pidemmällä 
aikavälillä;

9. kehottaa komissiota säilyttämään BKT:n pääasiallisena aluepoliittisen tuen 
kelpoisuuskriteerinä; pelkää, että mahdollisten muiden indikaattorien käyttö vaarantaa 
koheesiopolitiikan päätavoitteet köyhimpien ja maantieteellisesti heikoimmassa asemassa 
olevien alueiden tappioksi; katsoo, että tässä yhteydessä kansallisille viranomaisille on 
sallittava edelleen mahdollisuus käyttää asiaankuuluvalla päätöksenteon tasolla muita 
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sosiaalisia, ympäristöön tai infrastruktuuriin liittyviä indikaattoreita, joiden tarkoituksena 
on ottaa huomioon alueiden ja kaupunkien erityistarpeet ja saavuttaa Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet;

10. vaatii kehittämään lisäindikaattoreita keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen mittaamiseksi siten, että niissä otetaan huomioon ilmastonmuutos, 
resurssitehokkuus ja sosiaalinen osallisuus;

11. vaatii kehittämään valikoituja indikaattoreita, joilla täydennetään tavanomaisia tilastollisia 
mittauksia siten, että niissä otetaan huomioon sosiaalisten ryhmien välinen tulonjako ja 
epätasa-arvo;

12. kehottaa komissiota tehostamaan työtään ja kehittämään kestävän kehityksen tulostaulun, 
jolla arvioidaan ympäristön ja talouden näkökulmasta tulevaisuudessa hyvinvoinnin 
varmistamiseksi tarvittavien resurssien suojelua ja niihin investoimista (luonnonvarat ja 
fyysinen ja inhimillinen pääoma mukaan luettuna); 

13. kehottaa määrittämään täydentävien indikaattoreiden yhteiset ja vertailukelpoiset 
menetelmät ja laajentamaan tätä alaa koskevaa yhteistyötä, jota harjoitetaan Eurostatin ja 
kansallisten tilastokeskusten välillä ja EU:n ja sen G-20 -kumppaneiden välillä; tukee 
komissiota sen kehittäessä menetelmiä ympäristönsuojelupolitiikan pääaloilla saavutetun 
edistyksen mittaamiseen ja siitä tiedottamiseen ja painottaa, kuinka tärkeää on määrittää 
tällaisia indikaattoreita, jotka hyväksytään ja ovat vertailukelpoisia EU:n alueen 
ulkopuolella; 

14. tukee neuvoston suositusta laajentaa kansantalouden tilinpitoa ympäristöä koskeviin ja 
sosiaalisiin seikkoihin laatimalla kansainvälisesti hyväksyttäviä menetelmiä;

15. panee merkille, että tarvitaan jatkuvaa tutkimusta ja investoimista tilastolaitosten 
valmiuksiin, jotta voidaan parantaa jo saavutettuja tuloksia, havaita puutteita saatavilla 
olevissa tiedoissa ja tarvittaessa kehittää uusia indeksejä;

16. huomauttaa, että yhtään uutta tilastolaitosta tai -elintä ei tarvita; kehottaa laajentamaan 
kansallisten tilastokeskusten ja Eurostatin välistä yhteistyötä.
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