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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 30 d. EBPO Stambulo deklaraciją dėl visuomenės 
pažangos vertinimo ir skatinimo,

– atsižvelgdamas į strategijoje „ES 2020“ pateikiamas integruotas Europos ekonomikos ir 
užimtumo politikos gaires, kurias 2010 m. balandžio 27 d. pasiūlė Europos Komisija,

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 9 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos 
aplinkos ekonominių sąskaitų (COM(2010)132),

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 14 d. pristatytą Ekonominės veiklos ir socialinės 
pažangos vertinimo komisijos ataskaitą (2008 m. J. E. Stiglitzo, A. Seno ir J.-P. Fitoussi 
ataskaita),

– atsižvelgdamas į visuotinę iniciatyvą „Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomika“ 
(angl. TEEB), kuriai 2007 m. birželio mėn. pritarė Didžiojo aštuoneto ir kitų penkių šalių 
(G8+5) vadovai, taip pat į 2009 ir 2010 m. paskelbtus jos rezultatus,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą dėl tvaraus vartojimo bei 
gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano (COM(2008)0397),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 16 d. Aplinkos apsaugos ir tvarumo instituto Jungtinio 
tyrimų centro viešos konsultacijos dėl atsiejimo rodiklių, produktų krepšelio rodiklių ir 
atliekų tvarkymo rodiklių sistemos, metodikos, duomenų bazės ir atnaujinimo procedūrų 
projekto,

A. kadangi būtina diskusiją dėl BVP privalumų ir ribotumo vertinant socialinę ir ekonominę 
veiklą ir, tuo pat metu, socialinę pažangą paversti gairėmis,

B. kadangi BVP tebėra pagrindinis makroekonominės veiklos vertinimo rodiklis, tačiau, vis 
dėlto, jį taikant pakankamai neatsižvelgiama į su rinka nesusijusius aspektus, ir todėl jį 
reikia papildyti glaustu ir veiksmingu kitų rodiklių, labiau tinkamų vertinti, pvz., socialinę 
įtrauktį ar aplinkos apsaugos tikslus, rinkiniu,

C. kadangi statistiniais vidurkiais grindžiami rodikliai negali atspindėti didesnių socialinių ir 
ekonominių skirtumų,

D. kadangi reikėtų atskirti dabartinę ir būsimą gerovę; kadangi reikėtų pabrėžti, kad tvarumą 
taip pat reikia vertinti turint mintyje jo ekonominį ir aplinkos aspektus,

1. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą sukurti rodiklius, kurie papildytų BVP rodiklį 
vertinant visuomenės pažangą pagal tris – ekonominį, socialinį ir aplinkos – aspektus ir 
kuriais būtų siekiama pateikti išsamesnę naujausią informaciją politiniams sprendimams 
vietos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis paremti;
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2. palankiai vertina 2009 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos komunikatą „BVP ir kiti rodikliai 
pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“ (COM(2009)433 galutinis), kuriame 
pabrėžiamas poreikis tobulinti ir papildyti BVP; ypač pritaria atliktam darbui, susijusiam 
su nacionalinių sąskaitų išplėtimu įtraukiant aplinkos ir socialinius veiksnius;

3. pripažįsta Sąjungos tikslus klimato kaitos srityje ir mano, kad siekiant įgyvendinti šiuos 
tikslus reikia didinti energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą atskirai nuo BVP 
plėtojimo, o tai pareikalaus naujų ekonomikos modelių; taigi mano, kad, nors ekonomikos 
augimas tebėra esminis visuomenės gerovei, itin svarbu, jog būtų kuriami papildomi 
rodikliai, kuriais būtų vertinami skirtingi gyvenimo kokybės aspektai, ir šiems rodikliams 
būtų teikiama derama reikšmė;

4. mano, kad, siekiant užtikrinti ir išlaikyti gyvenimo kokybę, būtina atsižvelgti į tokius 
svarbius ir visų pripažįstamus veiksnius kaip sveikata, švietimas, kultūra, užimtumas, 
būstas ir aplinkos sąlygos; taigi mano, kad taip pat svarbūs rodikliai, kuriais vertinami 
minėtieji veiksniai, ir į tokius rodiklius turėtų būti labiau atsižvelgiama;

5. primena strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ ir atkreipia dėmesį į būtinybę kurti ir naudoti tinkamus pažangos siekiant jos 
tikslų vertinimo rodiklius;

6. pabrėžia žiniomis pagrįsto sprendimų priėmimo svarbą ir atkreipia dėmesį į tai, kad 
papildomi socialiniai ir aplinkos rodikliai yra objektyvi pagrįsto sprendimų priėmimo 
verslo srityje priemonė, padedanti užtikrinti inovacijas, išteklių ir energijos naudojimo 
efektyvumą ir sąnaudų mažinimą;

7. ragina sukurti rodiklius, kurie tiksliau atspindėtų namų ūkių lygio perspektyvą, pajamas, 
vartojimą ir gerovę ir kurie labiau atitiktų piliečių interesus materialinės gerovės srityje;

8. mano, kad naudojant kitus rodiklius, galinčius maksimaliai papildyti BVP rodiklį, turėtų 
būti pateikiamas išsamesnis makroekonominės veiklos vaizdas; pabrėžia, kad BVP yra 
vienintelis rodiklis, kuris sudaro sąlygas tinkamai atsižvelgti į skirtingas socialines ir 
ekonomines ypatybes Europos lygmeniu, tačiau pažymi, kad reikia atsižvelgti į aplinkos ir 
socialinius veiksnius nacionaliniu ir regionų lygmeniu ir nustatyti šiam tikslui tinkamus 
kriterijus ir kad šiame procese galėtų būti apsvarstyta galimybė įtraukti su rinka 
nesusijusius veiksnius, pvz., darbą namuose ir savanorių darbą, taip pat teigiamą ir 
neigiamą ekonominės veiklos išorinį poveikį ir veiklos perspektyvumą laikui bėgant;

9. ragina Komisiją ir toliau naudoti BVP kaip svarbiausią rodiklį nustatant teisę gauti paramą 
pagal regioninę politiką; nuogąstauja, kad naudojant bet kokius kitus rodiklius kils grėsmė 
svarbiausiems sanglaudos politikos tikslams ir bus padaryta žala skurdžiausiems ir 
geografiniu požiūriu nepalankiausioje padėtyje esantiems regionams; vis dėlto mano, kad 
nacionalinės valdžios institucijos gali tinkamu sprendimų priėmimo lygmeniu taikyti kitus 
socialinius, aplinkos ir su infrastruktūra susijusius rodiklius, pagal kuriuos atsižvelgiama į 
specifines regionų ir miestų ypatybes įgyvendinant strategiją „Europa 2020“;

10. pabrėžia, jog reikia sukurti papildomus vidutinės trukmės ir ilgalaikės ekonominės ir 
socialinės pažangos vertinimo rodiklius, kuriuos nustatant būtų atsižvelgiama į klimato 
kaitą, išteklių naudojimo efektyvumą ir socialinę įtrauktį;
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11. ragina sukurti rinktinius rodiklius, kurie papildytų įprastus statistinius rodiklius ir 
atspindėtų paskirstymą ir nelygybę socialinėse grupėse;

12. ragina Komisiją dėti didesnes pastangas rengiant darnaus vystymosi rezultatų suvestinę, 
kurioje aplinkos ir ekonomikos požiūriu bus vertinama išteklių (gamtinių išteklių, fizinio 
ir žmogiškojo kapitalo), reikalingų gerovei ateityje užtikrinti, apsauga ir investicijos į 
juos;

13. ragina sukurti bendrą, palyginamą papildomų rodiklių metodiką ir užtikrinti tolesnį 
Eurostato ir esamų nacionalinių biurų bei ES ir jos G20 partnerių bendradarbiavimą; taigi 
remia Europos Komisijos pastangas parengti metodiką, pagal kurią būtų vertinama 
aplinkos apsaugos politikos pagrindinių sričių pažanga ir apie ją informuojama, ir 
pabrėžia, kad svarbu priimti rodiklius, kurie būtų priimti ir palyginami už ES ribų;

14. pritaria Tarybos rekomendacijai į nacionalines sąskaitas įtraukti ir aplinkos, ir socialinius 
aspektus nustatant tarptautiniu mastu pripažįstamus metodus;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant gerinti tai, kas jau pasiekta, nustatyti turimos 
informacijos trūkumus ir, jei reikia, kurti naujus indeksus, reikia toliau vykdyti mokslinius 
tyrimus ir investuoti į statistikos tarnybų pajėgumus;

16. pažymi, kad nereikia jokių papildomų statistikos tarnybų ar institucijų; ragina užtikrinti 
tolesnį nacionalinių tarnybų ir Eurostato bendradarbiavimą.
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