
AD\838189SK.doc PE448.818v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2010/2088(INI)

12.11.2010

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k téme s názvom Viac ako HDP – meradlo pokroku v meniacom sa svete
(2010/2088(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marisa Matias



PE448.818v02-00 2/6 AD\838189SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\838189SK.doc 3/6 PE448.818v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na Istanbulskú deklaráciu OECD z 30. júna 2007 týkajúcu sa merania 
a podporovania pokroku spoločností,

– so zreteľom na integrované usmernenia EÚ 2020 pre európsku hospodársku politiku 
a politiku zamestnanosti, ktoré Európska komisia navrhla 27. apríla 2010,

– so zreteľom na návrh nariadenia o európskych environmentálnych ekonomických účtoch 
(KOM(2010)0132) predložený Komisiou 9. apríla 2010,

– so zreteľom na správu Komisie pre meranie hospodárskej výkonnosti a spoločenského 
pokroku (správa Stiglitza, Sena a Fitoussiho z roku 2008) predloženú 14. septembra 2009,

– so zreteľom na globálnu iniciatívu s názvom Ekonómia ekosystémov a biodiverzity 
(TEEB) schválenú vedúcimi predstaviteľmi skupiny G8+5 v júni 2007 a na jej výsledky 
uverejnené v rokoch 2009 a 2010,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú 
spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku (KOM(2008)0397),

– so zreteľom na návrh verejných konzultácií Spoločného výskumného centra a Inštitútu pre 
životné prostredie a trvalú udržateľnosť zo 16. augusta 2010 s názvom Ukazovatele 
oddelenia (decouplingu), ukazovatele spotrebného koša a ukazovatele nakladania 
s odpadom. Rámec, metodika, databáza a postupy aktualizácie,

A. keďže je potrebné pretransformovať do usmernení diskusiu o prínosoch a obmedzeniach 
HDP ako nástroja na meranie a hodnotenie sociálnej a hospodárskej výkonnosti 
a v súvislosti s tým aj sociálneho pokroku,

B. keďže HDP zostáva kľúčovým ukazovateľom merania makroekonomickej činnosti, avšak 
nie sú v ňom dostatočne zohľadnené netrhové aspekty, a treba ho preto doplniť stručným 
a praktickým súborom iných ukazovateľov, ktoré sú vhodnejšie na meranie napr. 
sociálneho začlenenia či environmentálnych cieľov,

C. keďže ukazovatele vychádzajúce zo štatistických priemerov nie sú schopné odzrkadliť 
zvyšujúce sa sociálne a hospodárske nerovnosti,

D. keďže by sa malo rozlišovať medzi súčasným a budúcim blahobytom; keďže by sa malo 
zdôrazniť, že trvalú udržateľnosť je nutné hodnotiť tak z hospodárskeho, ako aj 
environmentálneho hľadiska,

1. berie na vedomie návrh Komisie na vytvorenie ukazovateľov, ktoré ako doplnok k HDP 
podporia hodnotenie spoločenského pokroku podľa troch pilierov hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho hľadiska a ktorých cieľom bude poskytovať 
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vyčerpávajúcejšie a aktuálne informácie na podporu politických rozhodnutí na miestnej, 
národnej a regionálnej úrovni;

2. víta oznámenie Komisie z 20. augusta 2009 s názvom Viac ako HDP: meradlo pokroku 
v meniacom sa svete (KOM(2009)0433 v konečnom znení), v ktorom sa zdôrazňuje 
potreba skvalitniť a doplniť ukazovateľ HDP; podporuje najmä prácu uskutočnenú na 
rozšírení národných účtov na otázky životného prostredia a sociálne faktory;

3. uznáva ciele Únie v oblasti zmeny klímy a domnieva sa, že tieto ciele si vyžadujú 
zvýšenie energetickej efektívnosti a účinnosti využívania zdrojov nad rámec rozvoja HDP, 
čo povedie k novým ekonomickým modelom, domnieva sa preto, že aj keď má 
hospodársky rast zásadný význam pre blahobyt spoločnosti, je dôležité, aby sa vyvinuli 
doplnkové ukazovatele na meranie rôznych aspektov kvality života a aby im bola 
prisúdená patričná váha;

4. domnieva sa, že dosiahnutie a udržanie kvality života zahŕňa významné, konsenzuálne 
faktory, akými sú zdravie, vzdelávanie, kultúra, zamestnanosť, bývanie a životné 
prostredie; zastáva preto názor, že ukazovatele, ktorými sa merajú tieto faktory, sú tiež 
dôležité a mal by sa im prikladať väčší význam;

5. pripomína hlavnú iniciatívu s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje obsiahnutú 
v stratégii EÚ 2020 a upozorňuje na potrebu vytvoriť a používať vhodné ukazovatele na 
meranie dosiahnutia jej cieľov;

6. zdôrazňuje význam prijímania rozhodnutí na základe dôkazov a poukazuje na skutočnosť, 
že dodatočné sociálne a environmentálne ukazovatele poskytnú objektívny nástroj na 
riadne podnikateľské rozhodovanie, čo vedie k inováciám, účinnosti využívania zdrojov 
a energetickej efektívnosti a k zníženiu nákladov;

7. požaduje vytvorenie ukazovateľov, ktoré sa bližšie zamerajú na hľadisko domácností 
a budú odrážať príjmy, spotrebu a bohatstvo ako prostriedok, ktorý lepšie vyjadrí záujem 
občanov na materiálnom blahobyte;

8. nazdáva sa, že použitie ďalších ukazovateľov, ktoré by mohli nanajvýš doplniť HDP, by 
muselo preukázateľne viesť k získaniu lepšieho obrazu o makroekonomickej činnosti; 
zdôrazňuje, že HDP je jediný ukazovateľ, ktorý umožňuje riadne zohľadniť rozdielne 
sociálno-ekonomické charakteristiky na európskej úrovni, zdôrazňuje však potrebu 
zohľadniť environmentálne a sociálne faktory na národnej a regionálnej úrovni a stanoviť 
na tento účel vhodné kritériá, a že v tomto procese by sa malo prihliadať na netrhové 
aspekty, akými sú práca v domácnosti a dobrovoľnícka práca, ako aj na pozitívne 
i negatívne externality týkajúce sa hospodárskej činnosti a na životaschopnosť týchto 
činností v priebehu času;

9. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej ponechala HDP ako kľúčový ukazovateľ pre 
posudzovanie oprávnenosti na financovanie v rámci regionálnej politiky; obáva sa, že 
používanie akýchkoľvek iných ukazovateľov ohrozí hlavné ciele politiky súdržnosti na 
úkor najchudobnejších a geograficky najviac znevýhodnených regiónov; je však 
presvedčený o tom, že vnútroštátne orgány môžu na zodpovedajúcej úrovni rozhodovania 
aj naďalej uplatňovať iné sociálne a environmentálne ukazovatele a ukazovatele súvisiace 
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s infraštruktúrou, ktoré zohľadňujú špecifické vlastnosti regiónov a miest v zmysle 
stratégie EÚ 2020;

10. zdôrazňuje potrebu vytvoriť dodatočné ukazovatele na meranie strednodobého 
a dlhodobého hospodárskeho a sociálneho pokroku, v ktorých sa bude brať do úvahy 
zmena klímy, účinnosť využívania zdrojov a sociálne začlenenie;

11. vyzýva na vypracovanie vybraných ukazovateľov, ktoré doplnia priemerné štatistické 
merania tým, že budú odzrkadľovať rozdelenie a nerovnosti medzi sociálnymi skupinami;

12. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o vytvorenie hodnotiacej tabuľky udržateľného 
rozvoja, v ktorej sa bude z environmentálneho a hospodárskeho hľadiska hodnotiť 
zachovanie zdrojov a investícií do zdrojov, ktoré sú nutné na zabezpečenie budúceho 
blahobytu (vrátane prírodných zdrojov, fyzického a ľudského kapitálu);

13. požaduje vypracovanie spoločnej, porovnateľnej metodiky pre doplnkové ukazovatele 
a rozšírenú spoluprácu v tejto oblasti medzi Eurostatom a existujúcimi národnými úradmi, 
ako aj medzi EÚ a jej partnermi zo skupiny G20; podporuje preto úsilie Európskej 
komisie o vypracovanie metodík na hodnotenie a pokroku v hlavných oblastiach politiky 
ochrany životného prostredia a na informovanie o tomto pokroku, pričom zdôrazňuje, že 
je dôležité prijať také ukazovatele, ktoré sú akceptovateľné a porovnateľné aj mimo 
územia EÚ;

14. podporuje odporúčanie Rady rozšíriť národné účty o otázky životného prostredia 
a sociálne otázky prostredníctvom stanovenia medzinárodne akceptovaných metód;

15. konštatuje, že je potrebné pokračovať vo výskume a investíciách do schopností 
štatistických úradov s cieľom zlepšiť dosiahnuté výsledky, identifikovať nedostatky 
v dostupných informáciách a v prípade potreby vypracovať nové ukazovatele;

16. konštatuje, že nie sú potrebné žiadne dodatočné štatistické úrady ani orgány; vyzýva na 
rozšírenú spoluprácu medzi národnými úradmi a Eurostatom.



PE448.818v02-00 6/6 AD\838189SK.doc

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 9.11.2010

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

47
4
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del 
Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, 
Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis 
Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa 
Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo 
Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, 
Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, 
Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, 
Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana 
Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

António Fernando Correia De Campos, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Ivari Padar, Vladko 
Todorov Panayotov, Markus Pieper, Peter Skinner, Silvia-Adriana 
Ţicău, Catherine Trautmann, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Marek Henryk Migalski


