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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Istanbulske deklaracije OECD o merjenju in spodbujanju napredka družb, 
sprejete 30. junija 2007,

– ob upoštevanju integriranih smernic strategije EU 2020 za evropske politike na področju 
gospodarstva in zaposlovanja, ki jih je Evropska komisija predlagala 27. aprila 2010,

– ob upoštevanju predloga Komisije o evropskih okoljsko-gospodarskih računih 
(KOM(2010)132) z dne 9. aprila 2010,

– ob upoštevanju poročila Komisije o merjenju gospodarske uspešnosti in družbenega 
napredka (Stiglitzevo, Senovo in Fitoussijevo poročilo 2008), ki je bilo predstavljeno 
14. septembra 2009,

– ob upoštevanju globalne pobude z naslovom Ekonomika ekosistemov in biotska 
raznovrstnost, ki so jo junija 2007 predlagali voditelji skupine držav G8 in še pet 
voditeljev drugih držav, ter njenih rezultatov, objavljenih leta 2009 in 2010,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. junija 2008 o trajnostni potrošnji in 
proizvodnji ter akcijskem načrtu za trajnostno industrijsko politiko (KOM(2008)0397),

– ob upoštevanju osnutka javnega posvetovanja skupnega raziskovalnega centra inštituta za 
okolje in trajnostni razvoj z dne 16. avgusta 2010 o okviru, metodologiji, podatkovni bazi 
in postopkih posodabljanja za ločene kazalnike, kazalnike potrošniške košarice in 
kazalnike upravljanja z odpadki,

A. ker je treba razpravo o koristih in omejitvah BDP kot sredstva za merjenje in ocenjevanje 
socialne in gospodarske uspešnosti ter s tem povezanega socialnega napredka pretvoriti v 
smernice,

B. ker BDP ostaja ključni kazalnik za merjenje makroekonomskih dejavnosti, vendar ne 
upošteva zadosti netržnih vidikov, zato ga je treba nadomestiti z zgoščenim in pripravnim 
nizom drugih kazalnikov, ki bodo bolj primerni na primer za merjenje socialne 
vključenosti ali okoljskih ciljev,

C. ker kazalniki, ki temeljijo na statističnih povprečjih niso zmožni odražati vedno večjih 
družbenih in ekonomskih razlik,

D. ker je treba razlikovati med sedanjo in prihodnjo blaginjo; pri čemer je treba poudariti, da 
je nujno obravnavati tudi trajnost, tako z ekonomskega kot okoljskega vidika,

1. je seznanjen s predlogom Komisije o oblikovanju kazalnikov, ki bi dopolnili BDP pri 
ocenjevanju družbenega napredka v ekonomskem, družbenem in okoljskem smislu, njihov 
cilj pa bi bil zagotavljanje izčrpnejših in posodobljenih informacij v podporo političnim 
odločitvam na lokalni, nacionalni in regionalni ravni;
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2. pozdravlja sporočilo Komisije z dne 20. avgusta 2009 „BDP in več – Merjenje napredka v 
svetu, ki se spreminja“ (KOM(2009)433 konč.), ki poudarja potrebo po izboljšanju in 
dopolnitvi BDP; podpira zlasti delo, opravljeno v zvezi z razširitvijo nacionalnih računov 
na okoljske in socialne dejavnike;

3. priznava cilje Unije na področju podnebnih sprememb in meni, da je treba za dosego teh 
ciljev povečati učinkovitost porabe energije in virov, ki presega zgolj razvoj BDP, rezultat 
tega pa bo nov ekonomski model; čeprav je gospodarska rast ključnega pomena za 
blaginjo družbe, verjame, da je treba nujno razviti dopolnilne kazalnike za merjenje 
različnih vidikov kakovosti življenja in jih ustrezno upoštevati; 

4. meni, da doseganje in ohranjanje kakovosti življenja obsega pomembne in sporazumne 
dejavnike, kot so zdravje, izobraževanje, kultura, zaposlovanje, stanovanjski in okoljski 
pogoji; zato meni, da so kazalniki, ki merijo takšne dejavnike, prav tako pomembni in jih 
je treba v večji meri upoštevati;

5. opozarja na vodilno pobudo „Evropa, gospodarna z viri“ v strategiji EU 2020 in poudarja, 
da je treba razviti in uporabiti ustrezne kazalnike za merjenje doseganja njenih ciljev;

6. poudarja pomembnost sprejemanja odločitev, ki temeljijo na dokazih, ter opozarja na 
dejstvo, da so dodatni socialni in okoljski kazalniki objektivno orodje za razumno 
sprejemanje poslovnih odločitev, ki zagotavlja inovacije, učinkovitost virov in energije ter 
zmanjšanje stroškov;

7. poziva k oblikovanju kazalnikov, ki bi se bolj osredotočili na vidik ravni gospodinjstva, 
odražali dohodek, potrošnjo in bogastvo, kot sredstva za boljši prikaz skrbi državljanov 
glede materialne blaginje;

8. meni, da bi bilo treba preveriti, ali bo nadaljnja uporaba kazalnikov, ki bi lahko v 
najboljšem primeru dopolnili BDP, ponudila boljšo podobo makroekonomske dejavnosti; 
poudarja, da je BDP edini kazalnik, ki omogoča ustrezno upoštevanje različnih 
družbenoekonomskih značilnosti na evropski ravni, vendar poudarja, da je treba 
upoštevati okoljske in socialne dejavnike na nacionalni in regionalni ravni ter v ta namen 
določiti primerna merila in da je treba v okviru tega procesa razmisliti o vključitvi 
netržnih dejavnikov, kot sta delo na domu in prostovoljno delo, pa tudi pozitivnih in 
negativnih dejavnikov, povezanih z ekonomsko dejavnostjo in s sposobnostjo preživetja 
dejavnosti skozi čas;

9. poziva Komisijo, naj BDP ohrani kot odločilni kazalnik za upravičenost v regionalni 
politiki; se boji, da bi uporaba kakršnih koli drugih kazalnikov ogrozila glavni cilj 
kohezijske politike v škodo najrevnejših regij in regij z geografsko najbolj neugodnim 
položajem; vseeno meni, da lahko nacionalne oblasti še naprej uporabljajo socialne, 
okoljske in z infrastrukturo povezane kazalnike na ustrezni ravni odločanja, ob 
upoštevanju posebnih okoliščin regij in mest v okviru strategije EU 2020;

10. poudarja, da je treba razviti dodatne kazalnike za merjenje srednjeročnega in 
dolgoročnega gospodarskega in družbenega napredka, ki bodo upoštevali podnebne 
spremembe, učinkovitost virov in socialno vključenost;
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11. poziva k oblikovanju izbranih kazalnikov, ki dopolnjujejo povprečna statistična merila 
tako, da bodo odražali razdelitev in neenakost med družbenimi skupinami;

12. poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja za razvoj kazalnika trajnostnega razvoja, ki bo z 
okoljskega in ekonomskega vidika ocenjeval ohranjanje virov, potrebnih za prihodnjo 
blaginjo (vključno z naravnimi viri, fizičnim in človeškim kapitalom), in vlaganje vanje;

13. poziva k oblikovanju skupne in primerljive metodologije o dopolnilnih kazalnikih in k 
večjemu sodelovanju na tem področju med Eurostatom in obstoječimi nacionalnimi uradi 
ter med EU in ustreznimi članicami G20; zato podpira prizadevanja Evropske komisije, da 
razvije metodologije za ocenjevanje in obveščanje o napredku v zvezi z glavnimi sklopi 
okoljske politike, pri tem pa poudarja pomen sprejetja kazalnikov, ki bodo sprejeti in 
primerljivi zunaj ozemlja EU;

14. podpira priporočilo Sveta, naj se s sprejetjem mednarodno dogovorjenih metod v 
nacionalne račune vključijo tudi okoljska in družbena vprašanja;

15. ugotavlja, da sta za izboljšanje že doseženega nujna stalno raziskovanje in vlaganje v 
zmogljivosti statističnih uradov, da bi opredelili pomanjkljivosti v obstoječih informacijah 
in po potrebi oblikovali nove kazalnike;

16. ugotavlja, da dodatni statistični uradi ali organi niso potrebni; poziva k večjemu 
sodelovanju med nacionalnimi uradi in Eurostatom.
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