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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

– s ohledem na stávající statistické nástroje, které se vztahují na některé oblasti sociálního 
pokroku, blahobytu a udržitelného rozvoje v Evropě, jako např. průzkum EU v oblasti 
příjmů a životních podmínek (EU-SILC), průzkum týkající se pracovních sil (LFS), 
Eurobarometry, evropský výzkum hodnot a evropský společenský průzkum (ESS),

– s ohledem na evropský průzkum kvality života (EQLS) koordinovaný Evropskou nadací 
pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), který s pomocí více než 120 
ukazatelů, jež poskytují srovnatelné údaje u jednotlivých zemí1, přináší všeobecný přehled 
kvality života a životních podmínek v evropských zemích (všechny členské státy EU
a kandidátské země),

– s ohledem na Stiglitzovu zprávu (zpráva Komise o měření hospodářského výkonu
a sociálního pokroku2), která poskytuje přehled sedmi oblastí, jež je třeba brát v potaz při 
vyvíjení nových ukazatelů,

A. vzhledem k tomu, že zatímco HDP je významným ukazatelem hospodářského růstu, jako 
jediný nástroj pro řízení politiky, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století, je nedostatečný
a vyžaduje dodatečné ukazatele včetně ukazatelů měřících hospodářskou a sociální 
soudržnost a ukazatele z oblasti životního prostředí,

B. vzhledem k tomu, že finanční, hospodářská a sociální krize ukazuje, že hospodářská
strategie založená pouze na HDP neumožňuje vyvinout udržitelný model, je proto 
nezbytně nutné zajistit přístup k důležitým a úplným informacím o vývoji reálných příjmů 
domácností,

C. vzhledem k tomu, že chudoba a sociální vyloučení představují potupu lidské důstojnosti, 
znamená pokrok v současné fázi sociálního rozvoje v Evropské unii v první řadě 
usnadňování individuální a kolektivní politické, sociální a demokratické účasti všech 
občanů prostřednictvím odstraňování sociálních rozdílů a chudoby,

D. vzhledem k tomu, že hospodářské bohatství a sociální rozvoj spolu ne vždy souvisejí, 
vyžaduje proto soudržná tvorba politik rámec údajů, jehož součástí jsou komplexnější 
ukazatele zahrnující přínosy a ztráty v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí
a současně ukazatele pro měření udržitelného rozvoje a kvality života,

                                               
1 EQLS se vztahuje na následující hlavní oblasti koncepce kvality života: hospodářské zdroje, nedostatek; zdraví 
a přístup ke zdravotní péči; zaměstnání a kvalita práce; rovnováha mezi pracovním a soukromým životem;
rodinné vztahy a podpora; sociální začlenění / vyloučení (společenský život a sociální zapojení); vzdělávání a 
odborná příprava; kvalita bydlení a místního životního prostředí; sociální kapitál a kvalita společnosti; kvalita 
veřejných služeb; subjektivní blahobyt (zahrnuje pocit štěstí, míru životní spokojenosti, optimismus v souvislosti 
s budoucností).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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1. konstatuje, že vzhledem k tomu, že vertikální rozdělování bohatství si někdy 
neuvědomujeme, existuje zvětšující se rozdíl mezi údaji oficiálních statistik
o hospodářských výsledcích a tím, jak lidé vnímají své vlastní životní podmínky a kvalitu 
života, a rovněž konstatuje, že to může vést ke ztrátě důvěry v činnost vlády a 
v demokratický proces; konstatuje, že subjektivní blahobyt v Evropě není ovlivněn pouze 
příjmem, ale i vnímanou kvalitou společnosti1 a vyzývá proto k tomu, aby byly zavedeny 
ukazatele, které přesně odrážejí kvalitu života občanů;

2. zdůrazňuje, že do výběru ukazatelů je třeba zapojit společnost včetně sociálních partnerů
a zastupujících organizací a prostřednictvím používání kombinace alternativních 
ukazatelů týkajících se podmínek a udržitelnosti životního prostředí, úrovně sociálního 
začlenění, sociálního blahobytu, sociální integrace a spravedlnosti přispět k dosažení 
shody, která je nezbytná pro nalezení společného postoje k cílům společnosti;

3. je znepokojen tím, že při shromažďování a poskytování údajů týkajících se sociálních 
důsledků nedávné finanční a hospodářské krize a krize v oblasti zaměstnanosti dochází ke 
značnému zpoždění; vyzývá proto k tomu, aby byly včas vypracovány kvalitativní
a kvantitativní metody měření a aby tam, kde je to nutné, vycházely z různých typů 
domácností, s cílem posílit vytváření politiky a umožnit cílenější řešení problémů
a sledování trendů během určitého časového období, aby bylo možné dosahovat nejlepší 
možné rovnováhy mezi finanční konsolidací, rozvojem a sociální soudržností;

4. zdůrazňuje, že je nutné, aby ukazatele vycházely ze statistických údajů, které jsou 
relevantní, včasné, přesné, dostupné, srovnatelné a souhrnné ve všech členských státech;

5. vyzývá Komisi, aby k HDP prioritně a bezodkladně zavedla doplňkové ukazatele z oblasti 
sociální politiky a životního prostředí, vzhledem k tomu, že HDP se vztahuje pouze
k hospodářským aspektům rozvoje, což umožní získat ucelenější představu o blahobytu
a soudržnosti;

6. vyzývá k vytvoření nového partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty (Eurostatem, 
národními statistickými úřady, výzkumnými organizacemi, vládami členských států, 
agenturami EU atd.), aby mohly být vypracovány ukazatele blahobytu a udržitelného 
rozvoje, které tvůrcům politiky poskytnou další soubor kritérií pro měření vícerozměrných 
jevů blahobytu a kvality života;

7. domnívá se, že by Komise měla běžné nástroje pro hodnocení pokroku při dosahování cílů 
stanovených ve strategii EU 2020 doplnit o alternativní ukazatele;

8. domnívá se, že cíle inovace nemůže být dosaženo, pokud nejsou současně vytvořeny 
ukazatele, s jejichž pomocí lze definovat a hodnotit prostředí podporující inovace;

9. zdůrazňuje potřebu měřit kvalitu života ve společnosti, se zvláštním ohledem na skupiny, 
                                               
1 Na základě zjištění Eurofoundu poklesla průměrná všeobecná míra životní spokojenosti v EU v období mezi 
posledním čtvrtletím 2007 a zářím 2009 o přibližně 4 %. Průběh změn v souvislosti s životní spokojeností odráží 
změny v HDP v zemích, jako jsou pobaltské státy, neodpovídá však relativně malému poklesu HDP v zemích, 
jako je Malta nebo Francie. (Zdroj: Trendy v kvalitě života v EU: 2003–2009, Eurofound, 2010).
Rozdíly v příjmech a vnímaná úroveň korupce mají v jednotlivých zemích značný vliv na důvěru v činnost 
politických institucí. (Zdroj: 2. evropský průzkum kvality života Eurofoundu).
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kterým hrozí riziko vyloučení, a konstatuje, že pro takové měření budou potřebné 
systematické sociologické studie, posouzení dopadů a údaje z oblastí, jako jsou např.: 
zdraví a střední délka života, chudoba, vzdělání, zaměstnání, doprava, rodina, trestná 
činnost, bydlení, volný čas, politická a kulturní angažovanost, míra důvěry veřejnosti, 
vzájemná propojenost, materiální prosperita, společenský blahobyt a duševní pohoda, 
životní prostředí, sociální ochrana a sociální kapitál;

10. navrhuje, aby ukazatele EQLS, které se vztahují na hlavní oblasti kvality života, byly 
založeny na dalším vývoji kvalitativních i kvantitativních metod měření;

11. konstatuje, že kromě měření hospodářského rozvoje a výkonnosti existují i další 
ukazatele, které ovlivňují a odrážejí blahobyt země a které dosud nebyly změřeny 
(kvantifikovány);

12. zdůrazňuje potřebu měřit, jak občané vystačí s příjmem a do jaké míry vedou z finančního
a materiálního hlediska kvalitní život, včetně minimálního příjmu a stupně, do jakého 
ochrání příjemce před chudobou, jakož i přiměřenosti systémů sociálního zabezpečení; 
dále zdůrazňuje, že je potřeba mít ukazatele z různých oblastí, jako je např. zadluženost, 
kvalita a dostupnost bydlení, dostupnost dodávek energie a přístup k veřejným službám,
odborné přípravě, kultuře, informačním a komunikačním technologiím, péči o děti
a zdravotní péči;

13. upozorňuje na to, že existují příslušné ukazatele, a vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
zavádění, plánování a hodnocení sociálních politik braly v úvahu měření a výsledky 
získané na základě těchto ukazatelů společně s údaji o HDP;

14. konstatuje, že sociální a hospodářská soudržnost jsou základními cíli EU a že tyto cíle 
vyžadují ukazatele, které by odrážely horizontální a vertikální rozdělování bohatství ve 
společnosti v různých sociálních skupinách a v různých regionech, a že takové ukazatele 
usnadní analýzu spravedlnosti rozdělování a sledování sociálního začlenění a sociálního 
zapojení v EU;

15. zdůrazňuje potřebu mít ukazatele měřící placenou i neplacenou práci v domácnosti či 
dobrovolnou práci a rovněž využívat míru nezaměstnanosti jako ukazatele;

16. požaduje přijetí příručky Mezinárodní organizace práce (ILO) o měření dobrovolné 
činnosti a podporu jejího používání členskými státy, dále požaduje mapování činnosti 
občanské společnosti za pomoci měřitelných ukazatelů a větší podporu této činnosti;

17. bere na vědomí rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2010 o tom, že členské státy si samy 
stanoví cíle na vnitrostátní úrovni pro snížení počtu osob, jimž hrozí chudoba nebo 
vyloučení, a to na základě jednoho nebo více ze tří ukazatelů, které Rada odsouhlasila; 
domnívá se, že členským státům, které používají pouze ukazatele „domácnosti bez
zaměstnané osoby“, hrozí, že budou systematicky opomíjet problémy, jako je chudoba
v důsledku nedostatečného odměňování v zaměstnání, energetická chudoba, dětská 
chudoba a sociální vyloučení.
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