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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til de eksisterende statistiske instrumenter, der dækker visse dimensioner af 
det sociale fremskridt, velfærden og den bæredygtige udvikling i Europa, som f.eks. EU-
SILC, den europæiske arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS), Eurobarometer, oversigten over 
europæiske værdier og de europæiske sociale undersøgelser (ESS),

– der henviser til den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS), som samordnes af 
Eurofound, og som giver et omfattende billede af livskvaliteten og levevilkårene i de 
europæiske lande (og dækker alle EU-medlemsstater og kandidatlande) med over 120 
indikatorer, der giver sammenlignelige oplysninger for alle lande1,

– der henviser til Stiglitz-rapporten (Kommissionens rapport om måling af økonomiske 
resultater og sociale fremskridt2), som giver et overblik over de syv dimensioner, der skal 
tages hensyn til ved udviklingen af nye indikatorer,

A. der henviser til, at mens BNP er en vigtig indikator for den økonomiske vækst, er det 
utilstrækkeligt som pejlemærke for politiske tiltag til håndtering af udfordringerne i det 
21. århundrede og kræver yderligere indekser, herunder de indekser, som danner grundlag 
for en vurdering af den økonomiske og sociale samhørighed,

B. der henviser til, at den finansielle, økonomiske og sociale krise viser, at en økonomisk 
strategi, der kun er baseret på BNP, ikke gør det muligt at udvikle en bæredygtig model, 
hvorved det gøres aldeles nødvendigt, at der opnås adgang til relevante og omfattende 
oplysninger om udviklingen inden for de reelle husstandsindkomster, 

C. der henviser til, at fremskridt i betragtning af, at fattigdom og social udstødelse er 
krænkelser af menneskets værdighed, på det nuværende stadium i den sociale udvikling i 
Den Europæiske Union primært betyder, at man fremmer den individuelle og kollektive 
politiske, sociale og demokratiske deltagelse for alle ved at fjerne den sociale kløft og 
bekæmpe fattigdom,

D. der henviser til, at økonomisk velstand og social udvikling ikke altid følger hinanden, og 
derfor kræver en sammenhæng i politikudformningen et datasystem, som omfatter mere 
bredtfavnende indikatorer, der medregner sociale og miljømæssige tab og gevinster, såvel 
som indekser til måling af bæredygtig udvikling,

                                               
1 EQLS dækker følgende vigtige områder i forbindelse med begrebet livskvalitet: økonomiske ressourcer, 
afsavn; sundhed og adgang til sundhedspleje; beskæftigelse og jobkvalitet; balance mellem arbejds- og privatliv; 
familieforhold og støtte; social inddragelse/udstødelse (socialt liv og social deltagelse); uddannelse og 
erhvervsuddannelse; boligkvalitet og lokalt miljø; social kapital og samfundskvalitet; kvalitet i de offentlige 
tjenesteydelser; subjektiv velfærd (herunder lykke, tilfredshed med tilværelsen, optimisme med hensyn til 
fremtiden).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf



PE448.777v02-00 4/7 AD\838376DA.doc

DA

1. bemærker, eftersom en vertikal velstandsfordeling ofte udebliver, at der er en voksende 
kløft mellem de officielle statistikkers billede af de økonomiske præstationer og 
menneskers opfattelse af deres egne levevilkår, og at dette kan medføre manglende tillid 
til regeringsførelsen og den demokratiske proces; bemærker endvidere, at subjektivt 
velfærd i Europa ikke kun er påvirket af indkomst men også af erfaringerne med 
livskvaliteten i samfundet1, og kræver derfor indekser, som nøjagtigt afspejler borgerens 
livskvalitet;

2. understreger behovet for at inddrage samfundet, herunder arbejdsmarkedets parter og 
repræsentative organisationer, i udvælgelsen af indikatorer og gennem den kombinerede 
brug af alternative indikatorer vedrørende det naturlige miljøs tilstand og bæredygtighed 
graden af social integration, social velfærd, social integration og retfærdighed med henblik 
på at skabe en konsensus, der er nødvendig for at udvikle en fælles holdning til 
samfundsmålsætningerne;

3. er bekymret over, at der er tale om en betydelig forsinkelse i indsamlingen og leveringen 
af data vedrørende de sociale følger af den seneste finansielle, økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige krise; opfordrer derfor til, at der i god tid opstilles kvalitative og 
kvantitative parametre, der om nødvendigt baseres på forskellige former for 
husholdninger, så politikudformningen kan forbedres, og således at det gøres muligt med 
mere målrettede reaktioner og kontroller med tendenser over et tidsrum med henblik på at 
opnå den bedst mulige balance mellem finansiel konsolidering, udvikling og social 
samhørighed; 

4. understreger, at det er nødvendigt at basere indikatorerne på statistiske oplysninger, som 
er relevante, rettidige, nøjagtige, tilgængelige, sammenlignelige og logiske i alle 
medlemsstater;

5. opfordrer Kommissionen til som en højt prioriteret og hastende foranstaltning at indføre 
indikatorer for det sociale og miljømæssige område til supplering af BNP, idet BNP kun 
vedrører de økonomiske aspekter af udviklingen, med henblik på at opnå et mere 
omfattende billede af velfærd og samhørighed;

6. opfordrer til et nyt partnerskab mellem alle relevante aktører (Eurostat, de nationale 
statistiske kontorer, forskningsorganisationer, de nationale regeringer, EU-institutioner, 
osv.), der skal udarbejde indikatorer for velfærd og bæredygtig udvikling med henblik på 
at give politikerne en yderligere række foranstaltninger i forbindelse med de 
flerdimensionelle fænomener velfærd og livskvalitet;

7. mener, at Kommissionen bør føje alternative indikatorer til de konventionelle instrumenter 
til vurdering af fremskridt hen imod opnåelsen af de målsætninger, der er fastlagt i EU 
2020-strategien;

                                               
1 Ifølge Eurofund’s resultater mellem sidste kvartal af 2007 og september 2009 lå den gennemsnitlige tilfredshed 
med livet generelt i EU på omkring 4%. Udviklingen i tilfredsheden med livet hænger sammen med ændringer i 
BNP i lande, som f.eks. de baltiske stater, men svarer ikke til de forholdsvis små fald i BNP i lande som Malta 
og Frankrig. (Kilde: Tendenser i livskvaliteten i EU: 2003-2009, Eurofound, 2010).
I visse lande har indkomstforskelle såvel som erfaringer med korruption omfattende følger for tilliden til de 
politiske institutioner. (Kilde: Eurofound anden europæiske undersøgelse af livskvalitet).



AD\838376DA.doc 5/7 PE448.777v02-00

DA

8. mener, at målet med innovation ikke kan nås, medmindre det ledsages af fastlæggelsen af 
indikatorer, som gør det muligt at definere og vurdere, om et miljø virker fremmende på 
innovation;

9. understreger behovet for at måle livskvaliteten i samfundene, idet der lægges særlig vægt 
på grupper, der risikerer udstødelse, og bemærker, at sådanne målinger forudsætter 
systematiske samfundsmæssige undersøgelser, konsekvensanalyser og parametre fra 
følgende kategorier: sundhed og forventet levealder, fattigdom, uddannelse, beskæftigelse, 
transport, familie, kriminalitet, bolig, fritid, politisk og kulturel deltagelse, offentlighedens 
tillid, tilknytningsgrad, materiel velstand, socialt og mentalt velfærd, miljø, social sikring 
og socialkapital;

10. foreslår, af EQLS’s indikatorer, som dækker de vigtigste livskvalitetsområder, tjener som 
grundlag for den videre udvikling af både kvalitative og kvantitative parametre;

11. bemærker, at der ved måling af økonomisk udvikling og produktivitet er andre 
indikatorer, som har indflydelse på og forklarer et lands velfærd, og som hidtil ikke er 
blevet målt (kvantificeret);

12. understreger behovet for at måle indkomsthåndtering og omfanget af folks velfærd, hvad 
angår finansielle og materielle aktiver, herunder minimumsindkomst og hvorvidt den vil 
beskytte modtagerne mod fattigdom, og hvorvidt det sociale sikringssystem er 
fyldestgørende; understreger endvidere, at det er nødvendigt at have indikatorer inden for 
forskellige kategorier, såsom gældsætning, boligkvalitet og adgang til boliger, adgang til 
overkommelig energiforsyning og til offentlige tjenesteydelser, uddannelse, kultur, 
informations- og kommunikationsteknologier, børnepasning og sundhedspleje;

13. påpeger, at de relevante indikatorer forefindes, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage hensyn til målinger og resultater på grundlag af disse 
indikatorer sammen med BNP-oplysninger med henblik på fastlæggelse, planlægning og 
evaluering af socioøkonomiske politikker;

14. bemærker, at den sociale og økonomiske samhørighed er overordnede mål i EU, og at 
disse mål kræver indekser, der afspejler både den horisontale og vertikale 
velfærdsfordeling i samfundet mellem forskellige sociale grupper og i forskellige 
regioner, og at sådanne indekser fremmer analysen af den fordelingsmæssige retfærdighed 
og overvågningen af social inddragelse og social deltagelse i EU;

15. understreger behovet for at måle både ulønnet og lønnet arbejde eller frivilligt arbejde og 
også anvende arbejdsløshedstallet som indikator;

16. opfordrer til, at alle medlemsstater vedtager og fremmer ILO's vejledning i måling af 
frivilligt arbejde, og til kortlægning af civilsamfundets aktioner ved hjælp af målelige 
indikatorer og gennem stærkere incitamenter til sådanne aktioner;

17. noterer sig Rådets afgørelse af 17. juni 2010 om at overlade det til medlemsstaterne at 
fastsætte deres nationale mål med henblik på at nedbringe antallet af mennesker, der er
truet af fattigdom og udstødelse, på grundlag af en eller flere af de tre indikatorer, som 
Rådet har fastlagt; mener, at medlemsstater, der udelukkende anvender indikatoren 
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"arbejdsløs husstand", systematisk risikerer at tilsidesætte problemer, såsom fattigdom på 
trods af erhvervsevne, energifattigdom, børnefattigdom og social udstødelse.
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