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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τα υπάρχοντα στατιστικά εργαλεία που καλύπτουν ορισμένες διαστάσεις 
της κοινωνικής προόδου, της ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη, όπως: 
η EU-SILC (κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης), η LFS 
(έρευνα για το εργατικό δυναμικό), τα Ευρωβαρόμετρα, η EVS (ευρωπαϊκή έρευνα 
αξιών) και η ΕSS (ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα),

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής (EQLS), συντονισμένη 
από το Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας), η οποία προσφέρει μια συνολική εικόνα της ποιότητας ζωής και των 
συνθηκών διαβίωσης στις ευρωπαϊκές χώρες (καλύπτοντας όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες) με πάνω από 120 δείκτες που παρέχουν συγκριτικά 
στοιχεία από όλες τις χώρες1,

– έχοντας υπόψη την Έκθεση Stiglitz (Έκθεση της Επιτροπής για τη Μέτρηση της 
Οικονομικής Επίδοσης και της Κοινωνικής Προόδου2) που προσφέρει μια επισκόπηση 
των επτά πτυχών που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά το σχεδιασμό νέων δεικτών,

A. έχοντας υπόψη ότι το ΑΕΠ, ενώ αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη της οικονομικής 
ανάπτυξης, δεν επαρκεί ως μοναδικό μέσο για την καθοδήγηση της πολιτικής ώστε αυτή 
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και απαιτεί πρόσθετους δείκτες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μετρούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή, 
καθώς και περιβαλλοντικούς δείκτες,

B. εκτιμώντας πως η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση αποδεικνύει ότι 
μια οικονομική στρατηγική θεμελιωμένη αποκλειστικά στο ΑΕγχΠ δεν επιτρέπει την 
ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου, εκτιμώντας πως η οικονομική κρίση επιδεινώνει τις 
κοινωνικές ανισότητες, κι ότι επομένως είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να υπάρχουν σωστές και 
πλήρεις πληροφορίες για την εξέλιξη του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πληγώνουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόοδος κατά την παρούσα φάση της 
κοινωνικής εξέλιξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πρωτίστως να καταστεί  δυνατή, 
μέσω της εξαλείψεως του κοινωνικού χάσματος και της φτώχειας, η ατομική και 
συλλογική πολιτική, κοινωνική και δημοκρατική συμμετοχή για όλους,

                                               
1 Η EQLS καλύπτει τους ακόλουθους βασικούς τομείς της έννοιας της ποιότητας ζωής: οικονομικοί πόροι, 
στέρηση, υγεία και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, απασχόληση και ποιότητα εργασίας, ισοζύγιο εργασίας-
ζωής, οικογενειακές σχέσεις και υποστήριξη, κοινωνική ένταξη/αποκλεισμός (κοινοτική ζωή και κοινωνική 
συμμετοχή), εκπαίδευση και κατάρτιση, ποιότητα στέγασης και τοπικού περιβάλλοντος, κοινωνικό κεφάλαιο 
και ποιότητα κοινωνίας, ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών, υποκειμενική ευημερία (συμπεριλαμβανομένης της 
ευτυχίας, της ικανοποίησης για τη ζωή, της αισιοδοξίας απέναντι στο μέλλον).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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Δ. έχοντας υπόψη ότι ο οικονομικός πλούτος και η κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδος δεν 
είναι πάντα αλληλένδετα φαινόμενα κι ότι για το σχεδιασμό μιας συνεπούς πολιτικής 
χρειάζεται ένα σύνολο στοιχείων μεταξύ των οποίων απαιτούνται περισσότερο 
συμπεριληπτικοί δείκτες που θα αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προόδους και απώλειες ως συμπλήρωμα του ΑΕΠ, καθώς επίσης και δείκτες για την 
μέτρηση της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής των πολιτών,

1. δεδομένου ότι η κάθετη κατανομή πλούτου δεν υλοποιείται συχνά, υφίσταται μια 
αυξανόμενη δυσαναλογία μεταξύ των επίσημων στατιστικών για την οικονομική 
ανάπτυξη και του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται την κατάσταση στις 
συνθήκες διαβίωσής τους και την ποιότητα ζωής τους, και ότι αυτό οδηγεί σε έλλειψη 
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη δημοκρατική διαδικασία, και επισημαίνει ότι η 
υποκειμενική ευημερία στην Ευρώπη επηρεάζεται όχι μόνο από το εισόδημα, αλλά και 
από την αίσθηση περί της ποιότητας της κοινωνίας3· και ότι αυτό απαιτεί τη δημιουργία 
ακριβέστερων δεικτών και μια καλύτερη ερμηνεία τους·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει συμμετοχή της κοινωνίας συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, στη συλλογή δεικτών και, 
μέσω της συνδυασμένης χρήσης εναλλακτικών δεικτών σχετικά με την κατάσταση και τη 
βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, τα επίπεδα της κοινωνικής ένταξης, της 
κοινωνικής ευημερίας, της κοινωνικής ολοκλήρωσης και της δικαιοσύνης, για να 
οικοδομηθεί η συναίνεση που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης 
κοινωνικών στόχων·

3. ανησυχεί από την ύπαρξη σημαντικής καθυστέρησης στη συλλογή και παροχή στοιχείων
για τις κοινωνικές επιπτώσεις της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και
απασχολησιακής κρίσης· ζητεί συνεπώς, να υλοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή ποιοτικές 
και ποσοτικές αναλύσεις, βασισμένες, κατά περίπτωση, σε διαφορετικούς τύπους 
νοικοκυριών, με σκοπό να διευκολυνθεί η λήψη πολιτικών αποφάσεων, καθώς και να 
βρεθεί πιο στοχοθετημένη απάντηση και να καταστεί δυνατή η διαχρονική εποπτεία των 
τάσεων στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης της βέλτιστης δυνατής ισορροπίας ανάμεσα 
στη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή·

4. τονίζει την ανάγκη του να στηρίζονται οι δείκτες σε στατιστικές πληροφορίες που να 
είναι έγκυρες, έγκαιρες, ακριβείς, προσιτές, συγκρίσιμες και συνεκτικές σε όλα τα κράτη 
μέλη·

5. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει κατεπειγόντως δείκτες για τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα επί πλέον των δεικτών για το ΑΕγχΠ, δεδομένου ότι το ΑΕγχΠ 
αφορά μόνο τις οικονομικές πτυχές της ανάπτυξης, ώστε έτσι να διαμορφώνεται μια 

                                               
3 Σύμφωνα με τα ευρήματα του Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας), μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2007 και του Σεπτεμβρίου 2009, το μέσο επίπεδο ικανοποίησης 
για τη ζωή εν γένει στην Ευρώπη μειώθηκε κάπου κατά 4%. Ο λόγος της αλλαγής ως προς την ικανοποίηση 
απέναντι στη ζωή αντανακλά τις αλλαγές στο ΑΕγχΠ σε χώρες σαν τις βαλτικές, αλλά δεν αντιστοιχεί στη 
σχετικά μικρή μείωση του ΑΕγχΠ σε χώρες σαν τη Μάλτα ή τη Γαλλία. (Πηγή: Τάσεις ως προς την ποιότητα 
της ζωής στην ΕΕ: 2003-2009, Eurofound, 2010).
Στο εσωτερικό των χωρών, οι εισοδηματικές διαφορές και η αίσθηση περί διαφθοράς έχουν σημαντική 
επίπτωση στο βαθμό εμπιστοσύνης απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς (Πηγή: Eurofound, Β΄ ευρωπαϊκή 
έρευνα για την ποιότητα ζωής).
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συνολικότερη αντίληψη περί της ευημερίας και της συνοχής·

6. ζητεί μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων (Eurostat, Εθνικοί 
Στατιστικοί Οργανισμοί, ερευνητικοί οργανισμοί, εθνικές κυβερνήσεις, οργανισμοί της 
ΕΕ κλπ) ώστε να σχεδιασθούν δείκτες ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης που να 
παρέχουν στους αρμοδίους που λαμβάνουν τις αποφάσεις μια συμπληρωματική δέσμη 
μετρήσεων για τις πολυδιάστατες έννοιες της ευημερίας και της ποιότητας ζωής·

7. εκτιμά πως η Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσει εναλλακτικούς δείκτες στα συμβατικά 
μέσα για να αξιολογήσει την πρόοδο προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων 
που ορίζει η "στρατηγική για την ΕΕ του 2020"·

8. εκτιμά πως ο στόχος της καινοτομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν συνοδεύεται από 
δείκτες που να επιτρέπουν την αξιολόγηση ενός ευνοϊκού για τις καινοτομίες 
περιβάλλοντος·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να μετρηθεί η ποιότητα της ζωής στις κοινωνίες, ιδίως σε άτομα 
που ανήκουν σε ομάδες με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο περιθωριοποίησης, και επισημαίνει 
ότι μια παρόμοια μέτρηση θα απαιτήσει τη συστηματική εκπόνηση κοινωνικών μελετών, 
μελετών αντικτύπου και δεικτών από τις ακόλουθες κατηγορίες όπως: υγεία, προσδόκιμο 
ζωής, φτώχεια, παιδεία, απασχόληση, μεταφορές, οικογένεια, εγκληματικότητα, 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, ελεύθερος χρόνος, ανάληψη πολιτικών δεσμεύσεων, πολιτική 
και πολιτισμική συμμετοχή, επίπεδο εμπιστοσύνης του κοινού, κοινωνική ενσωμάτωση, 
υλική, κοινωνική και πνευματική ευημερία, περιβάλλον, κοινωνική προστασία και 
κοινωνικό κεφάλαιο·

10. προτείνει για τους δείκτες EQLS (ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής), οι οποίοι 
καλύπτουν τους κεντρικούς τομείς της ποιότητας ζωής, να στηριχθούν σε μια περαιτέρω 
ανάπτυξη τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών μετρήσεων·

11. επισημαίνει ότι πέραν από τη μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης και της 
παραγωγικότητας, υπάρχουν και άλλοι δείκτες που επηρεάζουν και εξηγούν την ευημερία 
μιας χώρας και που μέχρι τώρα ακόμη δεν έχουν μετρηθεί (ποσοτικοποιηθεί)·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να μετρηθεί "η επάρκεια του εισοδήματος" και ο βαθμός στον
οποίο τα άτομα έχουν καλό επίπεδο διαβίωσης από απόψεως οικονομικής και υλικής, με
κριτήρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται το κατώτατο εισόδημα και ο βαθμός στον οποίο 
αυτό διασφαλίζει τους δικαιούχους έναντι της φτώχειας, καθώς και η διασφάλιση έναντι
της φτώχειας και η επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· περαιτέρω, τονίζει 
την ανάγκη για την ύπαρξη δεικτών σε διάφορες κατηγορίες όπως το χρέος, η ποιότητα 
και ο προσιτός χαρακτήρας της στέγασης, φθηνή θέρμανση στον ενεργειακό εφοδιασμό, 
και η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, η κατάρτιση, ο πολιτισμός, οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, η φύλαξη των παιδιών και η υγειονομική περίθαλψη·

13. επισημαίνει ότι οι σχετικοί δείκτες υφίστανται, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λαμβάνουν υπόψη τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα των δεικτών αυτών σε 
συνδυασμό με το ΑΕΠ κατά τη σύσταση, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση οικονομικών 
και κοινωνικών πολιτικών·
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14. επισημαίνει πως η κοινωνική και οικονομική συνοχή αποτελούν τους πρωταρχικούς 
στόχους της ΕΕ κι ότι οι στόχοι αυτοί απαιτούν δείκτες που να αντικατοπτρίζουν τόσο 
την οριζόντια όσο και την κάθετη κατανομή του πλούτου στην κοινωνία, μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών και σε διάφορες περιοχές, και ότι αυτοί οι δείκτες 
διευκολύνουν την ανάλυση του βαθμού αναδιανεμητικής δικαιοσύνης και την εποπτεία 
της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συμμετοχής στην ΕΕ·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη για την ύπαρξη δεικτών τόσο για την αμειβόμενη όσο και για 
την μη αμειβόμενη εργασία, καθώς και για τη χρησιμοποίηση του ποσοστού ανεργίας ως 
δείκτη·

16. ζητεί την έγκριση του εγγράφου οδηγιών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με 
την μέτρηση της εργασίας σε εθελοντική βάση και την προώθησή του από όλα τα κράτη 
μέλη, και τη χαρτογράφηση της δράσης της κοινωνίας των πολιτών με τη χρήση 
μετρήσιμων δεικτών για εντονότερη ενθάρρυνση μιας τέτοιας δράσης·

17. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους εθνικούς τους στόχους για μείωση του αριθμού 
των ανθρώπων που απειλούνται από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση έναν ή 
περισσότερους από τους τρεις δείκτες που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο· φρονεί ότι 
τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό ανέργων" ενδέχεται να 
παραμελούν συστηματικά προβλήματα όπως τη φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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