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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az európai társadalmi haladás, a jólét és a fenntartható fejlődés néhány 
dimenzióját magában foglaló, létező statisztikai eszközökre, így például az EU-SILC, a 
munkaerő-felmérés (LFS), az Eurobarométer, az Európai Értékrendvizsgálat és az Európai 
Társadalomtudományi Elemzések (EUTE) elnevezésű statisztikákra,

– tekintettel az Eurofound által koordinált (minden uniós tagállamra és tagjelölt országra 
kiterjedő), az európai országok életminőségéről és életkörülményeiről átfogó képet adó 
európai életminőség-felmérésre (EQLS), amely több mint 120 mutató alkalmazásával 
valamennyi országgal kapcsolatosan összehasonlító adatokat szolgáltat1,

– tekintettel a Stiglitz-jelentésre (a gazdasági teljesítmény és a társadalmi haladás mérésével 
kapcsolatos bizottsági jelentésre2), amely áttekintést nyújt arról a hét dimenzióról, melyet 
az új mutatók kialakítása során figyelembe kell venni,

A. mivel a GDP ugyan a gazdasági növekedés fontos mutatója, ám egyáltalán nem alkalmas 
arra, hogy egyetlen eszközként irányt mutasson a XXI. század kihívásaival birkózó 
politika számára, hanem további mutatókkal kell kiegészíteni, amelyek többek között a 
gazdasági és társadalmi kohézió és a környezet tekintetében szolgálnak információval;

B. mivel a pénzügyi, gazdasági és szociális válság tanúsítja, hogy a tisztán GDP-n alapuló 
gazdasági stratégia nem teszi lehetővé a fenntartható fejlődési modell kialakítását és 
következésképpen rendkívül szükségessé teszi a háztartások reáljövedelmének 
alakulásával kapcsolatos releváns és átfogó tájékoztatást;

C. mivel a szegénység és a társadalmi kirekesztés sérti az emberi méltóságot, az Európai 
Unióban a társadalmi fejlettség jelenlegi fokán a fejlődés elsősorban a mindenki által 
gyakorolt egyéni és kollektív politikai, társadalmi és demokratikus részvételt jelenti, mely 
a társadalmi megosztottság és a szegénység eltörlése révén valósul meg;

D. mivel a gazdasági jólét nem mindig jár együtt a társadalmi fejlődéssel és ezért a politikák 
következetes meghatározásához olyan adatkeretre van szükség, amely átfogóbb, a 
társadalmi és környezeti eredményeket és veszteségeket is magukban foglaló, valamint a 
fenntartható fejlődést és az életminőséget is mérő mutatókat tartalmaz,

1. megjegyzi, hogy mivel a javak vertikális eloszlása néha nem valósul meg, egyre nagyobb 

                                               
1 az EQLS az alábbi fő területekre terjed ki az életminőség tekintetében: gazdasági erőforrások, megfosztottság;
egészség és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés; foglalkoztatás és munkaminőség; a munka és a 
magánélet egyensúlya; családi kapcsolatok és támogatás; társadalmi integráció/kirekesztés (közösségi élet és 
társadalmi részvétel); oktatás és képzés; lakáskörülmények és helyi környezet; társadalmi tőke és a társadalom 
minősége; a közszolgáltatások minősége; szubjektív jólét (beleértve a boldogságot, az élettel való elégedettséget 
és a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos optimizmust).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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szakadék tátong a gazdaság hivatalos statisztikák szerinti teljesítménye és aközött, hogy 
az emberek hogyan értékelik életkörülményeiket és életük minőségét, valamint megjegyzi, 
hogy ez az eltérés a kormányzattal és a demokratikus folyamattal szembeni 
bizalmatlansághoz vezethet; megjegyzi, hogy az európai szubjektív jólétet nemcsak a 
jövedelem, hanem a társadalom vélt minősége1 is befolyásolja, és ezért kéri a polgárok 
életminőségét hűen tükröző mutatók bevezetését;

2. hangsúlyozza, hogy a társadalmat – így a szociális partnereket és a képviseletet ellátó 
szervezeteket – be kell vonni a mutatók kiválasztásába, és hogy a környezet állapotára és 
fenntarthatóságára, a társadalmi befogadás szintjére, a társadalmi jólétre, a társadalmi 
integrációra és a méltányosságra vonatkozó, alternatív mutatók együttes alkalmazásával 
kell létrehozni a társadalmi célok közös nézőpontjának kialakításához szükséges 
konszenzust;

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy jelentős késedelem tapasztalható a legutóbbi pénzügyi, 
gazdasági és munkaügyi válság társadalmi következményeivel kapcsolatos adatgyűjtésben 
és adatszolgáltatásban; ezért kéri olyan minőségi és mennyiségi, illetve adott esetben 
különböző típusú háztartásokon alapuló mérőszámok kellő időben történő kidolgozását, 
amelyek segítik a politikák kialakításának javítását és a trendek alakulásának követését, a 
pénzügyi konszolidáció, a fejlődés és a társadalmi kohézió közötti lehető legjobb 
egyensúly elérése érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a mutatóknak minden tagállamban releváns, időszerű, pontos, 
hozzáférhető, összehasonlítható és koherens statisztikai adatokon kell alapulniuk;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a kérdést prioritásként kezelve, sürgősen vezessen be a 
GDP-t kiegészítő, a társadalmi és környezeti kérdésekre vonatkozó mutatókat, a jólét és a 
kohézió átfogóbb képének kialakítása érdekében, tekintettel arra, hogy a GDP kizárólag a 
fejlődés gazdasági aspektusaihoz kötődik;

6. felszólít az érintett szereplők (az Eurostat, a nemzeti statisztikai hivatalok, a 
kutatószervezetek, a nemzeti kormányok, az uniós hivatalok stb.) közötti új partnerség 
létrehozására a jóléttel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos mutatók kialakítása 
érdekében, amelyek a politikai döntéshozók számára további lehetőséget biztosítanak a 
jólét és az életminőség többdimenziós jelenségének mérésére;

7. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a hagyományos eszközök mellett alternatív mutatókat 
kell alkalmaznia az „EU 2020” stratégiában megfogalmazott célok elérésére irányuló 
előrelépések vizsgálata érdekében;

8. úgy véli, hogy az innováció céljai csak akkor érhetők el, ha azt olyan mutatók kidolgozása 
kíséri, amelyek révén meghatározható és értékelhető az innovációt elősegítő környezet;

                                               
1 Az Eurofound 2007 utolsó negyede és 2009 szeptembere közötti időszakra vonatkozó kutatása alapján az 
élettel való megelégedettség általános szintje az EU egészében általában véve kb. 4%-kal csökkent. Az élettel 
való elégedettség változásai tükrözik a GDP-változásait az olyan országokban, mint a balti államok, ugyanakkor 
nem felelnek meg a GDP viszonylag kis mértékű csökkenésének az olyan országokban, mint Málta vagy 
Franciaország. (Forrás: Trends in quality of life in the EU: 2003–2009, Eurofound, 2010.)
Az országokon belüli jövedelemkülönbségeknek és a vélt korrupciónak egyaránt jelentős hatása van a politikai 
intézmények iránti bizalomra. (Forrás: Az Eurofound életminőségről szóló, második európai felmérése.)
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9. hangsúlyozza a társadalmak – és különösen a kirekesztés kockázatának kitett csoportok –
életminőségével kapcsolatos mérések fontosságát, és megjegyzi, hogy e mérésekhez 
rendszeres társadalmi felmérések, hatásvizsgálatok, valamint a következő kategóriákból 
származó mutatók szükségesek: egészség és várható élettartam, szegénység, oktatás, 
foglalkoztatás, közlekedés, család, bűnözés, lakhatás, szabadidő, politikai és kulturális 
tevékenységek, a lakosság bizalma, társadalmi kapcsolatok, anyagi és szociális jólét, 
mentális egészség, környezet, szociális védelem és társadalmi tőke;

10. javasolja, hogy az életminőség legfontosabb területeit magában foglaló európai 
életminőség-felmérés (EQLS) mutatói támaszkodjanak a minőségi és mennyiségi mutatók 
továbbfejlesztésére;

11. megjegyzi, hogy a gazdasági fejlődés és a termelékenység mérésén kívül léteznek egyéb 
olyan mutatók, amelyek befolyásolják és megvilágítják az országok jólétét, és amelyeket 
eddig még nem mértek (számszerűsítettek);

12. hangsúlyozza, hogy szükséges annak mérése, mennyire „lehet kijönni a jövedelemből”, 
továbbá, hogy milyen mértékű az állampolgárok jóléte pénzügyi és anyagi értelemben, 
beleértve a minimálbért, és hogy ez milyen védelmet kínál az elszegényedéssel szemben, 
valamint a szociális ellátó rendszerek megfelelő működését; hangsúlyozza továbbá, hogy 
más kategóriákban, például az eladósodottság, a lakhatás minősége és elérhetősége, az 
energiaellátás megfizethetősége, valamint a közszolgáltatásokhoz, a képzéshez, a 
kultúrához, az információs és kommunikációs technológiákhoz, a gyermekgondozási és 
egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés terén is szükség van mutatókra;

13. rámutat arra, hogy léteznek megfelelő mutatók, és felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat arra, hogy a GDP-adatok mellett a szociális politikák kidolgozása, 
bevezetése és értékelése során vegyék figyelembe az e mutatók alapján végzett méréseket 
és azok eredményeit is;

14. megjegyzi, hogy a társadalmi és gazdasági kohézió átfogó uniós célkitűzések, és hogy e 
célkitűzések olyan mutatókat tesznek szükségessé, amelyek a gazdagság vertikális és 
horizontális társadalmi megoszlását tükrözik a különböző társadalmi rétegek és a régiók 
között, valamint hogy ezek a mutatók elősegítik a megoszlás méltányosságának 
elemzését, illetve a társadalmi befogadás és részvétel nyomon követését az EU-ban;

15. hangsúlyozza, hogy a fizetett és a nem fizetett otthon végzett vagy önkéntes munkát 
egyaránt mérni kell, és hogy a munkanélküliségi rátát is mutatóként kell használni;

16. kéri az ILO önkéntes munka felméréséről szóló kézikönyvében foglaltak jóváhagyását és 
tagállamokbeli előmozdítását a civil szféra tevékenységének mérhető mutatókkal történő 
feltérképezése és határozottabb ösztönzése érdekében.

17. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló nemzeti célkitűzések megállapítása a Tanáccsal 
közösen meghatározott három mutató közül egy vagy több alapján; úgy véli, hogy a 
csupán az „aktív kereső nélküli háztartás” mutatóját alkalmazó tagállamok módszeresen 
figyelmen kívül hagyhatják az olyan problémákat, mint az aktív keresők szegénysége, az 
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energiaszegénység, a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés.
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