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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgiant į galiojančias statistines priemones, apimančias tokias sritis, kaip socialinė 
pažanga, gerovė ir tvarus vystymasis Europoje, pavyzdžiui, ES-SPGS, darbo jėgos 
tyrimas, Eurobarometras, Europos vertybių apžvalga ir Europos socialinė apžvalga,

– atsižvelgiant į Europos gyvenimo kokybės tyrimą, kurį koordinavo Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondas (angl. Eurofound) ir kuriame pateikiamas išsamus 
gyvenimo kokybės ir gyvenimo sąlygų įvairiose Europos šalyse (valstybėse narėse ir 
šalyse kandidatėse) aprašymas pagal daugiau negu 120 rodiklių, pagal kuriuos galima 
palyginti skirtingų šalių duomenis1,

– atsižvelgdamas į J. Stiglitzo ataskaitą (Ekonominės veiklos ir socialinės pažangos 
vertinimo komisijos dokumente2), kurioje pateikiama septynių aspektų, į kuriuos reikėtų 
atsižvelgti rengiant naujus rodiklius, apžvalga,

A. kadangi BVP, nors ir svarbus ekonominio augimo rodiklis, visiškai netinka kaip vienintelė 
priemonė, kuria remiantis būtų galima orientuoti politiką, skirtą 21 amžiaus problemoms 
spręsti, arba bent jau su ja reikėtų derinti kitus papildomus rodiklius, kurie vertina 
ekonominę ir socialinę sanglaudą bei aplinkosaugos rodiklius,

B. kadangi finansų, ekonominė ir socialinė krizė parodė, kad ekonominė strategija, paremta 
vien tik BVP, nesudaro galimybių tvariam modeliui parengti, tapo labai svarbu turėti 
galimybę gauti tinkamą ir išsamią informaciją apie tikras namų ūkio pajamas,

C. kadangi skurdas ir socialinė atskirtis prieštarauja žmogiškajam  orumui, šiame Europos 
Sąjungos pažangos etape socialinis vystymasis visų pirma reiškia sudaryti galimybes 
visiems asmenims ir asmenų grupėms dalyvauti politiniame ir socialiniame gyvenime ir 
įgyvendinti demokratiją panaikinant socialinius skirtumus ir skurdą,

D. kadangi ekonominė gerovė visada siejasi su socialiniu vystymusi ir todėl siekiant darniai 
rengti politiką reikia daugiau apimančių rodiklių, įtraukiančių socialinius ir 
aplinkosauginius laimėjimus bei praradimus, o taip pat rodikliais, kuriais būtų matuojama 
tvari plėtra ir gyvenimo kokybė,

1. pastebi, kad kadangi turtas ne visada padalijamas vertikaliai vis didėja skirtumas tarp 
oficialios statistikos apie ekonomikos būklę ir to, kaip žmonės supranta savo gyvenimo 
sąlygas ir kokybę, o tai gali sukelti pasitikėjimo vyriausybe ir demokratiniu procesu 

                                               
1 Europos gyvenimo kokybės tyrimas apima šias pagrindines gyvenimo kokybės sritis: ekonominiai ištekliai, jų 
trūkumas; sveikata ir galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis; užimtumas ir darbo kokybė; darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra; santykiai ir parama šeimoje; socialinė įtrauktis/atskirtis (bendruomenės 
gyvenimas ir socialinis dalyvavimas); švietimas ir mokymas; būstų ir vietos aplinkos kokybė; socialinis kapitalas 
ir visuomenės kokybė; viešųjų paslaugų kokybė; asmeninė gerovė (įskaitant laimę, pasitenkinimą gyvenimu, 
optimizmą dėl ateities).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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trūkumą, pažymi, kad asmeninę gerovę Europoje veikia ne tik pajamos, bet ir suvokiama 
visuomenės kokybė3 ir todėl ragina nustatyti rodiklius, kurie tiksliai atspindi piliečių 
gyvenimo kokybę;

2. pabrėžia, kad į rodiklių atranką būtina įtraukti visuomenę, įskaitant socialinius partnerius 
ir organizacijų atstovus, kartu naudojant ir alternatyvius aplinkos, socialinės įtrauktiems ir 
socialinės gerovės lygio, socialinės integracijos ir lygybės rodiklius, siekiant sukurti 
susitarimą, kuris yra būtinas kuriant bendrų visuomenės tikslų viziją;

3. yra susirūpinęs, kad labai vėluojama surinkti ir pateikti duomenis apie neseniai įvykusios 
finansų, ekonominės ir užimtumo krizės socialines pasekmes; taigi ragina laiku sukurti 
kiekybinių ir kokybinių matų, kurie būtų pagrįsti įvairaus pobūdžio namų ūkiais, sistemą, 
kas leistų sustiprinti politikos vykdymą, taip pat per ilgą laiką tikslingiau spręsti 
problemas ir stebėti tendencijas, siekiant geriausios pusiausvyros tarp finansinės 
konsolidacijos, vystimosi ir socialinės sanglaudos;

4. pabrėžia, kad rodikliai turi būti pagrįsti statistine informacija, kuri būtų tinkama, laiku, 
tiksli, prieinama, palyginama ir suderinta visose valstybėse narėse;

5. ragina  Komisiją visų pirma nedelsiant numatyti socialinių ir aplinkos problemų rodiklius, 
kurie papildytų BVP, kadangi BVP susijęs tik su ekonominiais vystymosi aspektais, 
siekiant parengti išsamesnę gerovės ir sanglaudos apžvalgą;

6. ragina visus susijusius subjektus (Eurostatą, nacionalines statistikos agentūras, mokslinių 
tyrimų organizacijas, nacionalines vyriausybes, ES agentūras ir t. t.) sudaryti partnerystę 
siekiant parengti gerovės ir tvaraus vystymosi rodiklius, kurie teisėkūros specialistams 
suteiktų dar vieną priemonę įvairialypiam gerovės ir gyvenimo kokybės reiškiniui 
įvertinti;

7. mano, kad Komisija turėtų įtraukti papildomus rodiklius, skirtus įvertinti pažangai siekiant 
strategijoje „Europa 2020“ numatytų tikslų;

8. mano, kad naujovių tikslų negalima pasiekti jeigu kartu nebus numatyti rodikliai, pagal 
kuriuos būtų galima apibrėžti ir įvertinti, kokį poveikį naujovės daro aplinkai;

9. pabrėžia poreikį matuoti gyvenimo visuomenėje kokybę, ypatingą dėmesį skiriant 
atskirties rizikos grupėms, ir pažymi, kad atliekant tokius matavimus būtina įtraukti 
sisteminius socialinius tyrimus, poveikio vertinimą ir matus šiose srityse: sveikatos ir 
gyvenimo trukmės, skurdo, švietimo, užimtumo, transporto, šeimos, nusikaltimų, būsto, 
laisvalaikio, politinio ir kultūrinio dalyvavimo, pasitikėjimo valstybės institucijomis, 
sąryšio, materialaus, visuomeninio ir psichinio gerbūvio, aplinkos, socialinės apsaugos ir 
socialinio kapitalo;

                                               
3 Pagal Eurofound išvadas visos ES bendras pasitenkinimas gyvenimu per laikotarpį tarp 2007 m. paskutinio 
ketvirčio ir 2009 m. rugsėjo mėnesio nukrito apie 4 proc. Pasitenkinimo gyvenimu pokyčiai parodo tokių šalių, 
kaip Baltijos šalys, BVP lygio nuosmukį, tačiau visiškai prieštarauja gana mažo BVP lygio nuosmukiui Maltoje 
arba Prancūzijoje. (šaltinis: Gyvenimo kokybės ES pokyčiai: 2003-2009, Eurofound, 2010).
Šalių viduje įtakos turi pajamų skirtumai ir suvokiama korupcija, kuri daro įtaką pasitikėjimui politinėmis 
institucijomis. (šaltinis: Eurofound 2-ojo Europos gyvenimo kokybės tyrimas)
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10. teigia, kad Europos gyvenimo kokybės tyrimo rodikliai, kurie apima pagrindines 
gyvenimo kokybės sritis yra parengti toliau tobulinant kokybinius ir kiekybinius matus;

11. pastebi, kad matuojant ekonominį išsivystymą ir produktyvumą yra ir daugiau rodiklių, 
kurie daro poveikį ir paaiškina šalies gerovę, tačiau iki šiol jie nebuvo matuojami 
(skaičiuojami);

12. pabrėžia poreikį matuoti „gebėjimą gyventi su gaunamomis pajamomis“ ir laipsnį, 
kuriame asmenys gyvena gerai finansine bei materialiąja prasme, įtraukiant minimalias 
pajamas, tokiu lygiu, kiek jos gavėjus apsaugo nuo skurdo, ir taip pat socialinio draudimo 
sistemos pakankamumą; be to, pabrėžia skirtingų kategorijų rodiklių būtinybę 
(pavyzdžiui: įsiskolinimo lygį, būsto kokybę, energijos tiekimo prieinamumą, švietimo ir 
kultūros išlaidas, informacinių ir komunikacijos technologijas, vaikų priežiūrą ir sveikatos 
priežiūrą);

13. atkreipia dėmesį į tai, kad jau parengti tam tikri rodikliai, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares diegiant, planuojant ir vertinant socialinę politiką atsižvelgti į skaičiavimus, atliktus 
pagal šiuos rodiklius, ir jų rezultatus, susijusius su BVP duomenimis;

14. pastebi, kad socialinė ir ekonominė sanglauda yra pagrindiniai ES tikslai, pagal kuriuos 
reikia, kad rodikliais būtų atspindimos vertikalaus ir horizontalaus gerovės paskirstymas 
visuomenėje, kuris susijęs su tikromis tos pačios šalies įvairių socialinių kategorijų ir 
įvairių regionų namų ūkio pajamomis, ir kurie padeda palengvinti socialinės lygybės ir 
socilainės įtraukties bei socialinio dalyvavimo ES stebėseną;

15. pabrėžia poreikį naudoti rodiklius, kurie nustatytų tiek nemokamą darbą namuose, tiek ir 
savanorišką darbą ir nedarbo lygį naudoti, kaip rodiklį;

16. ragina patvirtinti Tarptautinės darbo organizacijos žinyną dėl savanoriško darbo stebėjimo 
ir jį skatinti valstybėse narėse, taip pat naudojant išmatuojamus rodiklius numatyti 
pilietinės visuomenės veiksmus ir labiau juos skatinti.

17. atkreipia dėmesį į 2010 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimą leisti valstybėms narėms 
pačioms nustatyti nacionalinius skurdo riziką ir atskirtį patiriančių asmenų skaičiaus 
mažinimo tikslus remiantis vienu ar keliais iš trijų rodiklių, dėl kurių susitarė Taryba; 
mano, kad valstybės narės, taikančios tik „namų ūkio, kuriame nė vienas narys nedirba,“ 
rodiklį gali sistemingai ignoruoti tokias problemas kaip dirbančių asmenų skurdas, 
energetinis skurdas, vaikų skurdas ir socialinė atskirtis.
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