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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā pieejamos statistikas instrumentus, kas attiecas uz dažām Eiropas sociālā 
progresa, labklājības un ilgtspējīgas attīstības dimensijām, piemēram, EU-SILC, 
darbaspēka apsekojumu (LFS), Eirobarometru, Eiropas vērtību pārskatu un Eiropas 
sociālo pārskatu (ESS),

– ņemot vērā Eurofound koordinēto Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu (EQLS), kas 
visaptveroši atspoguļo dzīves kvalitāti un apstākļus Eiropas valstīs (visās ES dalībvalstīs 
un kandidātvalstīs) ar vairāk nekā 120 rādītājiem, kuri sniedz salīdzināmus datus par 
valstīm1,

– ņemot vērā J. Stiglitz ziņojumu (Saimnieciskās darbības un sociālā progresa noteikšanas 
komisijas ziņojumu2), kurā sniegts pārskats par septiņām dimensijām, kas jāņem vērā, 
izstrādājot jaunus rādītājus,

A. tā kā IKP ir svarīgs ekonomiskās izaugsmes rādītājs, tomēr tas nav piemērots kā vienīgais 
instruments, lai noteiktu politisko virzību 21. gadsimta problēmu risināšanā, tādēļ ir 
vajadzīgi papildu rādītāji tostarp tie, kas paredzēti ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
līmeņa noteikšanai, kā arī ar vidi saistīti rādītāji;

B. tā kā finanšu, ekonomikas un sociālā krīze ir apliecinājusi, ka ekonomikas stratēģija, kas 
balstīta tikai uz IKP, neļauj izstrādāt ilgtspējīgu modeli, tādēļ ir ļoti nepieciešama pieeja 
atbilstīgai un visaptverošai informācijai par izmaiņām mājsaimniecību faktiskajos 
ienākumos;

C. tā kā, ņemot vērā, ka nabadzība un sociālā atstumtība ir cilvēka cieņas aizskārums, 
pašreizējā Eiropas Savienības sociālās attīstības posmā progress galvenokārt nozīmē visu 
personu individuāli un kolektīvi īstenotas politiskas un sociālas demokrātiskās līdzdalības 
veicināšanu, novēršot sociālo segregāciju un nabadzību;

D. tā kā ekonomiskā labklājība ne vienmēr ir saistīta ar sociālo attīstību un tādēļ saskaņotas 
politikas veidošanai ir vajadzīgs datu resurss ar pilnīgākiem rādītājiem, kuri iekļauj 
ieguvumus un zaudējumus sociālajā un vides jomā, kā arī ar rādītājiem, lai noteiktu 
attīstības ilgtspējību un dzīves kvalitāti,

1. norāda — tā kā vertikāls labklājības sadalījums bieži netiek veikts, veidojas aizvien 
lielākas atšķirības starp oficiālās statistikas datiem par ekonomisko situāciju un cilvēku 

                                               
1 EQLS attiecas uz šādām galvenajām dzīves kvalitātes jēdziena jomām: saimnieciskie resursi un trūcīgums;
veselība un veselības aprūpes pieejamība; nodarbinātība un tās kvalitāte; darba un privātās dzīves līdzsvars;
ģimenes attiecības un atbalsts; sociālā integrācija/atstumtība (dzīve kopienā un sociālā līdzdalība); izglītība un 
mācības; mājokļu kvalitāte un vietējā vide; sociālais kapitāls un sabiedrības kvalitāte; sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāte; personīgā labklājība (tostarp laimes izjūta, apmierinātība ar dzīvi, optimistisks nākotnes redzējums).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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subjektīvajam priekšstatiem par viņu dzīves apstākļiem un dzīves kvalitāti, un arī šo 
atšķirību dēļ var zust uzticēšanās valdībai, kā arī demokrātiskajam procesam; norāda, ka 
Eiropā personīgo labklājību ietekmē ne tikai ienākumi, bet arī priekšstats par sabiedrības 
kvalitāti1, un tādēļ aicina nodrošināt rādītājus, kas precīzi atspoguļo iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti;

2. uzsver, ka rādītāju izvēles procesā ir jāiesaista sabiedrība, tostarp sociālie partneri un 
pārstāvju organizācijas, un — kombinēti izmantojot alternatīvus rādītājus, lai noteiktu 
vides stāvokli un ilgtspējību, sociālās integrācijas līmeni, sociālās labklājības un 
taisnīguma līmeni — jāsekmē konsenss, kas ir nepieciešams, lai izstrādātu vienotu 
priekšstatu par sabiedrības mērķiem;

3. pauž bažas par ievērojamu kavēšanos tādu datu vākšanā un sniegšanā, kas attiecas uz 
nesenās finanšu, ekonomikas un nodarbinātības krīzes sociālajām sekām; tādēļ prasa 
savlaicīgi noteikt gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus rādītājus, ja iespējams, balstoties uz 
dažādiem mājsaimniecību veidiem, lai varētu uzlabot politikas veidošanas procesus un 
nodrošinātu mērķtiecīgākus risinājumus un tendenču uzraudzību laika gaitā nolūkā panākt 
pēc iespējas labāku līdzsvaru starp finanšu konsolidāciju, attīstību un sociālo kohēziju;

4. uzsver, ka rādītājiem ir jābūt balstītiem uz statistikas informāciju, kura ir atbilstīga, 
savlaicīga, precīza, pieejama, salīdzināma un saskaņota visās dalībvalstīs;

5. aicina Komisiju pilnīgākam priekšstatam par labklājību un kohēziju prioritārā kārtā un 
steidzami papildus IKP ieviest rādītājus attiecībā uz vides un sociālajiem jautājumiem, jo 
IKP attiecas tikai uz attīstības ekonomiskajiem aspektiem;

6. aicina veidot jaunu partnerību starp visiem attiecīgajiem dalībniekiem (Eurostat, valstu 
statistikas birojiem, pētniecības organizācijām, valstu valdībām, ES aģentūrām utt.), lai 
izstrādātu labklājības un ilgtspējīgas attīstības rādītājus, kas politikas veidotājiem sniedz 
virkni papildu instrumentu tādu daudzpusīgu parādību kā labklājība un dzīves kvalitāte 
novērtēšanai;

7. uzskata, ka Komisijai, lai novērtētu virzību uz stratēģijā „Eiropa 2020” formulēto mērķu 
sasniegšanu, ierastajiem instrumentiem būtu jāpievieno papildu rādītāji;

8. uzskata, ka jauninājumu mērķi var sasniegt tikai tad, ja papildus tiek izveidoti rādītāji, ko 
izmanto, lai noteiktu un novērtētu jauninājumus veicinošu vidi;

9. uzsver, ka jāvērtē sabiedrības dzīves kvalitāte, īpaši koncentrējoties uz grupām, kurām 
draud sociālā atstumtība, un norāda — lai to panāktu, būs sistemātiski jāveic sociālie 
pētījumi, ietekmes novērtējumi un būs nepieciešami rādītāji no šādām kategorijām:
veselība un paredzamais dzīves ilgums, nabadzība, izglītība, nodarbinātība, transports, 

                                               
1 Pamatojoties uz Eurofound iegūtajiem datiem, laikposmā no 2007. gada pēdējā ceturkšņa līdz 2009. gada 
septembrim vidējais līmenis attiecībā uz apmierinātību ar dzīvi visā ES kopumā samazinājās par aptuveni 4 %.
Dzīves apmierinātības līmeņa izmaiņas atspoguļo IKP izmaiņas tādās valstīs kā Baltijas valstis, bet neatbilst 
salīdzinoši nelielajam IKP samazinājumam, piemēram, Maltā vai Francijā. (Informācijas avots: Trends in quality 
of life in the EU: 2003-2009, Eurofound, 2010. gads).
Ienākumu atšķirības, kā arī vērojamā korupcija valstīs būtiski ietekmē uzticamību politiskajām institūcijām.
(Informācijas avots: Eurofound 2nd European Quality of Life Survey).
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ģimene, noziedzība, mājokļi, brīvais laiks, līdzdalība politiskajā un kultūras dzīvē, 
sabiedrības uzticēšanās līmenis, sakaru pieejamība, sociālā un garīgā labklājība, vide, 
sociālā aizsardzība un sociālais kapitāls;

10. ierosina kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju pilnveidošanā izmantot EQLS rādītājus, kas 
attiecas uz galvenajām dzīves kvalitātes jomām;

11. atzīmē — attiecībā uz ekonomikas attīstības un produktivitātes novērtēšanu pastāv citi 
rādītāji, kas ietekmē un raksturo valsts labklājību un kuru novērtēšana (kvantitatīva 
noteikšana) līdz šim nav veikta;

12. uzsver, ka nepieciešams novērtēt arī to, kā cilvēki „sadzīvo ar ienākumiem” un to, kas ir 
atskaites punkts labklājīgai dzīvei — gan finansiālā, gan reālās vērtības izpratnē, tostarp 
saistībā ar jautājumiem par minimālajiem ienākumiem un to, cik lielā mērā tie nodrošina 
saņēmējus pret nabadzību, kā arī jānovērtē sociālās aizsardzības sistēmu atbilstība; turklāt 
uzsver dažādu kategoriju rādītāju nepieciešamību, piemēram, attiecībā uz parādu slogu, 
mājokļa kvalitāti un pieejamību, energoapgādes pieejamību cenu ziņā un piekļuvi 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, mācībām, kultūrai, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, bērnu un veselības aprūpei;

13. norāda uz atbilstīgu rādītāju pieejamību un aicina Komisiju un dalībvalstis, ieviešot, 
plānojot un novērtējot sociālo politiku, papildus IKP datiem ņemt vērā novērtējumus un 
rezultātus, kas iegūti, pamatojoties uz minētajiem rādītājiem;

14. norāda, ka sociālā un ekonomiskā kohēzija ir ES vispārējie mērķi un to sasniegšanai ir 
vajadzīgi rādītāji, kas atspoguļo gan horizontālo, gan vertikālo labklājības sadalījumu 
sabiedrībā dažādās sociālajās kategorijās un dažādos reģionos, un ka šādi rādītāji atvieglo 
sadalījuma taisnīguma analīzes veikšanu, kā arī ES sociālās integrācijas un sociālās 
līdzdalības uzraudzību;

15. uzsver, ka vajadzīgi rādītāji gan attiecībā uz algotu darbu, gan neapmaksātu darbu mājās 
vai brīvprātīgo darbu un kā rādītājs jāizmanto arī bezdarba līmenis;

16. prasa, lai tiktu pieņemta SDO rokasgrāmata par brīvprātīgā darba novērtēšanu un tā 
veicināšanu visās dalībvalstīs, lai pilsoniskā sabiedrība plānotu pasākumus, izmantojot 
izmērāmus rādītājus, un lai aktīvāk tiktu veicināti šādi pasākumi;

17. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija lēmumu ļaut dalībvalstīm pašām noteikt savus 
valsts mērķus attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības apdraudēto cilvēku īpatsvara 
samazināšanu, izmantojot vienu vai vairākus no trim Padomes saskaņotajiem rādītājiem;
uzskata — ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju „bezdarbnieku mājsaimniecība”, tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un sociālā 
atstumtība, iespējams, tiktu sistemātiski atstātas novārtā.
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