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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de bestaande statistische instrumenten die betrekking hebben op bepaalde aspecten 
van sociale vooruitgang, welzijn en duurzame ontwikkeling in Europa, zoals de EU-SILC, 
de Europese arbeidskrachtenenquête, de Eurobarometers, de European Values Survey en 
de European Social Survey (ESS),

– gezien de door Eurofound gecoördineerde Europese enquête over de kwaliteit van het 
bestaan (EQLS), die een uitvoerig overzicht biedt van de levenskwaliteit en de 
levensomstandigheden in Europa (alle lidstaten van de EU en de kandidaat-lidstaten) en 
die meer dan 120 indicatoren omvat aan de hand waarvan vergelijkbare gegevens voor 
alle landen worden verzameld1,

– gezien het Stiglitz-rapport (rapport van de Commissie voor de meting van economische 
prestaties en sociale vooruitgang2), dat een overzicht biedt van zeven aspecten waarmee 
rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van nieuwe indicatoren,

A. overwegende dat het BBP weliswaar een belangrijke indicator is voor economische groei, 
maar ongeschikt is als enig instrument voor de sturing van beleid dat moet aansluiten op 
de eisen van de 21ste eeuw, en dat er aanvullende indexcijfers nodig zijn, onder andere 
voor het meten van economische en sociale cohesie, alsmede milieu-indicatoren,

B. overwegende dat de financiële, economische en sociale crisis aantoont dat een louter op 
het BBP gebaseerd economisch beleid onvoldoende is om een duurzaam model te 
ontwikkelen en dat het om die reden absoluut noodzakelijk is te beschikken over relevante 
en volledige informatie over de ontwikkeling van het reële gezinsinkomen,

C. overwegende dat, gezien het feit dat armoede en sociale uitsluiting tegen de menselijke 
waardigheid indruisen, vooruitgang bij de huidige stand van de maatschappelijke 
ontwikkeling in de Europese Unie in de eerste plaats betekent dat door overbrugging van 
de sociale kloof en uitbanning van armoede iedereen de mogelijkheid wordt geboden 
individueel dan wel collectief te participeren in de politiek, de samenleving en de 
democratie,

D. overwegende dat economische rijkdom niet altijd hand in hand gaat met sociale 
ontwikkeling en dat daarom een coherente beleidsvorming afhankelijk is van een 
gegevenskader dat gebruik maakt van veelzijdiger indicatoren, die ook sociale en 

                                               
1 EQLS omvat de volgende kerngebieden met betrekking tot levenskwaliteit: economische middelen en 
deprivatie; gezondheid en toegang tot gezondheidszorg; werkgelegenheid en kwaliteit van het werk; evenwicht 
tussen werk en privéleven; familiebanden en gezinssteun; sociale insluiting/uitsluiting (gemeenschapsleven en 
maatschappelijke participatie); onderwijs en opleiding; kwaliteit van de huisvesting en de woonomgeving; 
sociaal kapitaal en kwaliteit van de samenleving; kwaliteit van de openbare dienstverlening; subjectief welzijn 
(waaronder geluk, levenssatisfactie, optimisme over de toekomst).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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milieuvoordelen en -nadelen omvatten, en tevens van indexcijfers waarmee duurzame 
ontwikkeling kan worden gemeten,

1. merkt op dat er, daar een verticale verdeling van rijkdom soms uitblijft, een steeds bredere 
kloof ontstaat tussen de officiële statistieken over economische prestaties en hoe de 
mensen hun eigen leefomstandigheden en levenskwaliteit ervaren, hetgeen kan leiden tot 
een gebrek aan vertrouwen in regeringen en het democratisch proces; merkt op dat het 
subjectieve welzijn in Europa niet alleen afhankelijk is van het inkomen, maar ook van de 
kwaliteit van de samenleving zoals die wordt ervaren1, en roept daarom op tot de 
vaststelling van indexcijfers waarin de levenskwaliteit van de burgers nauwkeurig tot 
uitdrukking komt;

2. benadrukt dat het noodzakelijk is de maatschappij, met inbegrip van de sociale partners en 
vertegenwoordigende organisaties, te betrekken bij het kiezen van indicatoren, waarbij 
ook alternatieve indicatoren met betrekking tot de staat van het milieu, ecologische 
duurzaamheid, maatschappelijke integratie, maatschappelijk welzijn, sociale integratie en 
rechtvaardigheid worden gehanteerd, teneinde de consensus te bewerkstelligen die nodig 
is om de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op maatschappelijke 
doelstellingen legitimiteit te verlenen;

3. is bezorgd over de aanzienlijke vertraging waarmee gegevens over de sociale gevolgen 
van de recente financiële, economische en werkgelegenheidscrisis worden vergaard en 
verstrekt; dringt er derhalve op aan om tijdig en indien nodig gedifferentieerd naar 
verschillende categorieën huishoudens zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
meetmethoden in te voeren om de beleidsvorming te verbeteren, doelgerichtere respons te 
kunnen bieden en trends te kunnen volgen, teneinde een optimaal evenwicht te 
bewerkstelligen tussen financiële consolidatie, economische ontwikkeling en sociale 
samenhang;

4. benadrukt dat het noodzakelijk is de indicatoren te baseren op statistische gegevens die 
relevant, actueel, accuraat en toegankelijk zijn en vergelijkingen mogelijk maken en 
samenhang vertonen voor alle lidstaten;

5. verzoekt de Commissie om dringend en bij wijze van prioriteit naast het BBP, dat alleen 
betrekking heeft op economische aspecten van ontwikkeling, aanvullende indicatoren vast 
te stellen voor sociale en milieukwesties, teneinde welzijn en cohesie vollediger in kaart te 
kunnen brengen;

6. pleit voor een nieuw partnerschap tussen alle relevante actoren (Eurostat, nationale 
bureaus voor de statistiek, onderzoeksorganisaties, nationale regeringen, EU-
agentschappen, enz.) voor het uitwerken van indicatoren voor welzijn en duurzame 

                                               
1 Volgens gegevens van Eurofound liep de gemiddelde tevredenheid van Europeanen met hun leven in het 
algemeen tussen het laatste kwartaal van 2007 en september 2009 terug met circa 4%. De ontwikkeling van het 
levensgeluk is in landen als de Baltische staten gekoppeld aan de ontwikkeling van het BBP, terwijl er in landen 
als bijvoorbeeld Malta en Frankrijk geen samenhang bestaat met de vrij geringe BBP-dalingen. (Bron: Kwaliteit 
van leven in de EU: trends 2003–2009, Eurofound, 2010).
In de verschillende landen hebben inkomensverschillen en ervaringen met corruptie een significante invloed op 
het vertrouwen in politieke instellingen. (Bron: Tweede Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan, 
Eurofound)
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ontwikkeling, teneinde beleidsmakers te voorzien van een aanvullende reeks maatregelen 
op het gebied van de complexe verschijnselen welzijn en levenskwaliteit;

7. is van mening dat de Commissie aan de conventionele instrumenten alternatieve 
indicatoren moet toevoegen om de vorderingen met betrekking tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de EU 2020-strategie te beoordelen;

8. is van mening dat de innovatiedoelstelling slechts verwezenlijkt kan worden indien daarbij 
indicatoren worden vastgesteld ter vaststelling en beoordeling van een gunstig klimaat 
voor innovatie;

9. benadrukt dat het belangrijk is metingen te verrichten op het gebied van de levenskwaliteit 
van burgers, waarbij met name aandacht moet worden besteed aan de met sociale 
uitsluiting bedreigde groepen, en merkt op dat bij dergelijke metingen systematisch 
sociale studies en effectbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en parameters moeten 
worden gehanteerd als: gezondheid en levensverwachting, armoede, onderwijs, 
werkgelegenheid, vervoer, gezin, criminaliteit, huisvesting, vrije tijd, deelname aan 
politiek en cultuur, de mate van vertrouwen, verbondenheid, materieel, maatschappelijk 
en geestelijk welzijn, milieu, sociale bescherming en sociaal kapitaal;

10. stelt voor om bij de verdere ontwikkeling van kwalitatieve en kwantitatieve 
meetmethoden voort te bouwen op de indicatoren van de Europese enquête over de 
kwaliteit van het bestaan, die betrekking hebben op de hoofdaspecten van levenskwaliteit;

11. merkt op dat er voor het meten van economische ontwikkeling en productiviteit andere 
indicatoren zijn die het welzijn van een land beïnvloeden en bepalen en die tot dusver niet 
zijn gemeten (gekwantificeerd);

12. benadrukt dat het belangrijk is te meten hoe mensen "rondkomen van hun inkomen" en in 
hoeverre hun financiële en materiële mogelijkheden gunstig zijn; daarbij moet onder 
andere gekeken worden naar het minimuminkomen en in hoeverre dat voldoende is om
degenen die op dat niveau leven tegen armoede te beschermen, en in hoeverre de sociale 
zekerheidsstelsels toereikend zijn; benadrukt daarnaast dat het noodzakelijk is te kunnen 
beschikken over indicatoren op het gebied van schuldenlast, de kwaliteit en 
toegankelijkheid van huisvesting, de betaalbaarheid van de energievoorziening en de 
toegang tot openbare diensten, scholing, cultuur, informatie- en 
communicatietechnologieën, kinderopvang en gezondheidszorg;

13. wijst erop dat daarvoor parameters bestaan en verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
bij de vaststelling, planning en evaluatie van sociaal beleid niet alleen rekening te houden 
met het BBP maar ook met de aan de hand van deze parameters verkregen meetresultaten;

14. wijst erop dat sociale en economische cohesie overkoepelende doelstellingen van de EU 
zijn en dat deze doelstellingen indexcijfers vereisen die zowel horizontale als verticale 
verdelingsaspecten van welvaart binnen de verschillende bevolkingsgroepen en in 
verschillende regio's in de maatschappij illustreren, en dat dergelijke indicatoren de 
meting van rechtvaardige verdeling en het volgen van sociale integratie en sociale 
participatie in de EU vergemakkelijken;
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15. benadrukt dat het belangrijk is indicatoren in te voeren voor het meten van huishoudelijk 
werk en vrijwilligerswerk, zowel betaald als onbetaald, en tevens het werkloosheidscijfer 
als indicator in aanmerking te nemen;

16. dringt aan op de invoering van de "Manual on the Measurement of Volunteer Work" van 
de ILO en op bevordering van de toepassing van dit handboek door alle lidstaten, alsmede 
op het met meetbare indicatoren in kaart brengen van de activiteiten van maatschappelijke 
organisaties en een sterkere stimulering van dergelijke activiteiten;

17. neemt nota van het besluit van de Raad van 17 juni 2010, volgens hetwelk het aan de 
lidstaten wordt overgelaten hun nationale doelen ter vermindering van het aantal mensen 
dat armoede en sociale uitsluiting riskeert te bepalen aan de hand van één of meer van de 
drie daartoe door de Raad vastgestelde indicatoren; meent dat lidstaten die zich alleen van 
de indicator "werkloos huishouden" bedienen, misschien systematisch problemen als 
armoede in het werkende deel van de bevolking, brandstofarmoede, kinderarmoede en 
sociaal isolement over het hoofd zullen zien;
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