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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając istniejące narzędzia statystyczne, dotyczące niektórych aspektów postępu 
społecznego, dobrostanu i zrównoważonego rozwoju w Europie, takie jak EU-SILC, 
badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), Eurobarometr, europejski sondaż 
wartości (EVS) i europejski sondaż społeczny (ESS),

– uwzględniając koordynowany przez Eurofound europejski przegląd jakości życia (EQLS), 
który dostarcza kompleksowego obrazu jakości i warunków życia w krajach europejskich 
(czyli we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach kandydujących), a zawiera 
ponad 120 wskaźników przedstawiających dane porównawcze dla poszczególnych 
krajów1,

– uwzględniając sprawozdanie J. Stiglitza (sprawozdanie Komisji w sprawie mierzenia 
wyników gospodarczych i postępu społecznego2), które zawiera przegląd siedmiu 
aspektów branych pod uwagę przy opracowywaniu nowych wskaźników,

A. mając na uwadze, że mimo iż PKB stanowi istotny wskaźnik wzrostu gospodarczego, nie 
jest on jednak wystarczający jako jedyne narzędzie do wytyczania kierunku polityki, tak 
by sprostać wyzwaniom XXI wieku, i wymaga dodatkowych wskaźników, w tym 
wskaźników stosowanych do pomiaru spójności społeczno-gospodarczej i wskaźników 
środowiskowych,

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny wykazuje, iż strategia 
gospodarcza oparta wyłącznie na PKB nie pozwala na opracowanie możliwego do 
zaakceptowania modelu, pociąga za sobą w związku z tym szczególną konieczność 
dysponowania rzetelnymi i pełnymi informacjami o kształtowaniu się realnych dochodów 
gospodarstw domowych,

C. mając na uwadze, że zważywszy iż ubóstwo i wykluczenie społeczne naruszają godność 
ludzką, przy obecnym poziomie rozwoju społecznego w Unii Europejskiej postęp oznacza 
przede wszystkim umożliwienie wszystkim obywatelom indywidualnego i zbiorowego 
uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i demokratycznym dzięki likwidacji 
podziałów społecznych i ubóstwa,

D. mając na uwadze, że dobrobyt gospodarczy oraz rozwój społeczny nie zawsze idą w parze 

                                               
1 EQLS obejmuje następujące podstawowe dziedziny składające się na pojęcie jakości życia: zasoby 
gospodarcze lub ich pozbawienie, zdrowie i dostęp do opieki zdrowotnej, zatrudnienie i jakość miejsca pracy, 
godzenie życia zawodowego z prywatnym, rodzinne relacje i wsparcie, włączenie/wykluczenie społeczne (życie 
w społeczności lokalnej i uczestnictwo w życiu społecznym), kształcenie i szkolenie zawodowe, jakość 
budownictwa mieszkaniowego i środowiska lokalnego, kapitał społeczny i jakość społeczeństwa, jakość usług 
publicznych, subiektywne poczucie dobrostanu (w tym szczęścia, zadowolenia z życia, optymizmu co do 
przyszłości).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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i że w związku z tym spójne kształtowanie polityki wymaga ramowych danych 
obejmujących wskaźniki o szerszym zakresie, które uwzględnią społeczne 
i środowiskowe korzyści i straty, obok wskaźników stosowanych do pomiaru trwałego 
rozwoju i jakości życia,

1. zauważa, że ponieważ pionowy podział dóbr czasami nie jest realizowany, występuje 
coraz większa różnica między tym, co pokazują oficjalne dane statystyczne na temat 
wyników gospodarczych, a tym, jak ludzie postrzegają własne warunki życia i jakość 
życia, oraz że sytuacja ta powoduje brak zaufania do rządów i procesu demokratycznego; 
zauważa też, że na subiektywne poczucie dobrostanu w Europie wpływ mają nie tylko 
dochody, ale także postrzegana jakość społeczeństwa1, i w związku z tym wzywa do 
opracowania wskaźników, które odpowiednio odzwierciedlą jakość życia obywateli;

2. podkreśla, że społeczeństwo, w tym partnerów społecznych i organizacje 
przedstawicielskie, należy zaangażować w wybór wskaźników, a także dzięki 
równoczesnemu zastosowaniu wskaźników alternatywnych dotyczących stanu i trwałego 
charakteru środowiska naturalnego, poziomu włączenia społecznego, dobrobytu 
społecznego, integracji społecznej i sprawiedliwości, aby pomagać w osiąganiu 
porozumienia, które jest niezbędne do wypracowania wspólnej wizji celów społecznych;

3. wyraża zaniepokojenie znacznym opóźnieniem w gromadzeniu i przekazywaniu danych 
na temat społecznych skutków niedawnego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz 
dotyczącego rynku pracy; wzywa zatem do terminowego publikowania wskaźników 
jakościowych i ilościowych, w tym w razie potrzeby w rozbiciu na rodzaje gospodarstw 
domowych, aby umożliwić sprawne kształtowanie polityki i bardziej ukierunkowane 
reagowanie oraz monitorowanie tendencji w czasie celem uzyskania jak najlepszej 
równowagi między uzdrowieniem finansów publicznych, rozwojem a spójnością 
społeczną;

4. podkreśla konieczność oparcia wskaźników na informacjach statystycznych, które są 
istotne, aktualne, dokładne, dostępne, porównywalne i spójne we wszystkich państwach 
członkowskich;

5. wzywa Komisję, aby – z myślą o nakreśleniu bardziej kompleksowego obrazu dobrostanu 
i spójności – jako kwestię priorytetową i pilną wprowadziła oprócz PKB wskaźniki 
dotyczące spraw społecznych i środowiskowych, ponieważ PKB odnosi się jedynie do 
gospodarczych aspektów rozwoju;

6. wzywa do nowego partnerstwa między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
(Eurostat, krajowe urzędy statystyczne, instytucje badawcze, rządy krajowe, agencje UE 
itp.) w celu opracowania wskaźników dobrostanu i zrównoważonego rozwoju, które 

                                               
1 Zgodnie z ustaleniami Eurofoundu od ostatniego kwartału 2007 r. do września 2009 r. średni poziom 
zadowolenia z życia w ogólności w całej UE spadł o około 4%. Tendencje zmian zadowolenia z życia 
odzwierciedlają zmiany PKB w krajach takich jak państwa bałtyckie, ale nie odpowiadają stosunkowo 
niewielkim spadkom PKB w krajach takich jak Malta czy Francja [źródło: Tendencje w zakresie jakości życia w 
UE – lata 2003-2009), Eurofound, 2010].
W poszczególnych krajach znaczny wpływ na zaufanie do instytucji politycznych mają różnice dochodów, jak 
również postrzegana korupcja (źródło: drugi europejski przegląd jakości życia (EQLS) koordynowany przez 
Eurofound).
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zapewnią decydentom politycznym dodatkowy zestaw mierników dotyczących 
wielowymiarowych zjawisk dobrostanu i jakości życia;

7. uważa, że Komisja powinna dodać wskaźniki alternatywne do tradycyjnych narzędzi, by 
oceniać postępy w realizacji celów określonych w strategii UE 2020;

8. uważa, że celu innowacyjności nie można osiągnąć, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć 
ustanowienie wskaźników pozwalających na określenie i ocenę środowiska sprzyjającego 
innowacyjności;

9. podkreśla potrzebę pomiaru jakości życia w społeczeństwach, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, i zauważa, że do takiego pomiaru 
niezbędne będą systematyczne badania społeczne, oceny wpływu i wskaźniki w takich 
kategoriach jak: zdrowie i średnia długość życia, ubóstwo, edukacja, zatrudnienie, 
transport, rodzina, przestępczość, mieszkalnictwo, czas wolny, udział w życiu 
politycznym i kulturalnym, poziom zaufania publicznego, współzależność, sytuacja 
materialna, samopoczucie psychiczne i dobrobyt społeczny, środowisko naturalne, 
ochrona społeczna i kapitał społeczny;

10. sugeruje wykorzystywanie – przy dalszym opracowywaniu zarówno mierników 
jakościowych, jak i ilościowych – wskaźników EQLS, które obejmują podstawowe 
dziedziny jakości życia;

11. zauważa, że pomiar rozwoju gospodarczego i wydajności obejmuje inne wskaźniki, które 
mają wpływ na dobrostan danego kraju i ten dobrostan tłumaczą, a które do tej pory nie 
zostały zmierzone (skwantyfikowane);

12. podkreśla potrzebę pomiaru wystarczalności dochodów i poziomu zadowolenia 
społeczeństwa pod względem zasobów finansowych i materialnych, w tym dochodów 
minimalnych i zakresu, w jakim chronią one przed ubóstwem, oraz sprawiedliwości 
systemów zabezpieczenia społecznego; ponadto podkreśla, że konieczne są wskaźniki w 
różnych kategoriach, takich jak zadłużenie, jakość i dostępność budownictwa 
mieszkaniowego, zaopatrzenie w energię po przystępnej cenie i dostęp do usług 
publicznych, szkoleń, kultury, technologii informacyjno-komunikacyjnych, opieki nad 
dziećmi i opieki zdrowotnej;

13. zauważa, że istnieją właściwe wskaźniki w tej dziedzinie, oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania – oprócz PKB – pomiarów i wartości tych wskaźników 
przy opracowywaniu, planowaniu i ocenie polityki społeczno-gospodarczej;

14. zauważa, że spójność społeczna i spójność gospodarcza stanowią nadrzędne cele UE, 
a cele te wymagają wskaźników odzwierciedlających poziomy i pionowy podział dóbr 
w społeczeństwie, wśród różnych grup społecznych i w różnych regionach, a także że 
wskaźniki takie ułatwiają analizę podziału bogactw oraz monitorowanie procesu integracji 
społecznej i uczestnictwa w życiu społecznym w UE;

15. podkreśla, że konieczne są wskaźniki zarówno pracy płatnej, jak i niepłatnej, pracy 
w domu i pracy wolontariuszy, podkreśla także potrzebę uwzględniania stopy bezrobocia 
jako wskaźnika;
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16. wzywa do przyjęcia i promowania we wszystkich państwach członkowskich podręcznika 
MOP dotyczącego mierzalnej oceny pracy wolontariuszy, do obrazowania działań 
społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem wymiernych wskaźników, a także do 
usilniejszego zachęcania do takich działań;

17. przyjmuje do wiadomości decyzję Rady z dnia 17 czerwca 2010 r., która pozostawia 
w gestii państw członkowskich kwestię określenia krajowych celów w zakresie obniżenia 
liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na podstawie co 
najmniej jednego z trzech wskaźników zatwierdzonych przez Radę; uważa, że stosując 
jedynie wskaźnik gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, państwa 
członkowskie mogą systematycznie zaniedbywać takie kwestie jak ubóstwo mimo 
zatrudnienia, ubóstwo energetyczne, ubóstwo wśród dzieci i wykluczenie społeczne.
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