
AD\838376SK.doc PE448.777v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2010/2088(INI)

11.11.2010

STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k téme s názvom Viac ako HDP – meradlo pokroku v meniacom sa svete
(2010/2088(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin



PE448.777v02-00 2/6 AD\838376SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\838376SK.doc 3/6 PE448.777v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

– so zreteľom na existujúce štatistické nástroje vzťahujúce sa na určité dimenzie sociálneho 
pokroku, blahobytu a udržateľného rozvoja v Európe, akými sú prieskum EU-SILC, 
zisťovanie pracovných síl (LFS), eurobarometre, výskum európskych hodnôt a európsky 
sociálny výskum (ESS),

– so zreteľom na európsky výskum kvality života (EQLS) koordinovaný nadáciou 
Eurofound, ktorý poskytuje komplexný obraz o kvalite života a životných podmienkach v 
európskych krajinách (zahŕňa všetky členské štáty EÚ a kandidátske krajiny) a obsahuje 
viac než 120 ukazovateľov poskytujúcich porovnateľné údaje za jednotlivé krajiny1,

– so zreteľom na Stiglitzovu správu (správa Komisie o meraní hospodárskej výkonnosti 
a sociálneho pokroku2), ktorá poskytuje prehľad siedmich dimenzií, ktoré treba vziať do 
úvahy pri vypracúvaní nových ukazovateľov,

A. keďže hrubý domáci produkt (HDP) je síce dôležitým ukazovateľom hospodárskeho rastu, 
ako jediný nástroj na usmerňovanie politiky zameranej na riešenie výziev 21. storočia nie 
je postačujúci a vyžaduje si dodatočné ukazovatele vrátane takých, ktoré merajú 
hospodársku a sociálnu súdržnosť, a environmentálnych ukazovateľov,

B. keďže finančná, hospodárska a sociálna kríza ukazuje, že hospodárska stratégia, ktorá sa 
opiera len o HDP, neumožňuje vytvorenie udržateľného modelu a v dôsledku toho je 
veľmi dôležité mať k dispozícii relevantné a komplexné informácie o vývoji reálnych 
príjmov domácností,

C. keďže chudoba a sociálne vylúčenie sú potupou ľudskej dôstojnosti, pokrok v súčasnej 
etape sociálneho rozvoja v Európskej únii znamená v prvom rade uľahčovanie 
individuálnej a kolektívnej politickej, sociálnej a demokratickej účasti všetkých občanov 
odstraňovaním sociálnych rozdielov a chudoby,

D. keďže ekonomické bohatstvo a sociálny rozvoj spolu nie vždy súvisia, a preto si súdržná 
tvorba politík vyžaduje rámec údajov, ktorý obsahuje komplexnejšie ukazovatele 
zahŕňajúce sociálne a environmentálne prínosy a straty, ako aj ukazovatele merania 
udržateľného rozvoja a kvality života,

1. konštatuje, že vzhľadom na to, že vertikálne rozdelenie bohatstva si niekedy 

                                               
1 EQLS sa týka týchto hlavných oblastí súvisiacich s koncepciou kvality života: ekonomické zdroje, nedostatok;
zdravie a dostupnosť zdravotnej starostlivosti; zamestnanosť a kvalita pracovných miest; rovnováha medzi 
prácou a rodinou; rodinné vzťahy a podpora; sociálne začlenenie/vylúčenie (spoločenský život a sociálna účasť);
vzdelávanie a odborná príprava; kvalita bývania a miestne životné prostredie; sociálny kapitál a kvalita 
spoločnosti; kvalita verejných služieb; subjektívny blahobyt (vrátane šťastia, životnej spokojnosti a optimizmu 
do budúcnosti).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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neuvedomujeme, existuje narastajúci rozdiel medzi oficiálnymi štatistickými údajmi 
o výkonnosti hospodárstva a tým, ako občania vnímajú svoje životné podmienky a kvalitu 
života, a konštatuje tiež, že to môže viesť k strate dôvery v pôsobenie vlády 
a demokratický proces; konštatuje, že subjektívny blahobyt v Európe nie je ovplyvňovaný 
len príjmom, ale aj vnímanou kvalitou spoločnosti1, a požaduje preto ukazovatele, ktoré 
by presne odrážali kvalitu života občanov;

2. zdôrazňuje potrebu zapojiť spoločnosť vrátane sociálnych partnerov a zastupujúcich 
organizácií do výberu ukazovateľov a prostredníctvom využívania kombinácie 
alternatívnych ukazovateľov týkajúcich sa stavu životného prostredia a environmentálnej 
udržateľnosti, úrovne sociálneho začlenenia, sociálneho blahobytu, sociálnej integrácie a 
spravodlivosti prispieť k dosiahnutiu konsenzu, ktorý je potrebný na nájdenie spoločného 
postoja k spoločenským cieľom;

3. je znepokojený skutočnosťou, že pri zbere a poskytovaní údajov týkajúcich sa sociálnych 
dôsledkov nedávnej finančnej a hospodárskej krízy a krízy v oblasti zamestnanosti 
dochádza k významnému omeškaniu; požaduje preto, aby sa včas vypracovali kvalitatívne 
i kvantitatívne kritériá merania, ktoré by mali v prípade potreby vychádzať z rôznych 
typov domácností, s cieľom skvalitniť tvorbu politiky a umožniť cielenejšie riešenie 
problémov a monitorovanie trendov za určité obdobie, aby sa mohla dosiahnuť čo 
najlepšia rovnováha medzi finančnou konsolidáciou, rozvojom a sociálnou súdržnosťou;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby ukazovatele vychádzali zo štatistických informácií, ktoré 
sú relevantné, včasné, presné, dostupné, porovnateľné a koherentné vo všetkých členských 
štátoch;

5. žiada Európsku komisiu, aby ako svoju prioritu a naliehavú úlohu doplnila ukazovateľ 
HDP o ukazovatele týkajúce sa sociálnych a environmentálnych otázok, keďže HDP sa 
vzťahuje len na ekonomické aspekty rozvoja, čo umožní komplexnejší pohľad na blahobyt 
a súdržnosť;

6. vyzýva, aby sa prostredníctvom nového partnerstva všetkých zúčastnených subjektov 
(Eurostatu, národných štatistických úradov, výskumných organizácií, národných vlád, 
agentúr EÚ a pod.) vypracovali ukazovatele blahobytu a udržateľného rozvoja, ktoré 
poskytnú tvorcom politík ďalší súbor kritérií na meranie mnohodimenzionálnych javov 
blahobytu a kvality života;

7. domnieva sa, že Komisia by mala bežné nástroje na hodnotenie pokroku pri dosahovaní 
cieľov formulovaných v stratégii EÚ 2020 doplniť o alternatívne ukazovatele;

8. domnieva sa, že cieľ inovácie nebude možné dosiahnuť, ak nebudú súčasne stanovené 
ukazovatele, pomocou ktorých sa by sa definovali a hodnotili podmienky podporujúce 

                                               
1 Podľa zistení Eurofoundu klesla priemerná úroveň spokojnosti so životom v EÚ v období medzi posledným 
štvrťrokom 2007 a septembrom 2009 vo všeobecnosti o 4 %. Štruktúra zmeny spokojnosti so životom 
odzrkadľuje zmeny vo výške HDP v krajinách, ako sú pobaltské štáty, nesúvisí však s relatívne malým poklesom 
HDP v krajinách, ako je Malta alebo Francúzsko. (Zdroj: Trendy v kvalite  života v EÚ: 2003 – 2009, 
Eurofound, 2010).
Veľký vplyv na dôveru v politické inštitúcie má v krajinách rozdiel príjmov a vnímaná úroveň korupcie. (Zdroj: 
2. prieskum Eurofoundu o kvalite života v Európe).
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inovácie;

9. zdôrazňuje potrebu merať kvalitu života v spoločnosti, pričom by sa venovala osobitná 
pozornosť skupinám ohrozeným vylúčením, a konštatuje, že takéto meranie si bude 
vyžadovať systematické sociálne štúdie, hodnotenia vplyvu a kritériá z oblastí, ako sú: 
zdravotníctvo a priemerná dĺžka života, chudoba, vzdelávanie, zamestnanosť, doprava, 
rodina, kriminalita, bývanie, voľný čas, účasť na politickom a kultúrnom živote, miera 
dôvery verejnosti, spolupatričnosť, materiálny, spoločenský a duševný blahobyt, životné 
prostredie, sociálna ochrana a sociálny kapitál;

10. navrhuje, aby ukazovatele výskumu EQLS, ktoré pokrývajú základné oblasti kvality 
života, boli založené na ďalšom rozvoji kvalitatívnych a kvantitatívnych metód merania;

11. konštatuje, že popri meraní hospodárskeho rozvoja a produktivity existujú aj ďalšie 
ukazovatele, ktoré ovplyvňujú a vystihujú blahobyt krajiny a ktoré sa dosiaľ nemerali 
(nekvantifikovali);

12. zdôrazňuje potrebu merať, ako občania dokážu vyžiť zo svojho príjmu a do akej miery 
vedú kvalitný život z finančného a materiálneho hľadiska, a to vrátane minimálnej mzdy 
a miery, do akej táto mzda chráni jej príjemcov pred chudobou, ako aj primeranosti 
systémov sociálneho zabezpečenia; okrem toho zdôrazňuje potrebu zaviesť ukazovatele 
v rôznych oblastiach, ako sú zadlženosť, kvalita a dostupnosť bývania, dostupnosť 
dodávok energie a prístup k verejným službám, vzdelávaniu, kultúre, informačným 
a komunikačným technológiám, starostlivosti o deti a zdravotnej starostlivosti;

13. poukazuje na to, že existujú relevantné ukazovatele, a vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pri zavádzaní, plánovaní a hodnotení sociálnych politík brali do úvahy merania a 
výsledky získané na základe týchto ukazovateľov a HDP;

14. konštatuje, že sociálna a hospodárska súdržnosť sú základnými cieľmi EÚ a že tieto ciele 
si vyžadujú ukazovatele, ktoré by odzrkadľovali horizontálnu a vertikálnu distribúciu 
bohatstva v spoločnosti, ako aj v rôznych sociálnych skupinách a rôznych regiónoch, a že 
takéto ukazovatele umožnia analýzu spravodlivosti distribúcie a monitorovanie sociálneho 
začlenenia a sociálnej účasti v EÚ;

15. zdôrazňuje, že je potrebné mať ukazovatele na meranie platenej i neplatenej domácej a 
dobrovoľníckej práce a využívať ako ukazovateľ aj mieru nezamestnanosti;

16. požaduje, aby všetky členské štáty prijali príručku Medzinárodnej organizácie práce (ILO) 
o meraní dobrovoľníckej práce a podporovali jej používanie, a požaduje tiež mapovanie 
činností občianskej spoločnosti využívaním merateľných ukazovateľov, ako aj väčšiu 
podporu týchto činností;

17. berie na vedomie rozhodnutie Rady zo 17. júna 2010 ponechať na členské štáty stanovenie 
vnútroštátnych cieľov týkajúcich sa zníženia počtu ľudí, ktorým hrozí chudoba a 
vylúčenie, a to na základe jedného alebo viacerých z troch ukazovateľov odsúhlasených 
Radou; domnieva sa, že členské štáty môžu tým, že budú používať len ukazovateľ 
„domácnosť nezamestnaných osôb“, systematicky zanedbávať problémy, ako sú chudoba 
pracovníkov, energetická chudoba, chudoba detí a sociálne vylúčenie.
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