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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av befintlig statistik som omfattar vissa aspekter av samhällsutveckling, 
välmående och hållbar utveckling i Europa såsom EU-SILC, Europeiska 
arbetskraftsundersökningen, Eurobarometrarna, Europeiska undersökningen av 
medborgarnas värderingar och Europeiska socialundersökningen,

– med beaktande av Europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS), samordnad av 
Eurofound, som ger en övergripande bild av livskvaliteten och levnadsvillkoren i de 
europeiska länderna (där alla EU-medlemsstater och kandidatländer ingår) med över 
120 indikatorer som ger jämförbara data i länderna1,

– med beaktande av Stiglitzrapporten (rapport från kommissionen om mätning av 
ekonomiska resultat och samhällsutveckling2) som ger en översikt över de sju aspekter 
som ska beaktas när nya indikatorer tas fram,

A. BNP är en viktig indikator för att mäta den ekonomiska tillväxten men är otillräcklig som 
enda politisk kompass när det handlar om att möta det tjugoförsta århundradets 
utmaningar, och kräver ytterligare index, även sådana som bedömer ekonomisk och social 
sammanhållning och miljöindikatorer. 

B. Den ekonomiska, finansiella och sociala krisen visar att det inte är möjligt att utveckla en 
hållbar modell med en ekonomisk strategi som bara utgår från BNP, vilket gör det helt
nödvändigt med tillgång till relevant och fullständig information om utvecklingen av 
hushållens reella inkomster.

C. Fattigdom och social utestängning kränker den mänskliga värdigheten och på nuvarande 
stadium av samhällsutvecklingen i EU innebär framsteg framför allt att alla människor ges 
möjlighet till individuellt och kollektivt politiskt, socialt och demokratiskt deltagande 
genom undanröjande av sociala klyftor och fattigdom.

D. Ekonomiskt välstånd och samhällelig utveckling går inte alltid hand i hand, och för ett 
konsekvent beslutsfattande krävs därför ett ramverk av data som inbegriper mer 
omfattande indikatorer som tar med samhälleliga och miljömässiga vinster och förluster, 
samt index som mäter hållbar utveckling och livskvalitet.

1. Europaparlamentet konstaterar att eftersom det sällan sker en vertikal fördelning av 
välståndet ökar klyftan mellan den offentliga statistikens bild av de ekonomiska 
prestationerna och människors uppfattning om sina levnadsvillkor och sin livskvalitet, och 

                                               
1 EQLS omfattar följande huvudområden för begreppet livskvalitet: ekonomiska resurser, försakelse, hälsa och 
tillgång till hälso- och sjukvård, sysselsättning och arbetets kvalitet, balans mellan arbete och privatliv, 
familjerelationer och stöd, social integrering/utestängning (samhällsliv och social delaktighet), utbildning, 
bostadens kvalitet och lokal miljö, socialt kapital och samhällskvalitet, offentliga tjänsters kvalitet, subjektivt 
välbefinnande (inbegripet lycka, tillfredsställelse med livet, framtidsoptimism).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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att detta också kan leda till bristande tilltro till styrelseskick och den demokratiska 
processen. Parlamentet noterar att subjektivt välmående i Europa inte bara beror på 
inkomst utan också på hur man uppfattar samhällets kvalitet1 och efterlyser därför index 
som på ett korrekt sätt avspeglar medborgarnas livskvalitet.

2. Europaparlamentet betonar att samhället, inklusive arbetsmarknadsparterna och 
representativa organisationer, måste delta i valet av indikatorer samt, genom kombinerad 
användning av alternativa indikatorer för den naturliga miljöns hållbarhet och tillstånd, 
graden av social delaktighet, socialt välstånd, social integration och rättvisa, för att skapa 
den konsensus som är nödvändig för att en gemensam syn på samhälleliga mål ska kunna 
utvecklas.

3. Europaparlamentet uttrycker oro över den kraftiga förseningen avseende insamlingen och 
tillhandahållandet av uppgifter om de sociala konsekvenserna av den senaste finansiella, 
ekonomiska och sysselsättningsrelaterade krisen. Parlamentet efterlyser därför både 
kvalitativa och kvantitativa parametrar som ska fastställas i god tid och vid behov baseras 
på olika typer av hushåll för att förbättra beslutsprocessen och möjliggöra mer 
målinriktade insatser samt övervakning av tendenserna över tiden för att få till stånd bästa 
möjliga balans mellan budgetsanering, utveckling och social sammanhållning.

4. Europaparlamentet betonar att indikatorerna måste grunda sig på statistik som är relevant, 
läglig, precis, tillgänglig, jämförbar och enhetlig i alla medlemsstater.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera och skyndsamt införa 
indikatorer för sociala frågor och miljöfrågor vid sidan av BNP, eftersom BNP bara 
hänför sig till ekonomiska aspekter av utvecklingen, för att få en mer övergripande bild av 
välmående och sammanhållning.

6. Europaparlamentet efterlyser ett nytt partnerskap mellan alla relevanta aktörer (Eurostat, 
nationella statistikbyråer, forskningsorganisationer, nationella regeringar, EU-organ osv.) 
för att man ska kunna ta fram indikatorer på välmående och hållbar utveckling som ger 
beslutsfattare ytterligare underlag för de flerdimensionella företeelserna välmående och 
livskvalitet.

7. Europaparlamentet menar att kommissionen bör lägga till alternativa indikatorer till de 
konventionella instrumenten för att bedöma hur långt man kommit i uppfyllandet av 
målen i EU 2020-strategin.

8. Europaparlamentet anser att innovationsmålet inte kan nås om det inte åtföljs av 
indikatorer som gör det möjligt att fastställa och bedöma en innovationsvänlig miljö.

                                               
1 Enligt Eurofounds undersökningar sjönk den genomsnittliga tillfredsställelsen med livet i allmänhet i EU med 
omkring fyra procent mellan sista kvartalet 2007 och september 2009. Mönstret med ändrad livstillfredsställelse 
återspeglar förändringar i BNP i länder som de baltiska staterna men motsvarar inte den relativt lilla nedgången i 
BNP i länder som Malta och Frankrike. (Källa: Trends in quality of life in the EU: 2003–2009, Eurofound, 
2010).
Inkomstskillnader och uppfattad korruption har en stor påverkan på förtroendet för de politiska institutionerna i 
länderna. (Källa: Eurofounds andra europeiska undersökning om livskvalitet).
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9. Europaparlamentet understryker behovet av att mäta livskvaliteten i samhället, särskilt 
bland grupper som är hotade av utestängning, och noterar att sådan mätning förutsätter att 
det systematiskt tas fram sociala analyser, konsekvensanalyser och parametrar från 
kategorier såsom hälsa och livslängd, fattigdom, utbildning, sysselsättning, transporter, 
familj, brott, bostäder, fritid, politiskt och kulturellt engagemang, nivån på allmänhetens 
förtroende, tillhörighet, materiellt, socialt och psykiskt välmående, miljö, socialt skydd 
och socialt kapital.

10. Europaparlamentet föreslår att man i vidareutvecklingen av både kvalitativa och 
kvantitativa parametrar bygger på de indikatorer i Europeiska undersökningen om 
livskvalitet som omfattar huvudområdena för livskvalitet.

11. Europaparlamentet konstaterar att det i mätningen av ekonomisk utveckling och 
produktivitet finns andra indikatorer som påverkar och förklarar ett lands välmående och 
att detta inte har mätts (kvantifierats) hittills.

12. Europaparlamentet betonar behovet av att mäta hur väl man klarar sig på sin inkomst och 
graden av människors välfärd i fråga om finansiella och materiella tillgångar, däribland 
fattigdomssäkrade minimiinkomster samt socialförsäkringssystemens tillräcklighet. 
Parlamentet betonar vidare behovet av indikatorer i olika kategorier såsom skuldsättning, 
bostadsstandard och tillgång till bostäder, energiförsörjning till överkomliga priser, 
tillgång till offentliga tjänster, utbildning, kultur, informations- och 
kommunikationsteknik, barnomsorg och hälso- och sjukvård.

13. Europaparlamentet framhåller att sådana indikatorer existerar, och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se till att mätningar och resultat utifrån dessa 
beaktas i kombination med BNP när man inför, utformar och utvärderar socialpolitiken.

14. Europaparlamentet konstaterar att social och ekonomisk sammanhållning är övergripande 
mål för EU och att dessa mål kräver index som speglar fördelning av välstånd både 
horisontellt och vertikalt i samhället mellan olika samhällsgrupper och i olika regioner, 
och att sådana index gör det lättare att analysera fördelningen i samhället och övervaka 
integreringen i samhället och den sociala delaktigheten i EU.

15. Europaparlamentet betonar att både obetalt och betalt arbete, i hemmet och på 
volontärbasis, behöver mätas och att även arbetslöshet måste användas som indikator.

16. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att anta och verka för ILO:s vägledning 
för mätning av frivilligt arbete för att kartlägga det civila samhällets insatser med hjälp av 
mätbara indikatorer och uppmanar till större uppmuntran av sådana insatser.

17. Europaparlamentet noterar rådets beslut av den 17 juni 2010 om att låta medlemsstaterna 
själva sätta sina nationella mål för att minska antalet personer som riskerar att drabbas av 
fattigdom och utestängning, på grundval av en eller flera av de tre indikatorer som rådet 
enats om. Medlemsstater som endast använder indikatorn ”arbetslösa hushåll” riskerar att 
systematiskt negligera problem såsom fattigdom bland förvärvsarbetande, 
energifattigdom, barnfattigdom och social utestängning.
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