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Amendement 1
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Visum -1 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

- 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),

Or.en

Amendement 2
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Visum -1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de door Eurofound 
gecoördineerde Europese enquête over de 
kwaliteit van het bestaan, die een 
uitvoerig overzicht biedt van de 
levenskwaliteit en de 
levensomstandigheden in Europa (alle 
lidstaten van de EU en de kandidaat-
lidstaten) en meer dan 120 indicatoren 
omvat aan de hand waarvan vergelijkbare 
gegevens voor alle landen worden 
verzameld1,
_____________________
1 De enquête omvat de volgende 
kerngebieden met betrekking tot 
levenskwaliteit: economische middelen en 
deprivatie; gezondheid en toegang tot 
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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).

Or.en

Amendement 3
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Visum -1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

- gezien het verslag-Stiglitz (verslag van 
de Commissie over de meting van 
economische prestaties en sociale 
vooruitgang1), dat een overzicht biedt van 
zeven aspecten waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de ontwikkeling van 
nieuwe indicatoren,
_______________________
1 http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

Or.en

Amendement 4
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Overweging A 
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het BBP weliswaar 
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar volkomen
ongeschikt is als instrument voor de sturing 
van beleid dat moet aansluiten op de eisen 
van de 21ste eeuw,

A. overwegende dat het BBP weliswaar 
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar ongeschikt is als 
instrument voor de sturing van beleid dat 
moet aansluiten op de eisen van de 21ste 
eeuw,

Or.en

Amendement 5
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het BBP weliswaar 
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar volkomen
ongeschikt is als instrument voor de sturing 
van beleid dat moet aansluiten op de eisen 
van de 21ste eeuw,

A. overwegende dat het BBP weliswaar 
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar ongeschikt is als 
instrument voor de sturing van beleid dat 
moet aansluiten op de eisen van de 21ste 
eeuw,

Or.en

Amendement 6
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het BBP weliswaar 
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar volkomen 
ongeschikt is als instrument voor de 
sturing van beleid dat moet aansluiten op 
de eisen van de 21ste eeuw,

A. overwegende dat het BBP weliswaar 
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar niet volstaat als 
enig instrument voor de sturing van beleid 
dat moet aansluiten op de eisen van de 
21ste eeuw,

Or.en
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Amendement 7
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het BBP weliswaar
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar volkomen 
ongeschikt is als instrument voor de 
sturing van beleid dat moet aansluiten op 
de eisen van de 21ste eeuw,

A. overwegende dat het BBP een 
belangrijke indicator is voor economische 
groei die, aangevuld met andere 
indexcijfers, kan worden gebruikt om 
beleidsreacties op de uitdagingen van de 
21ste eeuw nauwkeuriger te becijferen,

Or.en

Amendement 8
Elisabeth Schroedter en Jean Lambert

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het BBP weliswaar 
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar volkomen 
ongeschikt is als instrument voor de sturing 
van beleid dat moet aansluiten op de eisen 
van de 21ste eeuw,

A. overwegende dat het BBP weliswaar 
een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar volkomen 
ongeschikt is als instrument voor de sturing 
van beleid dat moet aansluiten op de eisen 
van de 21ste eeuw, niet in de laatste plaats 
omdat het geen toereikende basis biedt 
voor de beoordeling van de economische 
en sociale cohesie,

Or.en

Amendement 9
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

Α. overwegende dat het BBP weliswaar Α. overwegende dat het BBP weliswaar 
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een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar volkomen 
ongeschikt is als instrument voor de sturing 
van beleid dat moet aansluiten op de eisen 
van de 21ste eeuw,

een belangrijke indicator is voor 
economische groei, maar als het niet wordt 
gehanteerd in combinatie met andere, 
sociale en milieuparameters volkomen 
ongeschikt is als instrument voor de sturing 
van beleid dat moet aansluiten op de eisen 
van de 21ste eeuw,

Or.el

Amendement 10
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de financiële, 
economische en sociale crisis aantoont 
dat een louter op het BBP gebaseerde 
economische strategie onvoldoende is om 
een duurzaam model te ontwikkelen,

Or.fr

Amendement 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de economische 
crisis de sociale ongelijkheden verscherpt, 
is het absoluut noodzakelijk te beschikken 
over relevante en volledige informatie 
betreffende de evolutie van het reële 
gezinsinkomen, evenals van het 
ontwikkelingsniveau en de 
maatschappelijke vooruitgang in de 
economieën,

Or.es



PE450.738v01-00 8/32 AM\834311NL.doc

NL

Amendement 12
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 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,

Or.de

Amendement 13
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat armoede en 
sociale uitsluiting tegen de menselijke 
waardigheid indruisen en politieke, 
sociale en culturele participatie in de weg 
staan en dat maatschappelijke 
vooruitgang alleen mogelijk is als die 
onrechtvaardigheden uit de wereld 
worden geholpen, 

Or.de

Amendement 14
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat 
decommodificatie van arbeid vooruitgang 
betekent in de zin van zelfbeschikking van 
het individu en mogelijkheden tot 
participatie in de samenleving,

Or.de

Amendement 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat er behoefte is aan 
veelzijdiger indicatoren die het BBP 
aanvullen en die ook sociale en 
milieuvoordelen en -nadelen omvatten, en 
tevens aan indexcijfers aan de hand 
waarvan duurzame ontwikkeling kan
worden gemeten,

B. overwegende dat economische rijkdom 
en ontwikkeling en maatschappelijke 
vooruitgang niet steeds hand in hand 
gaan, is er behoefte aan veelzijdiger 
indicatoren die het BBP aanvullen en die 
ook sociale en milieuvoordelen en -nadelen 
omvatten, en tevens aan indexcijfers aan de 
hand waarvan duurzame ontwikkeling en 
de levenskwaliteit van burgers kunnen
worden gemeten,,

Or.es

Amendement 16
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat er behoefte is aan
veelzijdiger indicatoren die het BBP 
aanvullen en die ook sociale en 
milieuvoordelen en -nadelen omvatten, en 
tevens aan indexcijfers aan de hand 
waarvan duurzame ontwikkeling kan 

B. overwegende dat een coherente 
beleidsvorming aangewezen is op een 
gegevenskader dat rekening houdt met 
veelzijdiger indicatoren die ook sociale en 
milieuvoordelen en -nadelen omvatten, en 
tevens met indexcijfers aan de hand 
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worden gemeten, waarvan duurzame ontwikkeling kan 
worden gemeten,

Or.en

Amendement 17
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er een steeds bredere kloof 
ontstaat tussen de officiële statistieken over 
economische prestaties en hoe de mensen 
hun eigen leefomstandigheden ervaren, met 
als gevolg een gebrek aan vertrouwen in 
regeringen en het democratisch proces;

1. merkt op dat er, daar een verticale 
verdeling van rijkdom meestal uitblijft, 
een steeds bredere kloof ontstaat tussen de 
officiële statistieken over economische 
prestaties en hoe de mensen hun eigen 
leefomstandigheden ervaren, met als 
gevolg een gebrek aan vertrouwen in 
regeringen en het democratisch proces;

Or.en

Amendement 18
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er een steeds bredere kloof 
ontstaat tussen de officiële statistieken over 
economische prestaties en hoe de mensen 
hun eigen leefomstandigheden ervaren, met 
als gevolg een gebrek aan vertrouwen in 
regeringen en het democratisch proces;

1. merkt op dat er een steeds bredere kloof 
ontstaat tussen de officiële statistieken over 
economische prestaties en hoe de mensen 
hun eigen leefomstandigheden en 
levenskwaliteit ervaren, met als gevolg 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 ervaren kwaliteit van de 
samenleving1;
_____________
1 Volgens gegevens van Eurofound liep de 



AM\834311NL.doc 11/32 PE450.738v01-00

NL

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 de levenstevredenheid in de Baltische 
staten is gekoppeld aan de ontwikkeling 
van het BBP, maar in landen als Malta en 
Frankrijk hangt deze niet samen 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)

Or.en

Amendement 19
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat er een steeds bredere kloof 
ontstaat tussen de officiële statistieken over 
economische prestaties en hoe de mensen 
hun eigen leefomstandigheden ervaren, met 
als gevolg een gebrek aan vertrouwen in 
regeringen en het democratisch proces;

1. merkt op dat er een steeds bredere kloof 
ontstaat tussen de officiële statistieken over 
economische prestaties en hoe de mensen 
hun eigen leefomstandigheden ervaren, 
zodat voor betere indicatoren en een 
betere interpretatie van dergelijke 
statistieken moet worden gezorgd;

Or.en

Amendement 20
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt dat een toename van het BBP 
niet tot een vermindering van sociale 
achterstand in de lidstaten leidt, 
aangezien die toename niet gekoppeld is 
aan een betere verdeling van rijkdom, 
zodat sommigen niet profiteren van de 
groei;

Or.en

Amendement 21
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het nu wettelijk 
bindende Handvest van de grondrechten 
de maatstaf moet zijn voor het gehele 
beleid van de Europese Unie; betreurt dat 
de grondrechten niet individueel 
opeisbaar zijn; verlangt dat het Handvest 
van de grondrechten zonder uitzondering 
in alle lidstaten geldt voor en individueel 
opeisbaar is door allen die in de Europese 
Unie wonen;

Or.de

Amendement 22
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat het algemene publiek 
uitvoeriger moet worden voorgelicht over 
de toepassing en interpretatie van betere 
indicatoren, teneinde meer inzicht te 
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bieden in de sociaaleconomische context 
van een bepaalde periode;

Or.en

Amendement 23
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het noodzakelijk is een 
maatschappelijke discussie te voeren, 
teneinde de consensus te bewerkstelligen 
die nodig is om legitimiteit te bieden aan 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke visie op 
maatschappelijke doelstellingen;

2. benadrukt dat alle lidstaten een 
actievere rol moeten spelen bij het 
vaststellen van de beperkingen die zij 
ondervinden en van de methoden voor de 
becijfering en berekening van mogelijke 
indicatoren die algemeen kunnen worden 
gebruikt voor kwantitatieve modellen;

Or.en

Amendement 24
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het noodzakelijk is een 
maatschappelijke discussie te voeren, 
teneinde de consensus te bewerkstelligen 
die nodig is om legitimiteit te bieden aan 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke visie op 
maatschappelijke doelstellingen;

2. benadrukt dat het noodzakelijk is 
overleg te plegen met de sociale partners 
en vertegenwoordigende organisaties, 
teneinde de consensus te bewerkstelligen 
die nodig is om legitimiteit te bieden aan 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke visie op 
maatschappelijke doelstellingen;

Or.en
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Amendement 25
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het noodzakelijk is een 
maatschappelijke discussie te voeren, 
teneinde de consensus te bewerkstelligen 
die nodig is om legitimiteit te bieden aan 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke visie op 
maatschappelijke doelstellingen;

2. benadrukt dat het noodzakelijk is een 
maatschappelijke discussie te voeren, 
teneinde de consensus te bewerkstelligen 
die nodig is om legitimiteit te bieden aan 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke visie op 
maatschappelijke doelstellingen; wijst er 
nogmaals op dat de toestand van het 
milieu en duurzaamheid, evenals sociale
rechtvaardigheid en integratie, als 
wezenlijke onderdelen van
het Europees ontwikkelingsmodel van 
even groot belang zijn voor het welzijn 
van de samenleving als de economie;

Or.en

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het noodzakelijk is een 
maatschappelijke discussie te voeren, 
teneinde de consensus te bewerkstelligen 
die nodig is om legitimiteit te bieden aan 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke visie op 
maatschappelijke doelstellingen·

2. benadrukt dat het noodzakelijk is een 
maatschappelijke discussie te voeren, 
teneinde de consensus te bewerkstelligen 
die nodig is om legitimiteit te bieden aan 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke visie op 
maatschappelijke doelstellingen; daarbij 
dienen ook alternatieve parameters met 
betrekking tot milieu, maatschappelijke 
integratie en maatschappelijke welvaart te 
worden gehanteerd;

Or.el
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Amendement 27
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op het tijdig invoeren van
zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
meetmethoden om beleidsvorming te 
verbeteren;

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 gedifferentieerd naar 
verschillende categorieën huishoudens
zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
meetmethoden in te voeren om 
beleidsvorming te verbeteren en 
doelgerichter te reageren op de door de 
crisis veroorzaakte problemen;

Or.en

Amendement 28
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op het tijdig invoeren van 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
meetmethoden om beleidsvorming te 
verbeteren;

3. dringt aan op het tijdig invoeren van 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
meetmethoden om beleidsvorming te 
verbeteren en een optimaal evenwicht te 
bewerkstelligen tussen financiële 
sanering, economische ontwikkeling en 
sociale samenhang;

Or.el
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Amendement 29
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op het tijdig invoeren van 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
meetmethoden om beleidsvorming te 
verbeteren;

3. dringt aan op het tijdig invoeren van 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
meetmethoden om beleidsvorming te 
verbeteren en trends te kunnen volgen;

Or.en

Amendement 30
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

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

Or.en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. 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 
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welzijn en cohesie vollediger in kaart te 
kunnen brengen;

Or.en

Amendement 32
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. 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, teneinde 
beleidsmakers te voorzien van een nieuwe 
reeks maatregelen  op het gebied van de 
complexe verschijnselen welzijn en 
levenskwaliteit;

Or.en

Amendement 33
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

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

Or.fr
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Amendement 34
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de 
innovatiedoelstelling slechts verwezenlijkt 
kan worden indien zij vergezeld gaat van 
de toepassing van indicatoren waarmee 
kan worden vastgesteld en beoordeeld of 
het klimaat bevorderlijk is voor innovatie;

Or.fr

Amendement 35
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is 
metingen te verrichten op het gebied van 
de levenskwaliteit van burgers en merkt 
op dat bij dergelijke metingen in ieder 
geval parameters behorend tot de 
volgende categorieën moeten worden 
gehanteerd: gezondheid, onderwijs, 
werkgelegenheid, verbondenheid, politieke 
betrokkenheid, materieel welzijn en milieu;

4. meent dat ten behoeve van een betere 
kwantificatie van welzijn in de lidstaten 
indexcijfers en geaggregeerde indexcijfers 
met betrekking tot gezondheid, onderwijs, 
werkgelegenheid, verbondenheid, politieke 
betrokkenheid, materieel welzijn en milieu 
naast het BBP de referentiebasis moeten 
vormen ter bepaling van het niveau van 
de levenskwaliteit;

Or.en

Amendement 36
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 



AM\834311NL.doc 19/32 PE450.738v01-00

NL

te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, 
verbondenheid, politieke betrokkenheid, 
materieel welzijn en milieu;

te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, 
familiebanden, criminaliteit,
verbondenheid, politieke betrokkenheid, 
materieel welzijn, geestelijk welzijn en 
milieu;

Or.en

Amendement 37
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, 
verbondenheid, politieke betrokkenheid, 
materieel welzijn en milieu;

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid en levensverwachting, 
onderwijs, werkgelegenheid, toegang tot 
dienstverlening en vervoer (met name in 
achtergestelde microregio's),
verbondenheid, vertrouwen van het 
publiek, politieke betrokkenheid, 
maatschappelijk welzijn 
(discriminatievrije samenleving die op alle 
gebieden gelijke kansen biedt voor 
iedereen), materieel welzijn en milieu;

Or.en

Amendement 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, 
verbondenheid, politieke betrokkenheid, 
materieel welzijn en milieu;

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen parameters 
moeten worden gehanteerd met betrekking 
tot de toegang van burgers tot andere dan 
marktdiensten, zoals gezondheidszorg,
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, 
vervoer en veiligheid, en onderstreept ook 
dat het belangrijk is te waarborgen dat 
deze parameters de productiviteit van de 
voornoemde diensten en de kwaliteit van 
de instellingen en het milieu meten;

Or.es

Amendement 39
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, 
verbondenheid, politieke betrokkenheid, 
materieel welzijn en milieu;

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van individuele burgers, 
met name van leden van sterk met 
uitsluiting bedreigde groepen van de 
samenleving, en merkt op dat bij dergelijke 
metingen in ieder geval parameters 
behorend tot de volgende categorieën 
moeten worden gehanteerd: gezondheid, 
onderwijs, armoede, werkgelegenheid, 
vrije tijd, verbondenheid, politieke en 
culturele participatie, materieel welzijn en 
milieu;

Or.de
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Amendement 40
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, 
verbondenheid, politieke betrokkenheid, 
materieel welzijn en milieu;

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
stelselmatig sociale studies en 
effectbeoordelingen moeten worden 
verricht en parameters behorend tot de 
volgende categorieën moeten worden 
gehanteerd: gezondheid, onderwijs, 
werkgelegenheid, verbondenheid, politieke 
betrokkenheid, materieel welzijn en milieu;

Or.el

Amendement 41
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, 
verbondenheid, politieke betrokkenheid, 
materieel welzijn en milieu;

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers en merkt op 
dat bij dergelijke metingen in ieder geval 
parameters behorend tot de volgende 
categorieën moeten worden gehanteerd: 
gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, 
verbondenheid, politieke betrokkenheid, 
materieel welzijn, milieu, sociale 
bescherming en sociaal kapitaal;

Or.en
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Amendement 42
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. 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;

Or.en

Amendement 43
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat naast het meten van 
levenskwaliteit en welzijn, tevens de 
vooruitgang gemeten moet worden, die 
multidimensionaal en dynamisch is en 
zowel materiële als niet-materiële 
aspecten heeft;

5. 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);

Or.en

Amendement 44
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat naast het meten van 
levenskwaliteit en welzijn, tevens de 
vooruitgang gemeten moet worden, die 

5. merkt op dat naast het meten van 
levenskwaliteit en welzijn, tevens de 
vooruitgang gemeten moet worden, die 
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multidimensionaal en dynamisch is en 
zowel materiële als niet-materiële aspecten 
heeft;

multidimensionaal en dynamisch is en 
zowel materiële als niet-materiële aspecten 
heeft, zoals onderwijs, levensverwachting, 
levenskwaliteit, enzovoort;

Or.el

Amendement 45
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Europese Commissie het 
BBP op den duur als hoofdindicator voor 
de beleidsvorming te vervangen door een 
alternatieve indicator die het mogelijk 
maakt om welzijn beter en omvattender in 
kaart te brengen;

Or.en

Amendement 46
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 o.a. gekeken worden naar 
minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit 
van huisvesting en in hoeverre de sociale 
zekerheidsstelsels toereikend zijn;

6. benadrukt dat het belangrijk is de 
invloed van het inkomen beter in te 
schatten door er bij de lidstaten op aan te 
dringen op kortere termijn nauwkeuriger 
gegevens te verstrekken;

Or.en
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Amendement 47
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 o.a. gekeken worden naar 
minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit 
van huisvesting en in hoeverre de sociale 
zekerheidsstelsels toereikend zijn;

6. 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 o.a. gekeken worden naar 
minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit 
en toegankelijkheid van huisvesting, 
vervoer, overheidsdiensten en in hoeverre 
de sociale zekerheidsstelsels toereikend 
zijn;

Or.fr

Amendement 48
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 o.a. gekeken worden naar 
minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit 
van huisvesting en in hoeverre de sociale 
zekerheidsstelsels toereikend zijn;

6. 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 o.a. gekeken worden naar 
minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit
van huisvesting (beschikbaarheid van 
betaalbare verwarming, elektriciteits- en 
drinkwatervoorziening) en in hoeverre de 
sociale zekerheidsstelsels toereikend zijn;

Or.en
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Amendement 49
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 o.a. gekeken worden naar 
minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit 
van huisvesting en in hoeverre de sociale 
zekerheidsstelsels toereikend zijn;

6. 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 o.a. gekeken worden naar de 
bescherming van minima tegen armoede, 
schuldenlast, kwaliteit van huisvesting, 
energievoorziening, uitgaven voor 
onderwijs en cultuur, uitgaven voor 
informatie- en communicatietechnologie,
de mate waarin de sociale 
zekerheidsstelsels toereikend zijn alsmede 
de toegang tot kwalitatief hoogstaande 
dienstverlening, uitgaven voor 
kinderopvang en uitgaven voor 
gezondheids- en zorgdiensten;

Or.de

Amendement 50
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 o.a. gekeken worden naar 
minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit 
van huisvesting en in hoeverre de sociale 
zekerheidsstelsels toereikend zijn;

6. 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 o.a. gekeken worden naar 
minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit 
van huisvesting, in hoeverre de sociale 
zekerheidsstelsels toereikend zijn, toegang 
tot onderwijs en opleiding, 
werkloosheidsuitkeringen en 
gezondheidszorg;
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Or.el

Amendement 51
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat dringend statistische, 
niet slechts tot monetaire indicatoren 
beperkte gegevens op EU-niveau nodig 
zijn over extreme armoedesituaties, zoals 
die onder daklozen, die tot dusver niet in 
de communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC) voorkomen; verlangt dat aan de 
lidstaten en het Europees Parlement ter 
discussie en ter vaststelling van concrete 
maatregelen jaarlijks een verslag met 
desbetreffende sociaaleconomische 
indicatoren wordt voorgelegd;

Or.de

Amendement 52
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

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

Or.el
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Amendement 53
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. roept op tot de vaststelling van 
indexcijfers ter illustratie van 
verdelingsaspecten binnen de 
maatschappij, zodat de sociale integratie 
gevolgd kan worden;

7. roept op tot de vaststelling van 
indexcijfers ter illustratie van zowel de 
horizontale als de verticale verdeling van 
rijkdom binnen de maatschappij, zodat kan 
worden vastgesteld of verschillende 
sociale en etnische groepen in gelijke 
mate van de economische vooruitgang 
profiteren en of financiële groei bijdraagt 
tot sociale insluiting;

Or.en

Amendement 54
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept op tot de vaststelling van 
indexcijfers ter illustratie van 
verdelingsaspecten binnen de 
maatschappij, zodat de sociale integratie 
gevolgd kan worden;

7. roept op tot de vaststelling van 
indexcijfers ter illustratie van de 
ontwikkeling en de dynamiek van het 
reële gezinsinkomen in verschillende 
bevolkingsgroepen en verschillende 
regio's in eenzelfde land, zodat de 
verdelende rechtvaardigheid binnen de 
maatschappij kan worden gemeten en 
tegelijkertijd ook de sociale integratie 
gevolgd kan worden;

Or.es

Amendement 55
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 
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Ontwerpadvies Amendement

7. roept op tot de vaststelling van 
indexcijfers ter illustratie van 
verdelingsaspecten binnen de 
maatschappij, zodat de sociale integratie 
gevolgd kan worden;

7. roept op tot de vaststelling van 
indexcijfers ter illustratie van 
verdelingsaspecten binnen de 
maatschappij, zodat de sociale integratie en 
de sociale participatie in de Europese 
Unie en daarbuiten gevolgd kan worden;

Or.de

Amendement 56
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. roept op tot de vaststelling van 
indexcijfers ter illustratie van
verdelingsaspecten binnen de 
maatschappij, zodat de sociale integratie
gevolgd kan worden;

7. merkt op dat sociale en economische 
cohesie overkoepelende doelstellingen van 
de EU zijn en dat deze doelstellingen
indexcijfers vereisen die
verdelingsaspecten binnen de maatschappij
illustreren en aan de hand waarvan de
sociale integratie beter gevolgd kan 
worden;

Or.en

Amendement 57
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat het belangrijk is zowel 
betaald als onbetaald werk te meten;

8. benadrukt dat het belangrijk is zowel 
betaald als onbetaald werk te meten en 
daarbij in aanmerking te nemen of het 
werk aan de beginselen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie inzake 
"decent work" en het beginsel van "goed 
werk" voldoet en of het werk 
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armoedebestendig is;

Or.de

Amendement 58
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat het belangrijk is zowel 
betaald als onbetaald werk te meten;

8. benadrukt dat het belangrijk is zowel 
betaald als onbetaald werk, werk binnen 
het gezin en vrijwilligerswerk te meten;

Or.el

Amendement 59
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat het belangrijk is zowel 
betaald als onbetaald werk te meten;

8. benadrukt dat het belangrijk is zowel 
betaald als onbetaald werk te meten, maar 
ook het werkloosheidscijfer als indicator 
in aanmerking te nemen;

Or.de

Amendement 60
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie gezamenlijke 
indicatoren vast te stellen en 
vergelijkbare, kwalitatief hoogwaardige 
gegevens en langetermijnstatistieken te 
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vergaren over de situatie van kinderen 
waarin alle aspecten van een integrale 
benadering van de bestrijding van 
kinderarmoede en sociale uitsluiting aan 
bod komen, waaronder de huisvesting van 
kinderen en gezinnen en 
kinderopvangvoorzieningen, om het 
welzijn van kinderen te kunnen volgen;

Or.de

Amendement 61
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verlangt dat in het primaire recht 
van de Europese Unie een clausule inzake 
sociale vooruitgang wordt opgenomen;

Or.de

Amendement 62
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt aan op goedkeuring van de 
"Manual on the Measurement of Volunteer 
Work" van de ILO en op bevordering van 
de toepassing van dit handboek.

9. dringt aan op goedkeuring van de 
"Manual on the Measurement of Volunteer 
Work" van de ILO en op bevordering van 
de toepassing van dit handboek, alsmede 
op het met meetbare indicatoren in kaart 
brengen van de activiteiten van 
maatschappelijke organisaties en een 
sterkere stimulering van deze sector.

Or.hu
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Amendement 63
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt aan op goedkeuring van de 
"Manual on the Measurement of Volunteer 
Work" van de ILO en op bevordering van 
de toepassing van dit handboek.

9. dringt aan op goedkeuring van de 
"Manual on the Measurement of Volunteer 
Work" van de ILO en op bevordering van 
de toepassing van dit handboek door alle 
lidstaten.

Or.en

Amendement 64
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat nationale autoriteiten 
op hun niveau van besluitvorming 
weliswaar andere indicatoren kunnen 
toepassen die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van regio's en 
steden, maar dat het BBP op EU-niveau 
het belangrijkste criterium moet blijven 
om te bepalen of een regio of stad in 
aanmerking komt voor steun in het kader 
van het regionaal beleid.

Or.en

Amendement 65
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. neemt nota van het besluit van de 
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Raad van 17 juni 2010, volgens hetwelk 
het aan de lidstaten wordt overgelaten 
hun nationale doelen ter vermindering 
van het aantal personen met een risico op 
armoede of uitsluiting te bepalen aan de 
hand van één of meer van de drie daartoe 
door de Raad vastgestelde indicatoren; 
vreest dat lidstaten die zich uitsluitend op 
de indicator "werkloze huishoudens"
baseren, problemen als armoede onder 
werkenden, energiearmoede, 
kinderarmoede en sociale uitsluiting 
systematisch buiten beschouwing zouden 
kunnen laten;

Or.de

Amendement 66
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Raad en de lidstaten de 
in de strategie Europa 2020 verkondigde 
armoedebestrijdingsdoelstelling te meten 
aan de hand van de door de Europese 
Raad van Laken in december 2001 
goedgekeurde indicator "relatieve 
armoede" (60% van het mediane inkomen 
per huishouden), aangezien armoede met 
behulp van deze indicator in relatieve zin 
kan worden uitgedrukt, met betrekking tot 
de situatie in de lidstaat in kwestie kan 
worden bepaald en daarbij op Europees 
niveau vergelijkbaar is.

Or.de


