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Poprawka 1
Marian Harkin

Projekt opinii
Odniesienie – 1 (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

– 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),

Or.en

Poprawka 2
Marian Harkin

Projekt opinii
Odniesienie - 1a (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

– 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,
_____________________
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 
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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).

Or.en

Poprawka 3
Marian Harkin

Projekt opinii
Odniesienie - 1 b (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie J. Stiglitza 
(sprawozdanie Komisji w sprawie 
mierzenia wyników gospodarczych i 
postępu społecznego1), które zawiera 
przegląd siedmiu aspektów branych pod 
uwagę przy opracowywaniu nowych 
wskaźników,
_______________________
1 http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

Or.en

Poprawka 4
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że mimo iż PKB 
stanowi istotny wskaźnik wzrostu 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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gospodarczego, nie jest on jednak 
narzędziem wystarczającym do wytyczania 
kierunku polityki, tak by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku,

Or.en

Poprawka 5
Marian Harkin

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że mimo iż PKB 
stanowi istotny wskaźnik wzrostu 
gospodarczego, nie jest on jednak 
narzędziem wystarczającym do wytyczania 
kierunku polityki, tak by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku,

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or.en

Poprawka 6
Kinga Göncz

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że mimo iż PKB 
stanowi istotny wskaźnik wzrostu 
gospodarczego, nie jest on jednak 
narzędziem wystarczającym do wytyczania 
kierunku polityki, tak by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku,

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,

Or.en
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Poprawka 7
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że mimo iż PKB 
stanowi istotny wskaźnik wzrostu 
gospodarczego, nie jest on jednak 
narzędziem wystarczającym do wytyczania 
kierunku polityki, tak by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku,

A. mając na uwadze, że PKB jako istotny 
wskaźnik wzrostu gospodarczego mógłby 
być stosowany wraz z dodatkowymi 
wskaźnikami do lepszego ilościowego 
określania reakcji na wyzwania XXI 
wieku,

Or.en

Poprawka 8
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że mimo iż PKB 
stanowi istotny wskaźnik wzrostu 
gospodarczego, nie jest on jednak 
narzędziem wystarczającym do wytyczania 
kierunku polityki, tak by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku,

A. mając na uwadze, że mimo iż PKB 
stanowi istotny wskaźnik wzrostu 
gospodarczego, nie jest on jednak 
narzędziem wystarczającym do wytyczania 
kierunku polityki, tak by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku, nie tylko dlatego, 
że jest on niewystarczający do oceny 
spójności społeczno-gospodarczej,

Or.en

Poprawka 9
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

Α. mając na uwadze, że mimo iż PKB 
stanowi istotny wskaźnik wzrostu 

Α. mając na uwadze, że chociaż PKB 
stanowi istotny wskaźnik wzrostu 
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gospodarczego, nie jest on jednak 
narzędziem wystarczającym do wytyczania 
kierunku polityki, tak by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku,

gospodarczego, nie jest on jednak 
narzędziem wystarczającym do wytyczania 
kierunku polityki, tak by sprostać 
wyzwaniom XXI wieku, jeżeli nie jest 
rozpatrywany w powiązaniu z innymi 
wskaźnikami społecznymi i 
środowiskowymi,

Or.el

Poprawka 10
Pervenche Berès

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

A a. 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,

Or.fr

Poprawka 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

A a. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy pogłębia nierówności 
społeczne, co pociąga za sobą szczególną 
konieczność dysponowania rzetelnymi i 
pełnymi informacjami o kształtowaniu się 
realnych dochodów gospodarstw 
domowych, a także poziomu rozwoju 
gospodarczego i postępu społecznego w 
gospodarce,

Or.es
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Poprawka 12
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 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,

Or.de

Poprawka 13
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne naruszają godność
ludzką oraz uniemożliwiają udział w życiu 
politycznym, społecznym i kulturalnym, a 
postęp społeczny jest związany z 
przezwyciężeniem tych problemów,

Or.de

Poprawka 14
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Punkt A c preambuły (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że dekomodyfikacja 
oznacza postęp w sensie indywidualnego 
samostanowienia i możliwości udziału w 
życiu społecznym,

Or.de

Poprawka 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konieczne jest 
uzupełnienie PKB poprzez wprowadzenie 
wskaźników o szerszym zakresie, które 
uwzględnią społeczne i środowiskowe 
korzyści i straty, oraz wskaźników 
stosowanych do pomiaru trwałego 
rozwoju,

B. mając na uwadze, że dobrobyt 
gospodarczy oraz rozwój i postęp 
społeczny nie zawsze idą w parze, 
konieczne jest uzupełnienie PKB poprzez 
wprowadzenie wskaźników o szerszym 
zakresie, które odzwierciedlą społeczne i 
środowiskowe korzyści i straty, oraz 
wskaźników stosowanych do pomiaru 
trwałego rozwoju i jakości życia obywateli,

Or.es

Poprawka 16
Marian Harkin

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konieczne jest 
uzupełnienie PKB poprzez wprowadzenie 
wskaźników o szerszym zakresie, które 
uwzględnią społeczne i środowiskowe 
korzyści i straty, oraz wskaźników 
stosowanych do pomiaru trwałego 
rozwoju,

B. mając na uwadze, że spójne 
kształtowanie polityki wymaga ramowych
danych obejmujących wskaźniki
o szerszym zakresie, które uwzględnią 
społeczne i środowiskowe korzyści i straty, 
oraz wskaźniki stosowane do pomiaru 
trwałego rozwoju,
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Or.en

Poprawka 17
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa coraz większą różnicę między 
tym, co pokazują oficjalne dane 
statystyczne na temat wyników 
gospodarczych a tym, jak ludzie 
postrzegają warunki życia, oraz że sytuacja 
ta powoduje brak zaufania do rządów i 
procesu demokratycznego;

1. ponieważ pionowy podział dóbr często 
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, a
sytuacja ta powoduje brak zaufania do 
rządów i procesu demokratycznego;

Or.en

Poprawka 18
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa coraz większą różnicę między 
tym, co pokazują oficjalne dane 
statystyczne na temat wyników 
gospodarczych a tym, jak ludzie 
postrzegają warunki życia, oraz że sytuacja 
ta powoduje brak zaufania do rządów i 
procesu demokratycznego;

1. zauważa coraz większą różnicę 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;

_____________
1 Zgodnie z ustaleniami Eurofoundu od 
ostatniego kwartału 2007 r. do września 
2009 r. średni poziom zadowolenia z życia 
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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: Trends in quality of 
life in the EU: 2003-2009 (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).

Or.en

Poprawka 19
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa coraz większą różnicę między 
tym, co pokazują oficjalne dane 
statystyczne na temat wyników 
gospodarczych a tym, jak ludzie 
postrzegają warunki życia, oraz że sytuacja 
ta powoduje brak zaufania do rządów i 
procesu demokratycznego;

1. zauważa coraz większą różnicę między 
tym, co pokazują oficjalne dane 
statystyczne na temat wyników 
gospodarczych, a tym, jak ludzie 
postrzegają własne warunki życia, oraz że 
wymaga to opracowania dokładniejszych 
wskaźników oraz lepszego ich 
interpretowania;

Or.en

Poprawka 20
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że w rzeczywistości wzrost 
PKB nie poprawia niekorzystnej sytuacji 
społecznej w państwach członkowskich, 
ponieważ nie wiąże się on z lepszym 
podziałem dóbr, za czym idzie wykluczenie 
niektórych osób z korzystania ze wzrostu 
gospodarczego;

Or.en

Poprawka 21
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że Karta praw 
podstawowych, która jest już wiążąca 
prawnie, powinna być punktem 
odniesienia dla całej polityki Unii 
Europejskiej; ubolewa, że prawa 
podstawowe nie stwarzają podstawy do 
indywidualnych roszczeń; domaga się, aby 
Karta praw podstawowych obowiązywała 
we wszystkich państwach członkowskich 
bez wyjątku oraz wszystkich ludzi 
mieszkających w Unii Europejskiej, a 
także by stwarzała podstawę do 
indywidualnych roszczeń;

Or.de

Poprawka 22
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. stosowanie i interpretowanie lepszych 
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wskaźników należy rozpowszechniać 
wśród ogółu społeczeństwa w bardziej 
kompleksowy sposób z myślą o 
promowaniu jasnego postrzegania 
kontekstu społeczno-gospodarczego w 
danym okresie;

Or.en

Poprawka 23
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa jest potrzebne do 
osiągnięcia porozumienia, które będzie 
mogło zapewnić prawowitość niezbędną 
do wypracowania wspólnej wizji celów 
społecznych;

2. podkreśla, że wszystkie państwa 
członkowskie muszą podjąć się bardziej 
aktywnej roli w definiowaniu ograniczeń, 
z którymi mają do czynienia, a także 
sposobu kwantyfikacji i obliczania 
możliwych wskaźników do wykorzystania 
jako ogólnej podstawy modeli ilościowych;

Or.en

Poprawka 24
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa jest potrzebne do 
osiągnięcia porozumienia, które będzie 
mogło zapewnić prawowitość niezbędną 
do wypracowania wspólnej wizji celów 
społecznych;

2. podkreśla, że zaangażowanie partnerów 
społecznych i organizacji 
przedstawicielskich jest potrzebne do 
osiągnięcia porozumienia, które będzie 
mogło zapewnić prawowitość niezbędną 
do wypracowania wspólnej wizji celów 
społecznych;

Or.en
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Poprawka 25
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa jest potrzebne do 
osiągnięcia porozumienia, które będzie 
mogło zapewnić prawowitość niezbędną 
do wypracowania wspólnej wizji celów 
społecznych;

2. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa jest potrzebne do 
osiągnięcia porozumienia, które będzie 
mogło zapewnić prawowitość niezbędną 
do wypracowania wspólnej wizji celów 
społecznych; powtarza, że dla dobrostanu 
społeczeństw tak samo jak gospodarka 
ważny jest stan środowiska naturalnego, 
zrównoważenie środowiskowe, 
sprawiedliwość i włączenie społeczne, 
leżące u podstaw europejskiego modelu 
zrównoważonego rozwoju;

Or.en

Poprawka 26
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa jest potrzebne do 
osiągnięcia porozumienia, które będzie 
mogło zapewnić prawowitość niezbędną 
do wypracowania wspólnej wizji celów 
społecznych;

2. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa jest potrzebne do 
osiągnięcia porozumienia, które będzie 
mogło zapewnić prawowitość niezbędną 
do wypracowania wspólnej wizji celów 
społecznych dzięki równoczesnemu 
zastosowaniu także wskaźników 
alternatywnych dotyczących środowiska, 
integracji społecznej i dobrobytu 
społecznego;

Or.el
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Poprawka 27
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do terminowego publikowania 
wskaźników jakościowych i ilościowych, 
aby umożliwić sprawne kształtowanie 
polityki;

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 
rozbiciu na rodzaje gospodarstw 
domowych, aby umożliwić sprawne 
kształtowanie polityki, a także w sposób 
bardziej ukierunkowany reagować na 
wywołane kryzysem wyzwania;

Or.en

Poprawka 28
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do terminowego publikowania 
wskaźników jakościowych i ilościowych, 
aby umożliwić sprawne kształtowanie 
polityki;

3. wzywa do terminowego publikowania 
wskaźników jakościowych i ilościowych, 
aby umożliwić sprawne kształtowanie 
polityki w celu uzyskania jak najlepszej 
równowagi między uzdrowieniem 
finansów publicznych, rozwojem a 
spójnością społeczną;

Or.el



PE450.738v01-00 16/32 AM\834311PL.doc

PL

Poprawka 29
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do terminowego publikowania 
wskaźników jakościowych i ilościowych, 
aby umożliwić sprawne kształtowanie 
polityki;

3. wzywa do terminowego publikowania 
wskaźników jakościowych i ilościowych, 
aby umożliwić sprawne kształtowanie 
polityki oraz monitorowanie tendencji w 
czasie;

Or.en

Poprawka 30
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność oparcia 
wskaźników na informacjach 
statystycznych, które są istotne, aktualne, 
dokładne, dostępne, porównywalne i 
spójne we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or.en

Poprawka 31
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję Europejską, aby – z 
myślą o nakreśleniu bardziej 
kompleksowego obrazu dobrostanu i 
spójności – jako kwestię priorytetową i 
pilną wprowadziła oprócz PKB wskaźniki 
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dotyczące spraw społecznych i 
środowiskowych, ponieważ PKB odnosi 
się jedynie do gospodarczych aspektów 
rozwoju;

Or.en

Poprawka 32
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. 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 zapewnią 
decydentom politycznym dodatkowy 
zestaw mierników dotyczących 
wielowymiarowych zjawisk dobrostanu i 
jakości życia;

Or.en

Poprawka 33
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

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

Or.fr
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Poprawka 34
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

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

Or.fr

Poprawka 35
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą 
wskaźniki co najmniej w następujących 
kategoriach: zdrowie, edukacja, 
zatrudnienie, współzależność, 
zaangażowanie polityczne, dobrobyt 
materialny i środowisko;

4. dla lepszej kwantyfikacji dobrostanu 
danego państwa wskaźniki i zagregowane 
wskaźniki pomiaru poziomu zdrowia, 
edukacji, zatrudnienia, współzależności, 
zaangażowania politycznego, dobrobytu 
i środowiska powinny stać się wraz z PKB 
odniesieniem przy wyjaśnianiu pojęcia 
poziomu jakości życia;

Or.en

Poprawka 36
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 
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co najmniej w następujących kategoriach: 
zdrowie, edukacja, zatrudnienie, 
współzależność, zaangażowanie 
polityczne, dobrobyt materialny 
i środowisko;

co najmniej w następujących kategoriach: 
zdrowie, edukacja, zatrudnienie, rodzina, 
przestępczość, współzależność, 
zaangażowanie polityczne, dobrobyt 
materialny, dobrostan psychiczny
i środowisko;

Or.en

Poprawka 37
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 
co najmniej w następujących kategoriach: 
zdrowie, edukacja, zatrudnienie, 
współzależność, zaangażowanie 
polityczne, dobrobyt materialny
i środowisko;

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 
co najmniej w następujących kategoriach: 
zdrowie i średnia długość życia, edukacja, 
zatrudnienie, dostęp do usług i transportu 
(przede wszystkim w przypadku 
mikroregionów znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji), współzależność,
poziom zaufania publicznego, 
zaangażowanie polityczne, dobrostan 
społeczny (wolne od dyskryminacji 
społeczeństwo zapewniające wszystkim 
równe szanse w każdej dziedzinie),
dobrobyt i środowisko;

Or.en

Poprawka 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 
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co najmniej w następujących kategoriach:
zdrowie, edukacja, zatrudnienie, 
współzależność, zaangażowanie 
polityczne, dobrobyt materialny
i środowisko;

odzwierciedlające dostęp obywateli do 
usług pozarynkowych, np.: opieki 
zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, 
mieszkalnictwa, transportu i 
bezpieczeństwa, przy czym wskaźniki te 
powinny odzwierciedlać wydajność tych 
usług oraz jakość instytucji i środowiska 
naturalnego;

Or.es

Poprawka 39
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 
co najmniej w następujących kategoriach: 
zdrowie, edukacja, zatrudnienie, 
współzależność, zaangażowanie 
polityczne, dobrobyt materialny 
i środowisko;

4. podkreśla potrzebę pomiaru 
indywidualnej jakości życia w 
społeczeństwach, zwłaszcza osób 
należących do grup najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem, i zauważa, że 
do takiego pomiaru niezbędne będą 
wskaźniki co najmniej w następujących 
kategoriach: zdrowie, edukacja, ubóstwo, 
zatrudnienie, czas wolny, integracja 
społeczna, udział w życiu politycznym i 
kulturalnym, dobrobyt materialny 
i środowisko;

Or.de

Poprawka 40
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki
co najmniej w następujących kategoriach: 

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą
systematyczne badania społeczne, oceny 
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zdrowie, edukacja, zatrudnienie, 
współzależność, zaangażowanie 
polityczne, dobrobyt materialny 
i środowisko;

wpływu i wskaźniki w następujących 
kategoriach: zdrowie, edukacja, 
zatrudnienie, współzależność, 
zaangażowanie polityczne, dobrobyt
materialny i środowisko;

Or.el

Poprawka 41
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 
co najmniej w następujących kategoriach: 
zdrowie, edukacja, zatrudnienie, 
współzależność, zaangażowanie 
polityczne, dobrobyt materialny
i środowisko;

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach i zauważa, że do 
takiego pomiaru niezbędne będą wskaźniki 
co najmniej w następujących kategoriach: 
zdrowie, edukacja, zatrudnienie, 
współzależność, zaangażowanie 
polityczne, dobrobyt, środowisko, ochrona 
społeczna i kapitał społeczny;

Or.en

Poprawka 42
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. sugeruje wykorzystywanie – przy 
dalszym opracowywaniu zarówno 
mierników jakościowych, jak i ilościowych 
– wskaźników EQLS, które obejmują 
podstawowe dziedziny jakości życia;

Or.en
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Poprawka 43
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że oprócz pomiaru jakości 
życia, należy również mierzyć poczynione 
postępy, które mają wielopłaszczyznowy i 
dynamiczny charakter i zawierają w sobie 
zarówno materialne jak i niematerialne 
aspekty;

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

Or.en

Poprawka 44
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że oprócz pomiaru jakości 
życia, należy również mierzyć poczynione 
postępy, które mają wielopłaszczyznowy i 
dynamiczny charakter i zawierają w sobie 
zarówno materialne jak i niematerialne 
aspekty;

5. zauważa, że oprócz pomiaru jakości 
życia należy również mierzyć poczynione 
postępy, które mają wielopłaszczyznowy i 
dynamiczny charakter i zawierają w sobie 
zarówno materialne, jak i niematerialne 
aspekty, np. edukację, średnią długość 
życia, jakość życia itd.;

Or.el

Poprawka 45
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję Europejską, aby w 
dłuższej perspektywie zastąpiła PKB –
będący najważniejszym wskaźnikiem 
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używanym jako podstawa podejmowania 
decyzji – wskaźnikiem alternatywnym, 
który pozwala na wprowadzenie bardziej 
odpowiedniego i kompleksowego pojęcia 
dobrostanu;

Or.en

Poprawka 46
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym dochodów minimalnych, zadłużenia, 
jakości budownictwa mieszkaniowego i 
sprawiedliwości systemów zabezpieczenia 
społecznego;

6. podkreśla potrzebę lepszej oceny 
wpływu dochodów, wzywając państwa 
członkowskie do bardziej terminowego 
dostarczania dokładniejszych danych;

Or.en

Poprawka 47
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym dochodów minimalnych, zadłużenia, 
jakości budownictwa mieszkaniowego i 
sprawiedliwości systemów zabezpieczenia 
społecznego;

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym dochodów minimalnych, zadłużenia, 
jakości i dostępności budownictwa 
mieszkaniowego, transportu i usług 
publicznych oraz sprawiedliwości 
systemów zabezpieczenia społecznego;

Or.fr
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Poprawka 48
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym dochodów minimalnych, zadłużenia, 
jakości budownictwa mieszkaniowego i 
sprawiedliwości systemów zabezpieczenia 
społecznego;

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym dochodów minimalnych, zadłużenia, 
jakości budownictwa mieszkaniowego 
(wyposażonego w przystępne ogrzewanie, 
elektryczność oraz bieżącą wodę) i 
sprawiedliwości systemów zabezpieczenia 
społecznego;

Or.en

Poprawka 49
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym dochodów minimalnych, zadłużenia, 
jakości budownictwa mieszkaniowego i
sprawiedliwości systemów zabezpieczenia 
społecznego;

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym gwarancji, że dochody minimalne 
chronią przed ubóstwem, zadłużenia, 
jakości budownictwa mieszkaniowego, 
zaopatrzenia w energię, wydatków na 
edukację i kulturę, wydatków na 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, sprawiedliwości 
systemów zabezpieczenia społecznego
oraz dostępu do wysokiej jakości usług, 
wydatków na opiekę nad dziećmi, 
wydatków na ochronę zdrowia, opiekę i 
pielęgnację;
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Or.de

Poprawka 50
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym dochodów minimalnych, zadłużenia, 
jakości budownictwa mieszkaniowego i 
sprawiedliwości systemów zabezpieczenia 
społecznego;

6. podkreśla potrzebę pomiaru 
wystarczalności dochodów i poziomu 
zadowolenia społeczeństwa pod względem 
zasobów finansowych i materialnych, w 
tym dochodów minimalnych, zadłużenia, 
jakości budownictwa mieszkaniowego i 
sprawiedliwości systemów zabezpieczenia 
społecznego, dostępu do edukacji i 
szkoleń, zasiłków dla bezrobotnych, opieki 
zdrowotnej;

Or.el

Poprawka 51
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla pilną potrzebę 
dysponowania danymi statystycznymi z 
całej UE – wykraczającymi poza 
wskaźniki monetarne – na temat sytuacji 
skrajnego ubóstwa, takich jak np. 
bezdomność, które obecnie nie są 
uwzględniane w statystyce wspólnotowej 
dotyczącej dochodów i warunków życia 
(EU SILC); domaga się, aby powyższe 
wskaźniki socjoekonomiczne były 
przedstawiane państwom członkowskim i 
Parlamentowi Europejskiemu w 
corocznym sprawozdaniu w celu 
przeprowadzenia dyskusji i ustalenia 
dalszych możliwości konkretnego 
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działania;

Or.de

Poprawka 52
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

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

Or.el

Poprawka 53
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do opracowania wskaźników 
odzwierciedlających problemy związane 
z podziałem bogactwa w społeczeństwie, 
aby obserwować proces włączenia 
społecznego;

7. wzywa do opracowania wskaźników 
odzwierciedlających poziomy i pionowy 
podział dóbr w społeczeństwie, aby 
sprawdzić, czy poszczególne grupy 
społeczne i etniczne mają równy udział w 
postępie gospodarczym i czy wzrost 
finansowy przyczynia się do ich włączenia 
społecznego;

Or.en
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Poprawka 54
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do opracowania wskaźników 
odzwierciedlających problemy związane 
z podziałem bogactwa w społeczeństwie, 
aby obserwować proces włączenia 
społecznego;

7. wzywa do opracowania wskaźników 
odzwierciedlających kształtowanie się i 
dynamikę realnych dochodów 
gospodarstw domowych w formie 
porównania różnych grup społecznych, a 
także regionów danego kraju, by móc 
analizować stopień podziału bogactw w 
społeczeństwie, a tym samym obserwować 
proces włączenia społecznego;

Or.es

Poprawka 55
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do opracowania wskaźników 
odzwierciedlających problemy związane 
z podziałem bogactwa w społeczeństwie, 
aby obserwować proces włączenia 
społecznego;

7. wzywa do opracowania wskaźników 
odzwierciedlających problemy związane 
z podziałem bogactwa w społeczeństwie, 
aby obserwować proces integracji
społecznej oraz uczestnictwa w życiu 
społecznym w Unii Europejskiej i poza 
nią;

Or.de

Poprawka 56
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7 
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do opracowania wskaźników 
odzwierciedlających problemy związane 
z podziałem bogactwa w społeczeństwie, 
aby obserwować proces włączenia 
społecznego;

7. zauważa, że spójność społeczna i 
spójność gospodarcza stanowią nadrzędne 
cele UE, a cele te wymagają wskaźników 
odzwierciedlających problemy związane 
z podziałem bogactwa w społeczeństwie i 
ułatwiających monitorowanie procesu 
włączenia społecznego;

Or.en

Poprawka 57
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę pomiaru zarówno 
pracy płatnej, jak i niepłatnej;

8. podkreśla potrzebę pomiaru zarówno 
pracy płatnej, jak i niepłatnej, a przy tym 
konieczność uwzględniania, czy podlega 
ona zasadom „godnej pracy” określonym 
przez Międzynarodową Organizację Pracy 
i zasadzie „dobrej pracy” oraz czy stanowi 
gwarancję ochrony przed ubóstwem;

Or.de

Poprawka 58
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę pomiaru zarówno 
pracy płatnej, jak i niepłatnej;

8. podkreśla potrzebę pomiaru zarówno 
pracy płatnej, jak i niepłatnej, pracy w 
domu i pracy wolontariuszy;

Or.el
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Poprawka 59
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla potrzebę pomiaru zarówno 
pracy płatnej, jak i niepłatnej;

8. podkreśla potrzebę pomiaru zarówno 
pracy płatnej, jak i niepłatnej, ale także 
uwzględniania stopy bezrobocia jako 
wskaźnika;

Or.de

Poprawka 60
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
wspólnych wskaźników dotyczących 
sytuacji dzieci i do gromadzenia 
porównywalnych danych wysokiej jakości 
i prowadzenia długoterminowej statystyki, 
obejmującej wszystkie aspekty 
całościowego podejścia do zwalczania 
ubóstwa wśród dzieci i wykluczenia 
społecznego, w tym kwestię mieszkań dla 
dzieci i rodzin, a także do poprawy 
możliwości opieki nad dziećmi w celu 
zapewnienia im dobrych warunków życia;

Or.de

Poprawka 61
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

8b. domaga się wprowadzenia do prawa 
pierwotnego Unii Europejskiej 
„społecznej klauzuli dotyczącej postępu”;

Or.de

Poprawka 62
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa do przyjęcia i promowania 
podręcznika MOP dotyczącego mierzalnej 
oceny pracy wolontariuszy.

9. wzywa do przyjęcia i promowania 
podręcznika MOP dotyczącego mierzalnej 
oceny pracy wolontariuszy i do 
obrazowania działań społeczeństwa 
obywatelskiego z wykorzystaniem 
wymiernych wskaźników, a także do 
usilniejszego zachęcania do takich 
działań.

Or.hu

Poprawka 63
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa do przyjęcia i promowania
podręcznika MOP dotyczącego mierzalnej 
oceny pracy wolontariuszy.

9. wzywa do przyjęcia podręcznika MOP 
dotyczącego mierzalnej oceny pracy 
wolontariuszy i jego wspierania przez 
wszystkie państwa członkowskie.

Or.en
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Poprawka 64
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że chociaż organy krajowe 
mogą stosować na odpowiednim szczeblu 
podejmowania decyzji inne wskaźniki, 
które uwzględniają specyficzne cechy 
regionów i miast, jednak na poziomie UE 
PKB musi pozostać głównym kryterium 
kwalifikowania się do otrzymywania 
pomocy w ramach polityki regionalnej.

Or.en

Poprawka 65
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. 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;

Or.de
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Poprawka 66
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9b. zwraca się do Rady i państw 
członkowskich o oparcie celu zwalczania 
ubóstwa, ustanowionego w ramach 
strategii Europa 2020, na wskaźniku 
relatywnego ubóstwa (60% mediany 
dochodu gospodarstw), zatwierdzonym 
przez Radę Europejską podczas 
posiedzenia w Laeken w grudniu 2001 r., 
ponieważ wskaźnik ten wyraźnie pokazuje 
ubóstwo jako stan względny, odnosi 
problem ubóstwa do sytuacji 
poszczególnych państw członkowskich, a 
przy tym zapewnia porównywalność w 
całej UE;

Or.de


