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Amendamentul 1
Marian Harkin

Proiect de aviz
Referirea -1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere instrumentele statistice 
existente care se aplică la anumite 
dimensiuni ale progresului social, 
bunăstării și dezvoltării durabile în 
Europa, cum ar fi statisticile comunitare 
referitoare la venit și la condițiile de viață 
(EU-SILC), ancheta asupra forței de 
muncă (LFS), eurobarometrele, ancheta 
privind valorile europene și ancheta 
socială europeană (ESS),

Or.en

Amendamentul 2
Marian Harkin

Proiect de aviz
Referirea -1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere ancheta europeană 
privind calitatea vieții (EQLS), 
coordonată de Eurofound, care oferă o 
imagine cuprinzătoare asupra calității 
vieții și condițiilor de viață în țările 
europene (și care acoperă toate statele 
membre ale UE și țările candidate), ce 
dispune de peste 120 de indicatori care 
oferă date comparative de pe teritoriul 
țărilor1,
_____________________
1 EQLS acoperă următoarele domenii de 
bază din cadrul conceptului de calitate a 
vieții: resurse economice, privare;
sănătate și acces la serviciile medicale;
grad de ocupare a forței de muncă și 
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calitate a locurilor de muncă; echilibru 
între viața profesională și viața de familie;
relații de familie și sprijin acordat 
acestora; incluziune/excluziune socială 
(viața comunității și participare socială);
educație și instruire; calitatea locuințelor 
și a mediului înconjurător local; capital 
social și calitatea societății; calitatea 
serviciilor publice; bunăstare subiectivă 
(inclusiv fericire, satisfacție în viață, 
optimism față de viitor),

Or.en

Amendamentul 3
Marian Harkin

Proiect de aviz
Referirea 1b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Raportul Stiglitz 
(raportul Comisiei pentru măsurarea 
performanței economice și a progresului 
social1), care oferă o perspectivă asupra 
celor șapte dimensiuni care trebuie luate 
în considerare la dezvoltarea de noi 
indicatori,
_______________________
1 http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

Or.en

Amendamentul 4
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este pe 

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este 
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deplin inadecvat ca instrument pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI;

inadecvat ca instrument pentru politicile de
orientare pentru a răspunde provocărilor 
secolului XXI;

Or.en

Amendamentul 5
Marian Harkin

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este pe 
deplin inadecvat ca instrument pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI;

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este 
inadecvat ca instrument pentru politicile de 
orientare pentru a răspunde provocărilor 
secolului XXI;

Or.en

Amendamentul 6
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este pe 
deplin inadecvat ca instrument pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI;

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, nu este 
suficient ca instrument unic pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI;

Or.en

Amendamentul 7
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Considerentul A
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Proiectul de aviz Amendamentul

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este pe 
deplin inadecvat ca instrument pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI;

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, ar putea 
fi folosit împreună cu indici adiționali 
pentru a cuantifica mai bine răspunsurile 
la provocările secolului XXI;

Or.en

Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este pe 
deplin inadecvat ca instrument pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI;

A. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este pe 
deplin inadecvat ca instrument pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI, pe lângă 
faptul că este insuficient pentru a evalua 
coeziunea economică și socială;

Or.en

Amendamentul 9
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

Α. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este pe 
deplin inadecvat ca instrument pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI;

Α. PIB-ul, deși reprezintă un indicator 
important al creșterii economice, este pe 
deplin inadecvat ca instrument pentru 
politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI dacă nu este 
folosit împreună cu alți indicatori sociali 
și de mediu;

Or.el
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Amendamentul 10
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât criza financiară, economică 
și socială demonstrează că o strategie 
economică bazată doar pe PIB nu face 
posibilă dezvoltarea unui model durabil; 

Or.fr

Amendamentul 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât criza economică exacerbează 
inegalitățile sociale, devenind foarte 
necesar accesul la informații relevante și 
complete privind evoluția veniturilor reale 
ale gospodăriilor, precum și privind 
nivelul dezvoltării economice și al 
progresului social aferent;

Or.es

Amendamentul 12
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât în etapa actuală de dezvoltare 
socială din Uniunea Europeană, 
progresul înseamnă în primul rând 
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facilitarea participării politice, sociale și 
democratice pentru toți, atât la nivel 
individual, cât și colectiv, prin eliminarea 
diviziunilor sociale și a sărăciei;

Or.de

Amendamentul 13
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât sărăcia și excluziunea socială 
reprezintă o ofensă la adresa demnității 
umane și împiedică participarea politică, 
socială și culturală și întrucât progresul 
social este condiționat de depășirea 
acestor ofense;

Or.de

Amendamentul 14
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât decomodificarea muncii 
reprezintă un pas înainte spre auto-
determinare și marchează oportunități 
pentru participarea socială; 

Or.de

Amendamentul 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât pentru completarea PIB-ului 
este nevoie de indicatori mai cuprinzători, 
care încorporează câștigurile și pierderile 
pe plan social și din punct de vedere al 
mediului, precum și de indici pentru 
măsurarea dezvoltării durabile;

B. întrucât bogăția economică și 
dezvoltarea și progresul social nu sunt 
întotdeauna legate iar pentru completarea 
PIB-ului este nevoie de indicatori mai 
cuprinzători, care să reflecte câștigurile și 
pierderile pe plan social și din punct de 
vedere al mediului, precum și de indici 
pentru măsurarea dezvoltării durabile și a 
calității vieții cetățenilor;

Or.es

Amendamentul 16
Marian Harkin

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât pentru completarea PIB-ului
este nevoie de indicatori mai cuprinzători, 
care încorporează câștigurile și pierderile 
pe plan social și din punct de vedere al 
mediului, precum și de indici pentru 
măsurarea dezvoltării durabile;

B. întrucât pentru elaborarea unor politici 
coerente este nevoie de un cadru de date 
care să includă indicatori mai cuprinzători, 
care să încorporeze câștigurile și pierderile 
pe plan social și din punct de vedere al 
mediului, precum și de indici pentru 
măsurarea dezvoltării durabile;

Or.en

Amendamentul 17
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă existența unui decalaj în 
creștere între ceea ce indică statisticile 
oficiale privind performanța economică și 
modul în care oamenii percep propriile 
condiții de viață, și că acest decalaj are ca 

1. deoarece distribuirea verticală a 
bogăției adesea nu se realizează, există un 
decalaj în creștere între ceea ce indică 
statisticile oficiale privind performanța 
economică și modul în care oamenii percep 
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rezultat o lipsă de încredere în guvern și în 
procesul democratic;

propriile condiții de viață și că acest 
decalaj are ca rezultat o lipsă de încredere 
în guvern și în procesul democratic;

Or.en

Amendamentul 18
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă existența unui decalaj în creștere 
între ceea ce indică statisticile oficiale 
privind performanța economică și modul în 
care oamenii percep propriile condiții de 
viață, și că acest decalaj are ca rezultat o 
lipsă de încredere în guvern și în procesul 
democratic;

1. observă existența unui decalaj în creștere 
între ceea ce indică statisticile oficiale 
privind performanța economică și modul în 
care oamenii percep propriile condiții de 
viață și calitatea propriei vieți și că acest 
decalaj are ca rezultat o lipsă de încredere 
în guvern și în procesul democratic; 
remarcă faptul că bunăstarea subiectivă 
în Europa nu este influențată doar de 
venit, ci și de modul în care este percepută 
calitatea societății1;  
_____________
1 conform constatărilor Eurofound 
realizate între ultimul trimestru al anului 
2007 și luna septembrie 2009, nivelul 
mediu de satisfacție față de viață în 
general pe teritoriul UE a scăzut cu 
aproximativ 4%.  Modelul după care s-a 
schimbat satisfacția față de viață reflectă 
schimbările din PIB-ul unor țări precum 
țările baltice, dar nu corespunde 
scăderilor relativ mici ale PIB-ului din 
țări precum Malta sau Franța. (Sursa:
Tendințe ale calității vieții în UE: 2003-
2009, Eurofound, 2010)
În interiorul fiecărei țări, diferențele de 
venit, precum și corupția așa cum e 
percepută de cetățeni au un impact 
considerabil asupra încrederii în 
instituțiile politice. (Sursa: Eurofound – a 
doua anchetă europeană privind calitatea 
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vieții)

Or.en

Amendamentul 19
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă existența unui decalaj în creștere 
între ceea ce indică statisticile oficiale 
privind performanța economică și modul în 
care oamenii percep propriile condiții de 
viață, și că acest decalaj are ca rezultat o 
lipsă de încredere în guvern și în procesul 
democratic;

1. observă existența unui decalaj în creștere 
între ceea ce indică statisticile oficiale 
privind performanța economică și modul în 
care oamenii percep propriile condiții de 
viață, fiind astfel necesară crearea unor 
indici mai preciși, dar și o mai bună 
interpretare;

Or.en

Amendamentul 20
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. declară că o creștere a PIB-ului nu 
reduce de fapt dezavantajele sociale în 
interiorul statelor membre, deoarece nu 
implică îmbunătățirea distribuției 
bogăției, iar consecința acestei situații 
este că anumiți oameni sunt excluși, 
neputând beneficia de creșterea 
economică; 

Or.en
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Amendamentul 21
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că toate politicile Uniunii 
Europene ar trebui să aibă drept referință 
Carta drepturilor fundamentale, care în 
prezent este obligatorie din punct de 
vedere juridic; deplânge faptul că 
drepturile fundamentale nu pot fi 
susținute individual în fața justiției; cere 
ca, pentru toți oamenii care trăiesc în 
Uniunea Europeană, Carta drepturilor 
fundamentale să fie valabilă în toate 
statele membre, fără excepție, și ca toți 
indivizii să poată introduce acțiuni în 
instanță în caz de încălcare a acestei 
carte; 

Or.de

Amendamentul 22
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. folosirea și interpretarea unor indici 
mai buni ar trebui să fie aduse la 
cunoștința publicului larg într-un mod 
mai ușor de înțeles, pentru a putea 
promova o viziune mai clară asupra 
contextului socio-economic al unei 
anumite perioade de timp;

Or.en
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Amendamentul 23
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia implicării societății 
pentru obținerea unui consens care să 
ofere legitimitatea necesară pentru 
dezvoltarea unei viziuni comune asupra 
obiectivelor societății;

2. subliniază nevoia ca toate statele 
membre să joace un rol mai activ în 
definirea constrângerilor cu care se 
confruntă și a mijloacelor de cuantificare 
și calcul pentru posibili indici care să fie 
folosiți în mod general pentru modele 
cantitative; 

Or.en

Amendamentul 24
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia implicării societății
pentru obținerea unui consens care să ofere 
legitimitatea necesară pentru dezvoltarea 
unei viziuni comune asupra obiectivelor 
societății;

2. subliniază nevoia implicării partenerilor 
sociali și a organizațiilor reprezentative 
pentru obținerea unui consens care să ofere 
legitimitatea necesară pentru dezvoltarea 
unei viziuni comune asupra obiectivelor 
societății;

Or.en

Amendamentul 25
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia implicării societății 
pentru obținerea unui consens care să ofere 
legitimitatea necesară pentru dezvoltarea 

2. subliniază nevoia implicării societății 
pentru obținerea unui consens care să ofere 
legitimitatea necesară pentru dezvoltarea 
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unei viziuni comune asupra obiectivelor 
societății;

unei viziuni comune asupra obiectivelor 
societății; reamintește faptul că situația 
mediului natural, durabilitatea mediului 
înconjurător, dreptatea și integrarea 
socială sunt la fel de importante pentru 
bunăstarea societăților ca și economia, 
sprijinind modelul european de dezvoltare 
durabilă;

Or.en

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia implicării societății 
pentru obținerea unui consens care să ofere 
legitimitatea necesară pentru dezvoltarea 
unei viziuni comune asupra obiectivelor 
societății;

2. subliniază nevoia implicării societății 
pentru obținerea unui consens care să ofere 
legitimitatea necesară pentru dezvoltarea 
unei viziuni comune asupra obiectivelor 
societății prin utilizarea combinată și a 
indicatorilor alternativi referitori la 
mediu, incluziune socială și bunăstare 
socială;

Or.el

Amendamentul 27
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită realizarea în timp util a unui 
sistem de măsurare calitativă și cantitativă, 
care să îmbunătățească procesul de 
elaborare a politicilor;

3. este preocupat de întârzierea 
substanțială în colectarea și furnizarea 
datelor privind consecințele sociale ale 
crizei care a lovit recent sectorul 
financiar, economic și ocuparea forței de 
muncă; solicită, prin urmare, realizarea 
în timp util a unui sistem de măsurare 
calitativă și cantitativă, care să se bazeze 
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pe diferitele tipuri de gospodării, pentru a 
îmbunătăți procesul de elaborare a 
politicilor și pentru a reacționa la 
provocările cauzate de criză într-un mod 
mai bine orientat; 

Or.en

Amendamentul 28
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită realizarea în timp util a unui 
sistem de măsurare calitativă și cantitativă, 
care să îmbunătățească procesul de 
elaborare a politicilor;

3. solicită realizarea în timp util a unui 
sistem de măsurare calitativă și cantitativă, 
care să îmbunătățească procesul de 
elaborare a politicilor, în vederea realizării 
celui mai bun echilibru posibil între 
consolidare financiară, dezvoltare și 
coeziune socială; 

Or.el

Amendamentul 29
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită realizarea în timp util a unui 
sistem de măsurare calitativă și cantitativă, 
care să îmbunătățească procesul de 
elaborare a politicilor;

3. solicită realizarea în timp util a unui 
sistem de măsurare calitativă și cantitativă, 
care să îmbunătățească procesul de 
elaborare a politicilor și care să permită 
monitorizarea tendințelor de-a lungul 
timpului;

Or.en
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Amendamentul 30
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este nevoie ca indicatorii 
să se bazeze pe informații statistice 
relevante, furnizate la timp, precise, 
accesibile, comparabile și coerente în 
toate statele membre;

Or.en

Amendamentul 31
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei Europene ca, în mod 
prioritar și de urgență, să introducă 
indicatori privind chestiuni sociale și de 
mediu, în plus față de PIB, deoarece PIB-
ul se referă doar la aspecte economice ale 
dezvoltării, pentru a avea o imagine mai 
cuprinzătoare asupra bunăstării și 
coeziunii;

Or.en

Amendamentul 32
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită înființarea unui nou 
parteneriat între toate părțile interesate 
relevante (Eurostat, birourile naționale de 
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statistică, organizații de cercetare, 
guverne naționale, agenții UE etc.) pentru 
a dezvolta indicatori ai bunăstării și 
dezvoltării durabile care să pună la 
dispoziția organelor de decizie politică un 
set suplimentar de măsuri privind 
fenomenele multidimensionale legate de 
bunăstare și calitatea vieții;

Or.en

Amendamentul 33
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, la instrumentele 
convenționale de evaluare a progresului 
în direcția atingerii obiectivelor formulate 
în Strategia UE 2020, Comisia ar trebui 
să adauge indicatori alternativi;  

Or.fr

Amendamentul 34
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că obiectivul privind 
inovarea nu poate fi atins decât dacă se 
însoțește de stabilirea unor indicatori prin 
intermediul cărora să se definească și să 
se evalueze un mediu favorabil inovării;

Or.fr
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Amendamentul 35
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea 
a cel puțin una dintre următoarele 
categorii: sănătate, educație, ocuparea 
forței de muncă, conectare, implicare 
politică, bunăstare materială și mediu;

4. pentru o mai bună cuantificare a 
bunăstării unei țări, indicii și indecșii 
agregați care măsoară următoarele:
sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, capacitate de interconectare, 
implicare politică, bunăstare materială și 
mediu ar trebui să devină, împreună cu 
PIB, bazele de referință pentru explicarea 
nivelului de calitate a vieții;

Or.en

Amendamentul 36
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea a 
cel puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, conectare, implicare politică, 
bunăstare materială și mediu;

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea a 
cel puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, familie, nivel al criminalității,
capacitate de interconectare, implicare 
politică, bunăstare materială, bunăstare 
mintală și mediu;

Or.en

Amendamentul 37
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea a 
cel puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, conectare, implicare politică, 
bunăstare materială și mediu;

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea a 
cel puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate și speranță de viață, educație, 
ocuparea forței de muncă, acces la servicii 
și la transport (în special în cazul 
microregiunilor dezavantajate), capacitate 
de interconectare, nivel al încrederii 
publice, implicare politică, bunăstare 
socială (o societate fără discriminare care 
să asigure tuturor oportunități egale în 
fiecare domeniu), bunăstare materială și 
mediu;

Or.en

Amendamentul 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea 
a cel puțin una dintre următoarele 
categorii: sănătate, educație, ocuparea 
forței de muncă, conectare, implicare 
politică, bunăstare materială și mediu;

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita indicatori 
care să reflecte accesul public la servicii 
de piață cum ar fi: sănătate, educație, 
ocuparea forței de muncă, locuințe, 
transport și securitate; este de asemenea 
important ca acești indicatori să reflecte 
productivitatea respectivelor servicii și 
calitatea instituțiilor și a mediului;

Or.es

Amendamentul 39
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea a 
cel puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, conectare, implicare politică, 
bunăstare materială și mediu;

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții individuale în cadrul societății, în 
special în cazul membrilor grupurilor 
care prezintă un risc special de 
excluziune, și observă că astfel de 
măsurători vor solicita evaluarea a cel 
puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate, educație, sărăcie, ocuparea forței 
de muncă, posibilități de petrecere a 
timpului liber, capacitate de 
interconectare, participare politică și 
culturală, bunăstare materială și mediu;

Or.de

Amendamentul 40
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea a 
cel puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, conectare, implicare politică, 
bunăstare materială și mediu;

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita studii 
sociale sistematice, evaluări de impact și 
evaluarea următoarelor categorii: sănătate, 
educație, ocuparea forței de muncă, 
capacitate de interconectare, implicare 
politică, bunăstare materială și mediu;

Or.el

Amendamentul 41
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 4. subliniază nevoia de a măsura calitatea 
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vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea a 
cel puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, conectare, implicare politică, 
bunăstare materială și mediu;

vieții în cadrul societății și observă că 
astfel de măsurători vor solicita evaluarea a 
cel puțin una dintre următoarele categorii:
sănătate, educație, ocuparea forței de 
muncă, capacitate de interconectare, 
implicare politică, bunăstare materială,
mediu, protecție socială și capital social;

Or.en

Amendamentul 42
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sugerează ca indicatorii EQLS, care 
acoperă domeniile de bază privitoare la 
calitatea vieții, să fie dezvoltați în urma 
unor măsurători atât cantitative, cât și 
calitative;

Or.en

Amendamentul 43
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că, în afara măsurării calității 
vieții și a bunăstării, trebuie de asemenea 
să se măsoare progresul, care este 
multidimensional și dinamic și care 
încorporează atât aspecte materiale, cât și 
aspecte nemateriale;

5. observă că, printre măsurători privind 
dezvoltarea economică și productivitatea, 
există și alți indicatori care influențează și 
explică bunăstarea unei țări și care până 
în prezent nu au fost măsurați 
(cuantificați); 

Or.en
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Amendamentul 44
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că, în afara măsurării calității 
vieții și a bunăstării, trebuie de asemenea 
să se măsoare progresul, care este 
multidimensional și dinamic și care 
încorporează atât aspecte materiale, cât și 
aspecte nemateriale;

5. observă că, în afara măsurării calității 
vieții și a bunăstării, trebuie de asemenea 
să se măsoare progresul, care este 
multidimensional și dinamic și care 
încorporează atât aspecte materiale, cât și 
aspecte nemateriale cum ar fi educația, 
speranța de viață, calitatea vieții etc.;

Or.el

Amendamentul 45
Elisabeth Schroedter & Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei Europene ca pe 
termen lung să înlocuiască PIB-ul ca cel 
mai important indicator folosit ca bază a 
procesului de decizie cu un indicator 
alternativ care să permită elaborarea unui 
concept mai adecvat și mai cuprinzător de 
bunăstare;

Or.en

Amendamentul 46
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul
venitului suficient și al bunăstării în 

6. subliniază nevoia unei mai bune 
evaluări a modului în care venitul
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raport cu resursele financiare și bunurile 
materiale, inclusiv cu venitul minim, 
gradul de îndatorare, calitatea locuințelor 
și caracterul adecvat al sistemului de 
protecție socială;

influențează calitatea vieții și îndeamnă 
statele membre să furnizeze date mai 
precise și într-un interval de timp mai 
scurt;

Or.en

Amendamentul 47
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul 
venitului suficient și al bunăstării în raport 
cu resursele financiare și bunurile 
materiale, inclusiv cu venitul minim, 
gradul de îndatorare, calitatea locuințelor și 
caracterul adecvat al sistemului de 
protecție socială;

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul 
venitului suficient și al bunăstării în raport 
cu resursele financiare și bunurile 
materiale, inclusiv cu venitul minim, 
gradul de îndatorare, calitatea și 
accesibilitatea locuințelor, transportul și 
serviciile publice și caracterul adecvat al 
sistemului de protecție socială;

Or.fr

Amendamentul 48
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul 
venitului suficient și al bunăstării în raport 
cu resursele financiare și bunurile 
materiale, inclusiv cu venitul minim, 
gradul de îndatorare, calitatea locuințelor și 
caracterul adecvat al sistemului de 
protecție socială;

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul 
venitului suficient și al bunăstării în raport 
cu resursele financiare și bunurile 
materiale, inclusiv cu venitul minim, 
gradul de îndatorare, calitatea locuințelor 
(încălzire, electricitate și apă curentă la 
prețuri decente) și caracterul adecvat al 
sistemului de protecție socială;

Or.en
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Amendamentul 49
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul 
venitului suficient și al bunăstării în raport 
cu resursele financiare și bunurile 
materiale, inclusiv cu venitul minim, 
gradul de îndatorare, calitatea locuințelor 
și caracterul adecvat al sistemului de 
protecție socială;

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul 
venitului suficient și al bunăstării în raport 
cu resursele financiare și bunurile 
materiale, calitatea locuințelor, 
aprovizionarea cu energie electrică, 
cheltuielile pentru educație și cultură, 
cheltuielile pentru tehnologiile 
informatice și de comunicații, caracterul 
adecvat al sistemului de protecție socială și 
accesul la servicii de înaltă calitate, 
precum și cheltuieli pentru îngrijirea 
copiilor, serviciile medicale și alte tipuri 
de servicii de îngrijire destinate copiilor, 
dar și nevoia unei garanții că venitul 
minim îi va pune la adăpost pe oameni de 
sărăcie, inclusiv de îndatorare;

Or.de

Amendamentul 50
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul 
venitului suficient și al bunăstării în raport 
cu resursele financiare și bunurile 
materiale, inclusiv cu venitul minim, 
gradul de îndatorare, calitatea locuințelor și 
caracterul adecvat al sistemului de 
protecție socială;

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul 
venitului suficient și al bunăstării în raport 
cu resursele financiare și bunurile 
materiale, inclusiv cu venitul minim, 
gradul de îndatorare, calitatea locuințelor și 
caracterul adecvat al sistemului de 
protecție socială, precum și accesul la 
educație și instruire, ajutorul de șomaj și 
serviciile medicale;

Or.el
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Amendamentul 51
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că este nevoie urgentă de a 
avea la nivelul UE și alte date statistice, în 
afară de indicatorii monetari, privind 
situațiile de sărăcie extremă cum ar fi 
situația persoanelor fără adăpost, care în 
prezent nu sunt reflectate în statisticile 
comunitare referitoare la venit și la 
condițiile de viață (EU-SILC); consideră 
că detaliile acestor indicatori 
socioeconomici cheie ar trebui menționate 
în rapoartele anuale înaintate spre 
examinare statelor membre și 
Parlamentului European și cu scopul de a 
stabili aria acțiunilor ulterioare;

Or.de

Amendamentul 52
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază existența unor indicatori 
relevanți și solicită Comisiei și statelor 
membre să țină seama de măsurătorile și 
rezultatele obținute cu ajutorul acestor 
indicatori, folosiți în paralel cu datele 
privind PIB-ul, pentru introducerea, 
planificarea și evaluarea politicilor 
sociale; 

Or.el
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Amendamentul 53
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită elaborarea de indici care să 
reflecte distribuția în societate, în vederea 
monitorizării integrării sociale;

7. solicită elaborarea de indici care să 
reflecte distribuția atât orizontală, cât și 
verticală a bogăției în societate, pentru a 
constata dacă diferitele grupuri sociale și 
etnice beneficiază de o parte egală din 
progresul economic și dacă creșterea 
financiară contribuie la incluziunea 
socială;

Or.en

Amendamentul 54
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită elaborarea de indici care să 
reflecte distribuția în societate, în vederea 
monitorizării integrării sociale;

7. solicită elaborarea de indici care să 
reflecte tendințele comparative și 
dinamica veniturilor reale ale 
gospodăriilor din diferite categorii sociale 
și din diferite regiuni din aceeași țară, 
pentru a putea analiza în ce măsură
distribuția în societate este corectă și 
pentru a putea monitoriza astfel 
integrarea socială;

Or.es

Amendamentul 55
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită elaborarea de indici care să 
reflecte distribuția în societate, în vederea 
monitorizării integrării sociale;

7. solicită elaborarea de indici care să 
reflecte distribuția în societate, în vederea 
monitorizării integrării sociale și 
participării sociale în Uniunea 
Europeană și alte aspecte;

Or.de

Amendamentul 56
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită elaborarea de indici care să 
reflecte distribuția în societate, în vederea 
monitorizării integrării sociale;

7. remarcă faptul că obiectivele cele mai 
importante ale UE sunt coeziunea socială 
și economică, iar aceste obiective necesită
elaborarea de indici care să reflecte 
distribuția în societate și care să faciliteze 
monitorizarea integrării sociale;

Or.en

Amendamentul 57
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază nevoia evaluării atât a muncii 
remunerate, cât și a celei neremunerate;

8. subliniază nevoia evaluării atât a muncii 
remunerate, cât și a celei neremunerate și, 
în cadrul acestui proces, să se analizeze 
dacă tipul respectiv de muncă respectă 
„principiile muncii decente” ale 
Organizației Mondiale a Muncii și 
principiul „muncii de calitate” și dacă 
prezintă o garanție împotriva sărăciei;

Or.de
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Amendamentul 58
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază nevoia evaluării atât a muncii 
remunerate, cât și a celei neremunerate;

8. subliniază nevoia evaluării atât a muncii 
remunerate, cât și a celei neremunerate, a 
muncii la domiciliu sau a muncii 
voluntare;

Or.el

Amendamentul 59
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază nevoia evaluării atât a muncii 
remunerate, cât și a celei neremunerate;

8. subliniază nevoia evaluării atât a muncii 
remunerate, cât și a celei neremunerate și 
nevoia de a se utiliza rata șomajului drept 
indicator;

Or.de

Amendamentul 60
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să introducă 
indicatori comuni pentru situația copiilor, 
să culeagă date comparabile de calitate și 
să realizeze statistici pe termen lung care 
să reflecte toate aspectele unei viziuni 
complete, pentru a combate sărăcia și 
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excluziunea socială în rândul copiilor și 
să se abordeze inclusiv aspecte legate de 
locuințele pentru copii și familiile 
acestora și să se îmbunătățească accesul 
la facilități pentru îngrijirea copiilor cu 
scopul de le a asigura acestora 
bunăstarea;

Or.de

Amendamentul 61
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită introducerea în legislația 
primară a Uniunii Europene a unei 
„clauze privind progresul social”;

Or.de

Amendamentul 62
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită adoptarea și promovarea 
Manualului OIM privind cuantificarea 
activităților de voluntariat.

9. solicită adoptarea și promovarea 
Manualului OIM privind cuantificarea 
activităților de voluntariat și inventarierea 
activităților realizate de societatea civilă 
folosind indicatori măsurabili, precum și 
încurajarea mai puternică a unor astfel 
de activități.

Or.hu
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Amendamentul 63
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită adoptarea și promovarea 
Manualului OIM privind cuantificarea 
activităților de voluntariat.

9. solicită adoptarea și promovarea 
Manualului OIM privind cuantificarea 
activităților de voluntariat și promovarea 
acestuia de către toate statele membre.

Or.en

Amendamentul 64
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că, deși autoritățile 
naționale pot aplica, la nivelul decizional 
potrivit, alți indicatori care să țină seama 
de atributele specifice ale regiunilor și 
orașelor, la nivelul UE PIB-ul trebuie să 
rămână principalul criteriu pentru 
stabilirea eligibilității pentru asistența în 
cadrul politicii regionale. 

Or.en

Amendamentul 65
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. ia act de Decizia Consiliului din 17 
iunie 2010 de a lăsa la latitudinea statelor 
membre stabilirea obiectivelor naționale 
de reducere a numărului de persoane cu 
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risc de sărăcie și de excluziune socială, pe 
baza unuia sau mai multora dintre cei trei 
indicatori conveniți de Consiliu;
consideră că statele membre care folosesc 
doar indicatorul „gospodărie fără 
persoane ocupate” pot să neglijeze în mod 
sistematic probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia 
energetică, sărăcia infantilă și 
excluziunea socială;

Or.de

Amendamentul 66
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită Consiliului și statelor membre 
să măsoare obiectivele de combatere a 
sărăciei anunțate prin Strategia Europa 
2020 folosind indicatorul sărăciei relative 
aprobat de Consiliul European la 
summitul său de la Laeken din decembrie 
2001 (60% din venitul mediu al 
gospodăriilor), deoarece acest indicator 
definește sărăcia ca pe o situație relativă, 
relaționează sărăcia de situația din statul 
membru în cauză și este, de asemenea, 
comparabilă pe întreg teritoriul UE;

Or.de


