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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция,
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че БВП, макар и важен показател за икономическия растеж, 
съвсем не е достатъчен като инструмент, когато става дума да се определи каква 
политическа линия трябва да се следва, за да се посрещнат предизвикателствата на 
21-ви век,

Б. като има предвид, че са необходими по-всеобхватни показатели, които да допълват 
БВП и които да включват социалните ползи и загуби и ползите и загубите за 
околната среда, както и показатели за измерване на устойчивото развитие,

1. отбелязва, че е налице нарастващо различие между това, което показват 
официалните статистически данни във връзка с икономическите резултати, и 
начина, по който самите хора възприемат своите условия на живот, и че това води 
до липса на доверие в правителствата и демократичния процес;

2. подчертава необходимостта от ангажирането на обществото с цел изграждане на 
консенсус, който може да осигури нужната легитимност за развитието на споделени 
възгледи за обществените цели;

3. призовава за публикуването на качествени и количествени показатели в навременен 
срок с цел подобряване на процеса на изготвяне на политиките;

4. подчертава необходимостта от измерване на качеството на живот в обществото и 
отбелязва, че такова измерване ще изисква показатели от най-малко една от 
следните категории: здравеопазване, образование, заетост, свързаност, политическа 
ангажираност, материално благосъстояние и околна среда;

5. отбелязва, че освен измерването на качеството на живот е необходимо също така 
измерване на напредъка, който е многоизмерен и динамичен, и включва както 
материални, така и нематериални аспекти;

6. подчертава необходимостта от измерване на „справянето с доходите“ и равнището, 
при което хората живеят добре по отношение на финансовите и материалните 
активи, включително минимален доход, задлъжнялост, качество на жилищните 
условия и адекватност на системите за социална сигурност;

7. призовава за създаването на показатели, които отразяват въпросите за 
разпределението на благата в обществото, с цел наблюдение на процеса на социално 
приобщаване;

8. подчертава необходимостта да бъде измерван както безвъзмездният, така и 
платеният труд;

9. призовава за приемането и популяризирането на наръчника на МОТ относно 
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измерването на доброволческия труд.


