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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že zatímco HDP je významným ukazatelem hospodářského růstu jako 
nástroj pro řízení politiky, která čelí výzvám 21. století, je naprosto nevhodný.

B. vzhledem k tomu, že je nezbytné přidat k HDP komplexnější ukazatele, které by zahrnuly 
přínosy a ztráty v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí, a indexy pro měření 
udržitelného rozvoje,

1. konstatuje, že existuje zvětšující se rozdíl mezi údaji oficiálních statistik o hospodářských 
výsledcích a tím, jak lidé vnímají jejich vlastní životní podmínky, a konstatuje, že to vede 
ke ztrátě důvěry v činnost vlády a v demokratický proces;

2. zdůrazňuje, že je třeba do těchto otázek zapojit společnost, aby bylo dosaženo shody, 
která zabezpečí legitimitu nezbytnou k nalezení společného postoje k cílům společnosti;

3. vyzývá k tomu, aby byly včas vypracovány kvalitativní a kvantitativní metody měření 
s cílem posílit vytváření politiky;

4. zdůrazňuje potřebu měřit kvalitu života ve společnosti a konstatuje, že pro takové měření 
budou potřebné údaje alespoň z těchto oblastí: zdraví, vzdělání, zaměstnání, vzájemná 
propojenost, politická angažovanost, materiální prosperita a životní prostředí;

5. konstatuje, že kromě měření kvality života a blahobytu je také nutné měřit pokrok, který 
zahrnuje více aspektů a je dynamický a zahrnuje materiální i nemateriální aspekty;

6. zdůrazňuje potřebu měřit, jak občané vystačí s příjmem a do jaké míry vedou z finančního 
a materiálního hlediska kvalitní život, včetně minimálního příjmu, zadluženosti, kvality 
bydlení a přiměřenosti systémů sociálního zabezpečení;

7. požaduje ukazatele, které by odrážely otázky týkající se rozdělování ve společnosti 
s cílem sledovat sociální začlenění;

8. zdůrazňuje potřebu měřit neplacené i placené práce;

9. požaduje přijetí příručky ILO o měření dobrovolné činnosti a podporuje její využívání.


