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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at mens BNP er en vigtig indikator for den økonomiske vækst, er dette 
mål fuldstændig utilstrækkeligt som pejlemærke for politiske tiltag til håndtering af 
udfordringerne i det 21. århundrede,

B. der henviser til, at der er behov for mere bredtfavnende indikatorer, der medregner sociale 
og miljømæssige tab og gevinster, som supplement til BNP, såvel som indekser til måling 
af bæredygtig udvikling,

1. bemærker, at der er en voksende kløft mellem de officielle statistikkers billede af de 
økonomiske præstationer og menneskers opfattelse af deres egne leveforhold, og at dette 
resulterer i manglende tillid til regeringsførelsen og den demokratiske proces;

2. understreger behovet for at inddrage samfundet med henblik på at skabe en konsensus, der 
kan tilvejebringe den nødvendige legitimitet til udviklingen af en fælles holdning til 
samfundsmålsætningerne;

3. opfordrer til, at der i god tid opstilles kvalitative og kvantitative parametre, så 
politikudformningen kan forbedres; 

4. understreger behovet for at måle livskvaliteten i samfundet og bemærker, at sådanne 
målinger forudsætter parametre fra som minimum de følgende kategorier:  sundhed, 
uddannelse, beskæftigelse, tilknytningsgrad, politisk engagement, materiel velstand og 
miljø;

5. bemærker, at foruden måling af livskvalitet og velfærd er der også behov for at måle 
fremskridt, der er flerdimensionelt og dynamisk og omfatter både materielle og ikke-
materielle aspekter;

6. understreger behovet for at måle indkomsthåndtering og omfanget af folks velfærd, hvad 
angår finansielle og materielle aktiver, herunder minimumsindkomst, gældsættelse, 
boligkvalitet, og hvorvidt det sociale sikringssystem er fyldestgørende;

7. slår til lyd for indekser, der afspejler de fordelingsmæssige forhold i samfundet, med 
henblik på at følge den sociale inddragelse;

8. understreger behovet for at måle både ulønnet og lønnet arbejde;

9. opfordrer til vedtagelse og promovering af ILO's vejledning i måling af frivilligt arbejde.


