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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη ότι το ΑΕΠ, ενώ αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη της οικονομικής 
ανάπτυξης, είναι τελείως ανεπαρκές ως μέσο για την καθοδήγηση της πολιτικής ώστε 
αυτή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα,

Β. έχοντας υπόψη ότι απαιτούνται περισσότερο συμπεριληπτικοί δείκτες που θα λαμβάνουν 
υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προόδους και απώλειες ως συμπλήρωμα του
ΑΕΠ, καθώς επίσης και δείκτες για την μέτρηση της αειφόρου ανάπτυξης,

1. διαπιστώνει ότι υφίσταται μια αυξανόμενη δυσαναλογία μεταξύ των επίσημων 
στατιστικών για την οικονομική ανάπτυξη και του τρόπου με τον οποίο τα άτομα 
αντιλαμβάνονται την κατάσταση στις συνθήκες διαβίωσής τους, και ότι αυτό οδηγεί σε 
έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη δημοκρατική διαδικασία·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει συμμετοχή της κοινωνίας με σκοπό να δημιουργηθεί 
μια συναίνεση, η οποία θα μπορεί να παράσχει τη νομιμότητα που είναι απαραίτητη για 
να αναπτυχθεί μια κοινή άποψη των στόχων της κοινωνίας·

3. ζητεί να υλοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις με σκοπό 
να διευκολυνθεί η λήψη πολιτικών αποφάσεων·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να μετρηθεί η ποιότητα της ζωής στις κοινωνίες και επισημαίνει 
ότι μια παρόμοια μέτρηση θα απαιτήσει το λιγότερο δείκτες από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: υγεία, παιδεία, απασχόληση, κοινωνική ενσωμάτωση, ανάληψη πολιτικών 
δεσμεύσεων, υλική ευημερία και περιβάλλον·

5. επισημαίνει ότι πέραν από τη μέτρηση της ποιότητας της ζωής και της ευημερίας, θα 
πρέπει επίσης να μετρηθεί η πρόοδος, η οποία είναι πολυδιάστατη και δυναμική και η 
οποία περιλαμβάνει τόσο υλικές όσο και μη υλικές πτυχές·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να μετρηθεί "η επάρκεια του εισοδήματος" και ο βαθμός στον 
οποίο τα άτομα έχουν καλό επίπεδο διαβίωσης από απόψεως οικονομικής και υλικής, με 
κριτήρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται το κατώτατο εισόδημα, το χρέος, η ποιότητα 
στέγασης και η επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

7. ζητεί οι δείκτες να αντικατοπτρίζουν διανεμητικά ζητήματα στην κοινωνία με σκοπό να 
επιτηρείται η κοινωνική ένταξη·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη να μετρηθεί τόσο η μισθωτή όσο και η μη μισθωτή 
δραστηριότητα·

9. ζητεί την έγκριση και προώθηση του εγγράφου οδηγιών της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας σχετικά με την μέτρηση της εργασίας σε εθελοντική βάση.


