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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a GDP ugyan a gazdasági növekedés fontos mutatója, ám egyáltalán nem alkalmas 
arra, hogy irányt mutasson a 21. század kihívásaival foglalkozó politika számára,

B. mivel a GDP mellett olyan átfogóbb mutatók szükségesek, amelyekben a társadalmi és 
környezeti eredmények és veszteségek, valamint a fenntartható fejlődést mérő mutatók is 
benne foglaltatnak,

1. rámutat a növekvő szakadékra aközött, amit a hivatalos statisztikák állítanak a gazdaság 
teljesítményéről, és aközött, ahogy az emberek az életük minőségét ténylegesen érzékelik, 
amely eltérés a kormányzattal és a demokratikus folyamattal szembeni bizalmatlansághoz 
vezet;

2. hangsúlyozza a társadalom bevonásának szükségességét egy olyan konszenzus kialakítása 
érdekében, amely megadja a szükséges legitimitást a társadalmi célokkal kapcsolatos 
közös nézőpont kialakításához;

3. kéri olyan minőségi és mennyiségi mérőszámok időben történő kidolgozását, amelyek 
segítik a politikák kialakításának javítását;

4. hangsúlyozza a társadalmak életminőségével kapcsolatos mérések fontosságát és 
megjegyzi, hogy e méréseknek legalább a következő kategóriákról kell adatot 
szolgáltatniuk: egészségügy, oktatásügy, foglalkoztatás, társadalmi kapcsolatok, részvétel 
a politikában, anyagi jólét és környezetvédelem;

5. megjegyzi, hogy az életminőség és a jólét mérésén túl a haladást is mérni kell, ami több 
dimenziójú, dinamikus, továbbá anyagi és nem anyagi összetevőkkel egyaránt 
rendelkezik;

6. hangsúlyozza, hogy szükséges annak mérése, mennyire „lehet kijönni a jövedelemből”, 
továbbá, hogy milyen mértékű az állampolgárok jóléte pénzügyi és anyagi értelemben, 
beleértve a minimálbért, az eladósodottságot, a lakhatás minőségét, és a szociális ellátó 
rendszerek megfelelő működését;

7. a társadalmi integráció mérése érdekében kéri olyan mutatók alkalmazását, amelyek 
tükrözik a társadalmi elosztás viszonyait;

8. hangsúlyozza, hogy a megfizetett és az ingyen végzett munkát egyaránt mérni kell;

9. kéri az ILO az önkéntes munka felméréséről szóló kézikönyvében foglaltak jóváhagyását 
és előmozdítását.


