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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi BVP, nors ir svarbus ekonominio augimo rodiklis, visiškai netinka kaip 
instrumentas, kuriuo remiantis būtų galima orientuoti politiką, skirtą 21 amžiaus 
problemoms spręsti,

B. kadangi BVP reikia papildyti daugiau apimančiais rodikliais, įtraukiančiais socialinius ir 
aplinkosauginius laimėjimus bei praradimus, o taip pat indeksais, kuriais būtų matuojama 
tvari plėtra,

1. pastebi, kad vis didėja skirtumas tarp oficialios statistikos apie ekonomikos būklę ir to, 
kaip žmonės supranta savo gyvenimo sąlygas, o tai sukelia pasitikėjimo vyriausybe ir 
demokratiniu procesu trūkumą;

2. pabrėžia poreikį įtraukti visuomenę siekiant sutarimo, kuris suteiktų pagrįstumo, būtino 
kuriant bendrų visuomenės tikslų viziją;

3. ragina geitu laiku sukurti kiekybinių ir kokybinių matų sistemą, kas leistų sustiprinti 
politikos vykdymą;

4. pabrėžia poreikį matuoti gyvenimo visuomenėje kokybę ir atkreipia dėmesį, kad atliekant 
tokius matavimus būtina įtraukti bent jau matus šiose srityse: sveikatos, švietimo, 
užimtumo, susiejimo, politinio dalyvavimo, materialaus gerbūvio ir aplinkos;

5. pastebi, kad matuojant gyvenimo ir gerbūvio kokybę, būtina išmatuoti ir pažangą, kuri yra 
daugiaplanis bei dinamiškas reiškinys ir įtraukti tiek materialius, tiek ir nematerialius 
aspektus;

6. pabrėžia poreikį matuoti „gebėjimą gyventi su gaunamomis pajamomis“ ir laipsnį, 
kuriame asmenys gyvena gerai finansine bei materialiąja prasme, įtraukiant minimalias 
pajamas, įsiskolinimo lygį, būsto kokybę bei socialinio draudimo sistemos pakankamumą;

7. ragina, kad indeksais būtų atspindimos paskirstymo visuomenėje problemos, kas padėtų 
stebėti socialinę įtrauką;

8. pabrėžia poreikį stebėti tiek apmokamą, tiek ir neapmokamą darbą;

9. ragina patvirtinti ir skatinti Tarptautinės darbo organizacijos žinyną dėl savanoriško darbo 
stebėjimo.


