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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā IKP ir svarīgs ekonomiskās izaugsmes rādītājs, bet tas nebūt nav piemērots kā 
instruments, lai noteiktu politisko virzību 21. gadsimta problēmu risināšanā;

B. tā kā līdztekus IKP nepieciešami daudz visaptverošāki rādītāji, pēc kuriem varētu noteikt 
arī ieguvumus un zaudējumus sociālajā un vides jomā, kā arī rādītāji, lai noteiktu attīstības 
ilgtspējību,

1. atzīmē, ka vērojamas aizvien lielākas atšķirības starp oficiālās statistikas datiem par 
ekonomisko situāciju un cilvēku pašu priekšstatiem par viņu dzīves apstākļiem, un šo 
atšķirību dēļ zūd uzticēšanās valdībai, kā arī demokrātiskajam procesam; 

2. uzsver, ka sabiedrība ir jāiesaista, lai panāktu konsensu, kas varētu nodrošināt leģitimitāti, 
kura nepieciešama, veidojot vienotus priekšstatus par sabiedrības mērķiem;

3. prasa savlaicīgi noteikt gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus rādītājus, lai varētu pilnveidot 
politikas veidošanas procesus;

4. uzsver, ka jāvērtē sabiedrības dzīves kvalitāte, un norāda — lai to panāktu nepieciešami 
rādītāji vismaz no šādām jomām: veselība, izglītība, nodarbinātība, sakaru pieejamība, 
iesaistīšanās politiskajās norisēs, materiālā labklājība un vide;

5. atzīmē — lai novērtētu dzīves kvalitāti un labklājību, ir jāizvērtē arī progress, kas izpaužas 
gan daudzās dimensijās, gan ir dinamisks, un tas ietver gan materiālus, gan nemateriālus 
aspektus;

6. uzsver, ka nepieciešams novērtēt arī to, kā cilvēki „sadzīvo ar ienākumiem” un to, kas ir 
atskaites punkts labklājīgai dzīvei — gan finansiālā, gan reālās vērtības izpratnē, tostarp 
saistībā ar jautājumiem par minimālajiem ienākumiem, parādu slogu, mājokļa kvalitāti un 
sociālās aizsardzības sistēmu atbilstību;

7. prasa nodrošināt, ka rādītāji atspoguļo arī jautājumus par sadalījumu, lai uzraudzītu 
sociālo integrāciju;

8. uzsver, ka jānovērtē gan apmaksāts, gan neatalgots darbs;

9. prasa pieņemt un popularizēt SDO rokasgrāmatu par brīvprātīgā darba novērtēšanu.


