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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het BBP weliswaar een belangrijke indicator is voor economische groei, 
maar volkomen ongeschikt is als instrument voor de sturing van beleid dat moet 
aansluiten op de eisen van de 21ste eeuw, 

B. overwegende dat er behoefte is aan veelzijdiger indicatoren die het BBP aanvullen en die 
ook sociale en milieuvoordelen en -nadelen omvatten, en tevens aan indexcijfers aan de 
hand waarvan duurzame ontwikkeling kan worden gemeten,

1. merkt op dat er een steeds bredere kloof ontstaat tussen de officiële statistieken over 
economische prestaties en hoe de mensen hun eigen leefomstandigheden ervaren, met als 
gevolg een gebrek aan vertrouwen in regeringen en het democratisch proces;

2. benadrukt dat het noodzakelijk is een maatschappelijke discussie te voeren, teneinde de 
consensus te bewerkstelligen die nodig is om legitimiteit te bieden aan de ontwikkeling 
van een gemeenschappelijke visie op maatschappelijke doelstellingen;

3. dringt aan op het tijdig invoeren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve meetmethoden
om beleidsvorming te verbeteren;  

4. benadrukt dat het belangrijk is metingen te verrichten op het gebied van de levenskwaliteit 
van burgers en merkt op dat bij dergelijke metingen in ieder geval parameters behorend 
tot de volgende categorieën moeten worden gehanteerd: gezondheid, onderwijs, 
werkgelegenheid, verbondenheid, politieke betrokkenheid, materieel welzijn en milieu;

5. merkt op dat naast het meten van levenskwaliteit en welzijn, tevens de vooruitgang 
gemeten moet worden, die multidimensionaal en dynamisch is en zowel materiële als niet-
materiële aspecten heeft;

6. benadrukt dat het belangrijk is te meten hoe mensen "rondkomen van hun inkomen" en in 
hoeverre hun financiële en materiële mogelijkheden gunstig zijn; daarbij moet o.a. 
gekeken worden naar minimuminkomen, schuldenlast, kwaliteit van huisvesting en in 
hoeverre de sociale zekerheidsstelsels toereikend zijn;

7. roept op tot de vaststelling van indexcijfers ter illustratie van verdelingsaspecten binnen 
de maatschappij, zodat de sociale integratie gevolgd kan worden;

8. benadrukt dat het belangrijk is zowel betaald als onbetaald werk te meten;

9. dringt aan op goedkeuring van de "Manual on the Measurement of Volunteer Work" van 
de ILO en op bevordering van de toepassing van dit handboek.


