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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że mimo iż PKB stanowi istotny wskaźnik wzrostu gospodarczego, nie 
jest on jednak narzędziem wystarczającym do wytyczania kierunku polityki, tak by 
sprostać wyzwaniom XXI wieku,

B. mając na uwadze, że konieczne jest uzupełnienie PKB poprzez wprowadzenie 
wskaźników o szerszym zakresie, które uwzględnią społeczne i środowiskowe korzyści 
i straty, oraz wskaźników stosowanych do pomiaru trwałego rozwoju,

1. zauważa coraz większą różnicę między tym, co pokazują oficjalne dane statystyczne na 
temat wyników gospodarczych a tym, jak ludzie postrzegają warunki życia, oraz że 
sytuacja ta powoduje brak zaufania do rządów i procesu demokratycznego;

2. podkreśla, że zaangażowanie społeczeństwa jest potrzebne do osiągnięcia porozumienia, 
które będzie mogło zapewnić prawowitość niezbędną do wypracowania wspólnej wizji 
celów społecznych;

3. wzywa do terminowego publikowania wskaźników jakościowych i ilościowych, aby 
umożliwić sprawne kształtowanie polityki;

4. podkreśla potrzebę pomiaru jakości życia w społeczeństwach i zauważa, że do takiego 
pomiaru niezbędne będą wskaźniki co najmniej w następujących kategoriach: zdrowie, 
edukacja, zatrudnienie, współzależność, zaangażowanie polityczne, dobrobyt materialny 
i środowisko;

5. zauważa, że oprócz pomiaru jakości życia, należy również mierzyć poczynione postępy, 
które mają wielopłaszczyznowy i dynamiczny charakter i zawierają w sobie zarówno 
materialne jak i niematerialne aspekty;

6. podkreśla potrzebę pomiaru wystarczalności dochodów i poziomu zadowolenia 
społeczeństwa pod względem zasobów finansowych i materialnych, w tym dochodów 
minimalnych, zadłużenia, jakości budownictwa mieszkaniowego i sprawiedliwości 
systemów zabezpieczenia społecznego;

7. wzywa do opracowania wskaźników odzwierciedlających problemy związane 
z podziałem bogactwa w społeczeństwie, aby obserwować proces włączenia społecznego;

8. podkreśla potrzebę pomiaru zarówno pracy płatnej, jak i niepłatnej;

9. wzywa do przyjęcia i promowania podręcznika MOP dotyczącego mierzalnej oceny pracy 
wolontariuszy.


