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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât PIB-ul, deși reprezintă un indicator important al creșterii economice, este pe 
deplin inadecvat ca instrument pentru politicile de orientare pentru a răspunde 
provocărilor secolului XXI; 

B. întrucât pentru completarea PIB-ului este nevoie de indicatori mai cuprinzători, care 
încorporează câștigurile și pierderile pe plan social și din punct de vedere al mediului, 
precum și de indici pentru măsurarea dezvoltării durabile,

1. observă existența unui decalaj în creștere între ceea ce indică statisticile oficiale privind 
performanța economică și modul în care oamenii percep propriile condiții de viață, și că 
acest decalaj are ca rezultat o lipsă de încredere în guvern și în procesul democratic;

2. subliniază nevoia implicării societății pentru obținerea unui consens care să ofere 
legitimitatea necesară pentru dezvoltarea unei viziuni comune asupra obiectivelor 
societății;

3. solicită realizarea în timp util a unui sistem de măsurare calitativă și cantitativă, care să 
îmbunătățească procesul de elaborare a politicilor;

4. subliniază nevoia de a măsura calitatea vieții în cadrul societății și observă că astfel de 
măsurători vor solicita evaluarea a cel puțin una dintre următoarele categorii: sănătate, 
educație, ocuparea forței de muncă, conectare, implicare politică, bunăstare materială și 
mediu;

5. observă că, în afara măsurării calității vieții și a bunăstării, trebuie de asemenea să se 
măsoare progresul, care este multidimensional și dinamic și care încorporează atât aspecte 
materiale, cât și aspecte nemateriale;

6. subliniază nevoia de a evalua nivelul venitului suficient și al bunăstării în raport cu 
resursele financiare și bunurile materiale, inclusiv cu venitul minim, gradul de îndatorare, 
calitatea locuințelor și caracterul adecvat al sistemului de protecție socială;

7. solicită elaborarea de indici care să reflecte distribuția în societate, în vederea 
monitorizării integrării sociale;

8. subliniază nevoia evaluării atât a muncii remunerate, cât și a celei neremunerate; 

9. solicită adoptarea și promovarea Manualului OIM privind cuantificarea activităților de 
voluntariat.


