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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

A. keďže hrubý domáci produkt (HDP) je síce dôležitým ukazovateľom hospodárskeho rastu, 
absolútne však nepostačuje ako nástroj orientácie pri tvorbe politiky zameranej na riešenie 
výziev 21. storočia,

B. keďže je potrebné, aby HDP dopĺňali komplexnejšie ukazovatele, ktoré by zahŕňali 
sociálne a environmentálne prínosy a straty, ako aj indikátory merania udržateľného 
rozvoja,

1. poukazuje na narastajúci rozdiel medzi údajmi o výkonnosti hospodárstva z oficiálnych 
štatistík a tým, ako občania vnímajú svoje vlastné životné podmienky, a konštatuje, že to 
vedie k strate dôvery v štátnu moc a demokratický proces;

2. zdôrazňuje potrebu zapojenia spoločnosti do tvorby konsenzu, ktorý môže zabezpečiť 
legitimitu nevyhnutnú na nájdenie spoločného postoja k spoločenským cieľom;

3. požaduje, aby sa včas vypracovali kvalitatívne i kvantitatívne kritériá merania, čím by sa 
skvalitnila tvorba politík;

4. zdôrazňuje potrebu merať kvalitu života v spoločnosti a konštatuje, že takéto meranie si 
bude vyžadovať kritériá týkajúce sa aspoň týchto oblastí: zdravotníctvo, vzdelávanie, 
zamestnanosť, vzájomná prepojenosť, politická angažovanosť, materiálny blahobyt 
a životné prostredie;

5. poukazuje na to, že popri kvalite života a blahobyte je potrebné merať aj pokrok, ktorý je 
viacrozmerný a dynamický a zahŕňa materiálne aj nemateriálne hľadiská;

6. zdôrazňuje potrebu merať, ako občania dokážu vyžiť zo svojho príjmu a do akej miery 
vedú kvalitný život z finančného a materiálneho hľadiska, a to vrátane minimálnej mzdy, 
zadlženia, kvality bývania a primeranosti systémov sociálneho zabezpečenia;

7. požaduje ukazovatele, ktoré by zohľadňovali otázky distribúcie v spoločnosti s cieľom 
monitorovať sociálne začlenenie;

8. zdôrazňuje potrebu merania platenej i neplatenej práce;

9. požaduje prijatie príručky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o meraní 
dobrovoľníckej práce a podporu jej uplatňovania.


