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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je bruto domači proizvod (BDP), sicer pomemben kazalnik gospodarske rasti, povsem 
neustrezno vodilo za politiko, ki želi biti kos izzivom 21. stoletja,

B. ker so za dopolnitev BDP potrebni bolj vključujoči kazalniki, ki zajemajo socialne in 
okoljske dobičke ter izgube, pa tudi indeksi za merjenje trajnostnega razvoja,

1. ugotavlja vse večji razkorak med uradnimi statističnimi podatki o gospodarski storilnosti 
in podatki o tem, kako ljudje ocenjujejo svoje življenjske razmere, kar povzroča 
pomanjkanje zaupanja v vlado in demokratični proces;

2. poudarja, da je treba vključiti družbo, da bi dosegli soglasje, ki lahko zagotovi legitimnost, 
nujno za razvoj skupnega pogleda na družbene cilje;

3. poziva k pravočasni objavi podatkov o merjenju kakovosti in količine, da bi okrepili 
oblikovanje politike;

4. poudarja, da je treba meriti kakovost življenja v družbah, ter ugotavlja, da bo to merjenje 
zahtevalo meritve iz najmanj naslednjih kategorij: zdravje, izobraževanje, zaposlovanje, 
povezanost, politično udejstvovanje, materialna blaginja in okolje;

5. ugotavlja, da moramo poleg kakovosti življenja in blaginje meriti tudi napredek, ki je 
večrazsežnosten in dinamičen ter zajema tako materialni kot nematerialni vidik;

6. poudarja, da je treba meriti „shajanje z dohodki“ ter stopnjo, do katere ljudje živijo dobro 
v finančnem in materialnem smislu, vključno z minimalnim dohodkom, dolgovi, 
kakovostjo stanovanj in ustreznostjo sistemov socialne varnosti;

7. poziva k oblikovanju kazalnikov, ki bodo odražali tudi vprašanja o razdelitvi bogastva v 
družbi, da bi spremljali socialno vključenost;

8. poudarja, da je treba meriti tako plačano kot neplačano delo;

9. poziva k sprejetju in spodbujanju uporabe priročnika Mednarodne organizacije dela o 
merjenju prostovoljnega dela.


