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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. BNP är en viktig indikator för att mäta den ekonomiska tillväxten men är helt otillräcklig 
som politisk kompass när det handlar om att möta 2000-talets utmaningar.

B. Mer omfattande indikatorer som tar med samhälleliga och miljömässiga vinster och 
förluster behövs för att komplettera BNP, samt index som mäter hållbar utveckling.

1. Europaparlamentet noterar den ökande klyftan mellan den offentliga statistikens bild av de 
ekonomiska prestationerna och människors uppfattning om sina levnadsvillkor, och att 
detta leder till bristande tilltro till styrelseskick och den demokratiska processen. 

2. Europaparlamentet betonar att samhällets deltagande är nödvändigt för att skapa 
konsensus som kan ge den legitimitet som krävs för att utveckla en gemensam syn på 
samhälleliga mål.

3. Europaparlamentet efterlyser båda kvalitativa och kvantitativa parametrar som ska 
fastställas i god tid så att beslutsprocessen kan förbättras.

4. Europaparlamentet understryker behovet av att mäta livskvaliteten i samhället och noterar 
att sådan mätning förutsätter parametrar från åtminstone följande kategorier: hälsa, 
utbildning, anknytning, politiskt engagemang, materiellt välstånd och miljö.

5. Europaparlamentet konstaterar att det förutom mätning av livskvalitet och välmående 
också behövs mätning av framsteg, som är flerdimensionell och dynamisk och inbegriper 
både materiella och icke-materiella aspekter.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att mäta hur väl man klarar sig på sin inkomst och 
graden av människors välfärd i fråga om finansiella och materiella tillgångar, däribland 
minimiinkomster, skuldsättning, bostadsstandard och socialförsäkringssystemens 
tillräcklighet.

7. Europaparlamentet efterlyser index som speglar fördelningsrelaterade frågor för att 
övervaka integreringen i samhället.

8. Europaparlamentet betonar att både obetalt och betalt arbete behöver mätas.

9. Europaparlamentet uppmanar till antagande och främjande av ILO:s vägledning för 
mätning av frivilligt arbete.


