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Pozměňovací návrh 1
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na práce nositele Nobelovy 
ceny za ekonomii Garyho Beckera 
o „ekonomii života“ (1992),

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout další 
ukazatele pro měření střednědobého 
a dlouhodobého hospodářského 
a sociálního pokroku; vyzývá k vytvoření 
jasných a měřitelných ukazatelů, jež by 
zohledňovaly změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost, účinnost využívání zdrojů 
a sociální začlenění; dále vyzývá 
k vypracování ukazatelů, které se více 
zaměří na hledisko domácností a budou 
odrážet příjmy, spotřebu a bohatství;

4. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout další 
ukazatele pro měření střednědobého 
a dlouhodobého hospodářského 
a sociálního pokroku; vyzývá k vytvoření 
jasných a měřitelných ukazatelů, jež by 
zohledňovaly změnu klimatu, biologickou 
rozmanitost, účinnost využívání zdrojů 
a sociální začlenění; dále vyzývá 
k vypracování ukazatelů, které se více 
zaměří na hledisko domácností a budou 
odrážet příjmy, spotřebu, bohatství a počet 
dětí nebo závislých osob, jejichž výdaje 
hradí daná domácnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá příslušné orgány, aby vytváření 
ukazatelů založily na svědectví a na 
realitě, již prožívají osoby, které mají 
zkušenost s extrémní chudobou, s cílem 
vytvořit ukazatele, které odrážejí 
ekonomický a sociální pokrok pro všechny 
občany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá iniciativu Komise na předložení 
indexu zatížení životního prostředí, jenž 
bude předkládán zároveň s HDP a který 
bude v úvodní fázi pokrývat následující 
hlavní oblasti environmentální politiky: 
změnu klimatu a spotřebu energie, přírodu 
a biologickou rozmanitost, znečištění 
ovzduší a dopady na zdraví, spotřebu vody 
a její znečištění, produkci odpadů 
a využívání zdrojů;

5. vítá iniciativu Komise na předložení 
indexu zatížení životního prostředí, jenž 
bude předkládán zároveň s HDP a který 
bude v úvodní fázi pokrývat následující 
hlavní oblasti environmentální politiky: 
účinky změny klimatu a spotřebu energie, 
přírodu a biologickou rozmanitost, 
znečištění ovzduší a dopady na zdraví, 
spotřebu vody a její znečištění, produkci 
odpadů a využívání zdrojů;

Or. el

Pozměňovací návrh 5
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
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vnitrostátních statistikách vyčíslily 
národní bohatství vytvářené neformální 
a neplacenou prací žen v domácnosti 
a aby přitom využily doporučení OECD1, 
Mezinárodního úřadu práce2 nebo také 
prací nositele Nobelovy ceny Garyho 
Beckera3;
__________________
1 Vaření, péče a dobrovolnictví: neplacená 
práce ve světě, pracovní dokumenty 
OECD týkající se sociální oblasti, 
zaměstnanosti a migrace č. 116
2 Mezinárodní úřad práce 2009, Důstojná 
práce, mezinárodní konference o práci, 
zpráva o IV. zasedání 2010, Ženeva
3 Gary Becker, Ekonomika života: Od 
baseballu k pozitivním krokům vůči 
přistěhovalectví, Jak skutečné problémy 
na světové úrovni ovlivňují náš 
každodenní život;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. očekává, že přesunutí pozornosti na širší 
a udržitelnější ukazatele rovněž povede 
k systematičtějšímu zohledňování 
sociálních a environmentálních faktorů 
v rozvojových zemích, včetně změny 
klimatu, biologické rozmanitosti, zdraví, 
vzdělávání a správy, a tudíž umožní, aby se 
rozvojové politiky zaměřovaly na ty 
skupiny obyvatel, které nejvíce potřebují 
pomoc a jsou nejvíce znevýhodněny; 
zdůrazňuje, že by tyto ukazatele měly být 
kompatibilní a v souladu se stávajícími 
celosvětovými iniciativami, např. indexem 

6. očekává, že přesunutí pozornosti na širší 
a udržitelnější ukazatele rovněž povede 
k systematičtějšímu zohledňování 
sociálních a environmentálních faktorů 
v rozvojových zemích, včetně změny 
klimatu, biologické rozmanitosti, zdraví, 
vzdělávání a správy, a tudíž umožní, aby se 
rozvojové politiky zaměřovaly na ty 
skupiny obyvatel, které nejvíce potřebují 
pomoc a jsou nejvíce znevýhodněny; 
zdůrazňuje význam rodiny jako základní 
ekonomické entity; zdůrazňuje, že by tyto 
ukazatele měly být kompatibilní a 
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lidského rozvoje OSN; v souladu se stávajícími celosvětovými 
iniciativami, např. indexem lidského 
rozvoje OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba měřit kvalitu 
života v jednotlivých společnostech; 
domnívá se, že dosažení a udržení kvality 
života zahrnuje významné, konsenzuální 
faktory, jako je zdraví, vzdělávání, kultura, 
zaměstnanost, bydlení, stav životního 
prostředí atd.; je toho názoru, že 
ukazatelům, které měří tyto faktory, by 
měla být připsána větší úloha; navrhuje, 
aby se při dalším vývoji kvalitativních 
i kvantitativních metod měření vycházelo 
z ukazatelů EQLS, které se vztahují na 
hlavní oblasti kvality života;

7. zdůrazňuje, že je třeba mít k dispozici 
objektivní ukazatele, které umožní měřit 
kvalitu života v jednotlivých 
společnostech; domnívá se, že dosažení 
a udržení kvality života zahrnuje 
významné, konsenzuální faktory, jako je 
zdraví, vzdělávání, kultura, zaměstnanost, 
bydlení, stav životního prostředí atd.; je 
toho názoru, že ukazatelům, které měří tyto 
faktory, by měla být připsána větší úloha; 
navrhuje, aby se při dalším vývoji 
kvalitativních i kvantitativních metod 
měření vycházelo z ukazatelů EQLS, které 
se vztahují na hlavní oblasti kvality života;

Or. el

Pozměňovací návrh 8
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby přednostně 
posoudila odvětví, v nichž vážná narušení 
fungování trhu (neschopnost zohlednit 
environmentální náklady nebo jiné 
negativní či pozitivní vnější ekonomické 
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faktory) vedou ke zkreslení HDP jako 
ukazatele pokroku z hlediska 
hospodářského i lidského;

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úkol, před kterým 
stojíme, je vypracovat jasný a srozumitelný 
soubor ukazatelů, který bude zároveň 
teoreticky konzistentní, politicky relevantní 
a empiricky měřitelný a zajistí 
srovnatelnost mezi zeměmi a regiony; 
zdůrazňuje, že tuto práci je třeba provádět 
v úzké spolupráci s dalšími příslušnými 
institucemi a organizacemi;

11. zdůrazňuje, že úkol, před kterým 
stojíme, je vypracovat jasný a srozumitelný 
soubor ukazatelů, který bude zároveň 
teoreticky konzistentní, politicky relevantní 
a empiricky měřitelný a zajistí 
srovnatelnost mezi zeměmi a regiony; 
zdůrazňuje, že tuto práci je třeba provádět 
v úzké spolupráci s dalšími příslušnými 
institucemi a organizacemi, včetně 
sociálních partnerů, občanské společnosti 
a místních veřejných orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá, aby podmínkou zavedení 
dalších požadavků na podávání zpráv bylo 
provedení analýzy dopadu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 11
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. žádá o využití existujících údajů, aby 
se zabránilo dalším nákladům nebo 
dalším administrativním postupům;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že měření uhlíkové 
náročnosti produktů a procesů by mohlo 
být užitečným ukazatelem 
environmentální udržitelnosti; naléhavě 
zdůrazňuje, že by měla být vyvinuta 
metodika, která zohlední celý životní 
cyklus produktů a procesů;

Or. en


