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Τροπολογία 1
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη τις εργασίες του Gary 
Becker (Νόμπελ οικονομίας) για την  
"οικονομία της ζωής" (1992)

Or. fr

Τροπολογία 2
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 
πρόσθετοι δείκτες για την μέτρηση της 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου· 
ζητεί να αναπτυχθούν σαφείς και 
μετρήσιμοι δείκτες που λαμβάνουν υπόψη 
τις κλιματικές αλλαγές, την 
βιοποικιλότητα, την αποτελεσματική 
διαχείριση των πόρων και την κοινωνική 
ενσωμάτωση· ζητεί επίσης να αναπτυχθούν 
δείκτες που θα εστιάζουν περισσότερο στα 
νοικοκυριά, αντανακλώντας το εισόδημα, 
την κατανάλωση και τον πλούτο;

4. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 
πρόσθετοι δείκτες για την μέτρηση της 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου· 
ζητεί να αναπτυχθούν σαφείς και 
μετρήσιμοι δείκτες που λαμβάνουν υπόψη 
τις κλιματικές αλλαγές, την 
βιοποικιλότητα, την αποτελεσματική 
διαχείριση των πόρων και την κοινωνική 
ενσωμάτωση· ζητεί επίσης να αναπτυχθούν 
δείκτες που θα εστιάζουν περισσότερο στα 
νοικοκυριά, αντανακλώντας το εισόδημα, 
την κατανάλωση και τον πλούτο καθώς 
και τον αριθμό των παιδιών ή των 
εξαρτωμένων ατόμων στο νοικοκυριό·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) καλεί τις αρμόδιες αρχές να στηρίξουν 
την δημιουργία αυτών των δεικτών σε 
μαρτυρίες και στην πραγματικότητα που 
βιώνουν τα άτομα που ζουν σε συνθήκες 
ακραίας ένδειας, ώστε οι δείκτες αυτοί να 
αντικαθρεφτίζουν την οικονομική και
κοινωνική πρόοδο του συνόλου των 
πολιτών· 

Or. fr

Τροπολογία 4
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προτείνει δείκτη για την 
περιβαλλοντική πίεση, ο οποίος θα 
υποβάλλεται παράλληλα με το ΑΕΠ και θα 
περιλαμβάνει αρχικά τους εξής μεγάλους 
άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής: 
αλλαγή του κλίματος και χρήση της 
ενέργειας, φύση και βιοποικιλότητα, 
ατμοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις 
στην υγεία, χρήση και ρύπανση των 
υδάτων, παραγωγή αποβλήτων και χρήση 
των πόρων·

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προτείνει δείκτη για την 
περιβαλλοντική πίεση, ο οποίος θα 
υποβάλλεται παράλληλα με το ΑΕΠ και θα 
περιλαμβάνει αρχικά τους εξής μεγάλους 
άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής: 
επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος,
χρήση της ενέργειας, φύση και 
βιοποικιλότητα, ατμοσφαιρική ρύπανση 
και επιπτώσεις στην υγεία, χρήση και 
ρύπανση των υδάτων, παραγωγή 
αποβλήτων και χρήση των πόρων;

Or. el
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Τροπολογία 5
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν 
αριθμητικά, στις εθνικές τους 
στατιστικές, τον εθνικό πλούτο που 
παράγεται από την άτυπη μη αμειβόμενη 
εργασία των γυναικών στο νοικοκυριό, 
εμπνεόμενα από τις συστάσεις  του 
ΟΟΣΑ1, της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας2, ή του έργου του βραβευμένου 
με Νόμπελ3;
__________________
1 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ; ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: ΜΗ 
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΟΟΣΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ αρ. 116
2 BIT 2009: Αξιοπρεπής εργασία, Διεθνής 
Διάσκεψη Εργασίας, Έκθεση IV συνόδου 
2010, Γενεύη
3 Gary Becker: The Economics of Life: 
From Baseball to Affirmative Action to 
Immigration, How Real-World Issues 
Affect Our Everyday Life;

Or. fr

Τροπολογία 6
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. προσδοκά ότι η μετατόπιση της 
προσοχής σε ευρύτερους και πιο βιώσιμους 

6. προσδοκά ότι η μετατόπιση της 
προσοχής σε ευρύτερους και πιο βιώσιμους 
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δείκτες θα γίνει επίσης αιτία να υπάρξει 
περισσότερο συστηματική επικέντρωση σε 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής 
αλλαγής, της βιοποικιλότητας, της υγείας, 
της εκπαίδευσης και της διακυβέρνησης, 
με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα στις 
αναπτυξιακές πολιτικές να επικεντρωθούν 
σε εκείνους τους πληθυσμούς που έχουν 
τις μεγαλύτερες ανάγκες και βρίσκονται 
στην πλέον μειονεκτική θέση·· επισημαίνει 
ότι αυτού του είδους οι δείκτες πρέπει να 
συνάδουν και να συμβαδίζουν με 
υφιστάμενες παγκόσμιες πρωτοβουλίες, 
όπως ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών·

δείκτες θα γίνει επίσης αιτία να υπάρξει 
περισσότερο συστηματική επικέντρωση σε 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής 
αλλαγής, της βιοποικιλότητας, της υγείας, 
της εκπαίδευσης και της διακυβέρνησης, 
με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα στις 
αναπτυξιακές πολιτικές να επικεντρωθούν 
σε εκείνους τους πληθυσμούς που έχουν 
τις μεγαλύτερες ανάγκες και βρίσκονται 
στην πλέον μειονεκτική θέση· 
υπογραμμίζει τη σημασία της οικογένειας 
ως βασικής οικονομικής οντότητας· 
επισημαίνει ότι αυτού του είδους οι δείκτες 
πρέπει να συνάδουν και να συμβαδίζουν με 
υφιστάμενες παγκόσμιες πρωτοβουλίες, 
όπως ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 7
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη μέτρησης της 
ποιότητας ζωής στις κοινωνίες· θεωρεί ότι 
η επίτευξη και η διατήρηση της ποιότητας 
ζωής συναποτελείται από σημαντικούς 
παράγοντες κοινού ενδιαφέροντος όπως η 
υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η 
απασχόληση, η στέγαση, οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες κα· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
δοθεί στους δείκτες μέτρησης αυτών των 
παραγόντων μεγαλύτερο βάρος· προτείνει 
για τους δείκτες EQLS, οι οποίοι 
καλύπτουν τους κεντρικούς τομείς της 
ποιότητας ζωής, να στηριχθούν σε μια 
περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των ποιοτικών 
όσο και των ποσοτικών μετρήσεων·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη 
αντικειμενικών δεικτών μέτρησης της 
ποιότητας ζωής στις κοινωνίες· θεωρεί ότι 
η επίτευξη και η διατήρηση της ποιότητας 
ζωής συναποτελείται από σημαντικούς 
παράγοντες κοινού ενδιαφέροντος όπως η 
υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η 
απασχόληση, η στέγαση, οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες κα· 
συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να 
δοθεί στους δείκτες μέτρησης αυτών των 
παραγόντων μεγαλύτερο βάρος· προτείνει 
για τους δείκτες EQLS, οι οποίοι 
καλύπτουν τους κεντρικούς τομείς της 
ποιότητας ζωής, να στηριχθούν σε μια 
περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των ποιοτικών 
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όσο και των ποσοτικών μετρήσεων;

Or. el

Τροπολογία 8
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά 
προτεραιότητα τους τομείς στους οποίους 
δυσλειτουργίες μείζονος σημασίας των 
αγορών (μη υπολογισμός του 
περιβαλλοντικού κόστους ή άλλων 
αρνητικών ή θετικών εξωτερικών 
οικονομιών) οδηγούν σε διαστρέβλωση 
του ΑΕΠ ως δείκτη της οικονομικής αλλά 
και της ανθρώπινης προόδου;

Or. el

Τροπολογία 9
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει την πρόκληση που συνιστά 
η διαμόρφωση σαφούς και κατανοητής 
δέσμης δεικτών που είναι συγχρόνως 
θεωρητικά συνεπείς, πολιτικά 
αποτελεσματικοί και εμπειρικά μετρήσιμοι 
προκειμένου να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα σύγκρισης χωρών και 
περιφερειών· τονίζει την ανάγκη να 
διεκπεραιωθεί το έργο αυτό σε στενή 
συνεργασία με άλλα αρμόδια θεσμικά 
όργανα και οργανισμούς·

11. επισημαίνει την πρόκληση που συνιστά 
η διαμόρφωση σαφούς και κατανοητής 
δέσμης δεικτών που είναι συγχρόνως 
θεωρητικά συνεπείς, πολιτικά 
αποτελεσματικοί και εμπειρικά μετρήσιμοι 
προκειμένου να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα σύγκρισης χωρών και 
περιφερειών· τονίζει την ανάγκη να 
διεκπεραιωθεί το έργο αυτό σε στενή 
συνεργασία με άλλα αρμόδια θεσμικά 
όργανα και οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
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εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και 
των τοπικών δημόσιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 10
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. ζητεί η διενέργεια εκτίμησης των 
επιπτώσεων να αποτελεί προϋπόθεση για 
τη θέσπιση πρόσθετων υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων·

Or. de

Τροπολογία 11
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 β. ζητεί να χρησιμοποιούνται τα ήδη 
υπάρχοντα δεδομένα, ούτως ώστε να μην 
προκαλούνται πρόσθετα έξοδα και 
πρόσθετη γραφειοκρατία·

Or. de

Τροπολογία 12
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. προβάλλει το δυναμικό μέτρησης 
της έντασης του άνθρακα των προϊόντων 
και των διεργασιών ως χρήσιμο δείκτη 
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί 
μία μεθοδολογία που να λαμβάνει υπόψη 
τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων 
και των διεργασιών·

Or. en


