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Tarkistus 1
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Nobelin taloustieteen 
palkinnon (1992) saaneen Gary Beckerin 
työt "elämäntaloudesta",

Or. fr

Tarkistus 2
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että on kehitettävä täydentäviä 
indikaattoreita mittaamaan keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellista ja 
yhteiskunnallista edistymistä; kehottaa 
kehittämään selkeät ja mitattavissa olevat 
indikaattorit, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, biologinen 
monimuotoisuus, resurssien tehokas käyttö 
ja sosiaalinen osallisuus; kehottaa lisäksi 
kehittämään indikaattoreita, joissa 
keskitytään aiempaa enemmän 
kotitalouksien näkökulmaan ja otetaan 
huomioon tulot, kulutus ja vauraus;

4. korostaa, että on kehitettävä täydentäviä 
indikaattoreita mittaamaan keskipitkän ja 
pitkän aikavälin taloudellista ja 
yhteiskunnallista edistymistä; kehottaa 
kehittämään selkeät ja mitattavissa olevat 
indikaattorit, joissa otetaan huomioon 
ilmastonmuutos, biologinen 
monimuotoisuus, resurssien tehokas käyttö 
ja sosiaalinen osallisuus; kehottaa lisäksi 
kehittämään indikaattoreita, joissa 
keskitytään aiempaa enemmän 
kotitalouksien näkökulmaan ja otetaan 
huomioon tulot, kulutus, vauraus ja 
kotitalouden vastuulla olevien lasten tai 
huollettavina olevien henkilöiden määrä;

Or. fr
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Tarkistus 3
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 
nojaamaan indikaattoreiden laatimisessa 
äärimmäistä köyhyyttä kokeneiden 
ihmisten kertomuksiin ja todellisuuteen, 
niin että indikaattorit kuvastaisivat 
kaikkia ihmisiä koskevaa taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 4
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen esittää ympäristöpainetta 
kuvaavaa indeksiä, jota käsitellään BKT:n 
ohella ja joka käsittää alustavasti seuraavat 
ympäristöpolitiikan pääalat: 
ilmastonmuutos ja energiankulutus, luonto 
ja biologinen monimuotoisuus, 
ilmansaasteet ja vaikutukset terveyteen, 
vedenkulutus ja veden pilaantuminen ja 
jätteiden tuottaminen ja luonnonvarojen 
käyttö;

5. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen esittää ympäristöpainetta 
kuvaavaa indeksiä, jota käsitellään BKT:n 
ohella ja joka käsittää alustavasti seuraavat 
ympäristöpolitiikan pääalat: 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, 
energiankulutus, luonto ja biologinen 
monimuotoisuus, ilmansaasteet ja 
vaikutukset terveyteen, vedenkulutus ja 
veden pilaantuminen ja jätteiden 
tuottaminen ja luonnonvarojen käyttö;

Or. el
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Tarkistus 5
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita esittämään 
lukuina kansallisissa tilastoissaan valtion 
vaurauden, jonka kotona olevien naisten 
epävirallinen, palkaton työ tuottaa, ottaen 
mallia OECD:n1 ja Kansainvälisen 
työtoimiston2 suosituksista ja Nobelin 
palkinnon saaneen Gary Beckerin3 töistä;
__________________
1Cooking, caring and volunteering: 
unpaid work around the world, OECD 
social, employment and migration 
working papers n° 116.
2ILO 2009: Decent work, International 
Labour Conference, report of the fourth 
session 2010, Geneva.
3Gary Becker, The Economics of Life: 
From Baseball to Affirmative Action to 
Immigration, How Real-World Issues 
Affect Our Everyday Life.

Or. fr

Tarkistus 6
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toivoo, että siirtämällä huomio 
laajempiin ja kestävämpiin indikaattoreihin 
voitaisiin keskittyä järjestelmällisemmin 
kehitysmaiden sosiaalisiin ja ympäristöön 
liittyviin tekijöihin, mukaan luettuina 
ilmastonmuutos, biologinen 
monimuotoisuus, terveys, koulutus ja 

6. toivoo, että siirtämällä huomio 
laajempiin ja kestävämpiin indikaattoreihin 
voitaisiin keskittyä järjestelmällisemmin 
kehitysmaiden sosiaalisiin ja ympäristöön 
liittyviin tekijöihin, mukaan luettuina 
ilmastonmuutos, biologinen 
monimuotoisuus, terveys, koulutus ja 



PE462.526v01-00 6/8 AM\861805FI.doc

FI

hallinto, ja mahdollistaa siten 
kehitysyhteistyöpolitiikan suuntaaminen 
sitä eniten tarvitsevalle ja heikoimmassa 
asemassa olevalle väestölle; korostaa, että 
kyseisten indikaattorien olisi oltava 
yhteensopivia ja johdonmukaisia olemassa 
olevien globaalien hankkeiden, kuten YK:n 
inhimillisen kehityksen indeksin kanssa;

hallinto, ja mahdollistaa siten 
kehitysyhteistyöpolitiikan suuntaaminen 
sitä eniten tarvitsevalle ja heikoimmassa 
asemassa olevalle väestölle; korostaa 
perheen merkitystä talouden 
perusyksikkönä; korostaa, että kyseisten 
indikaattorien olisi oltava yhteensopivia ja 
johdonmukaisia olemassa olevien 
globaalien hankkeiden, kuten YK:n 
inhimillisen kehityksen indeksin kanssa;

Or. en

Tarkistus 7
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tarpeen arvioida 
elämänlaatua yhteiskunnissa; katsoo, että 
elämänlaadun saavuttamiseen ja 
ylläpitämiseen liittyy merkittäviä ja 
kaikille yhteisiä tekijöitä, joita ovat 
esimerkiksi terveys, koulutus, kulttuuri, 
työllisyys, asuminen ja ympäristöolot; 
katsoo, että näitä tekijöitä mittaaville 
indikaattoreille olisi annettava 
merkittävämpi asema; ehdottaa, että 
elämänlaadun tärkeimmät osa-alueet 
kattavia EQLS:n indikaattoreita käytetään 
perustana sekä laadullisen että määrällisen 
indikaattoritiedon kehittämisessä;

7. korostaa, että on tarpeen arvioida 
elämänlaatua yhteiskunnissa objektiivisten 
indikaattoreiden avulla; katsoo, että 
elämänlaadun saavuttamiseen ja 
ylläpitämiseen liittyy merkittäviä ja 
kaikille yhteisiä tekijöitä, joita ovat 
esimerkiksi terveys, koulutus, kulttuuri, 
työllisyys, asuminen ja ympäristöolot; 
katsoo, että näitä tekijöitä mittaaville 
indikaattoreille olisi annettava 
merkittävämpi asema; ehdottaa, että 
elämänlaadun tärkeimmät osa-alueet 
kattavia EQLS:n indikaattoreita käytetään 
perustana sekä laadullisen että määrällisen 
indikaattoritiedon kehittämisessä;

Or. el

Tarkistus 8
Theodoros Skylakakis

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota asettamaan 
etusijalle alat, joilla merkittävät 
markkinoiden toiminnan häiriöt 
(ympäristökustannusten tai muiden 
kielteisten tai myönteisten ulkoisten 
tekijöiden huomioon ottamisen 
laiminlyönti) johtavat siihen, että BKT 
vääristyy taloudellisen ja inhimillisen 
kehityksen mittarina;

Or. el

Tarkistus 9
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että haasteena on kehittää 
selkeät ja helppotajuiset indikaattorit, jotka 
ovat samalla kertaa teoreettisesti 
johdonmukaisia, poliittisesti relevantteja ja 
empiirisesti mitattavissa ja joilla 
varmistetaan maiden ja alueiden 
vertailukelpoisuus; tähdentää, että tämä työ 
on tehtävä tiiviissä yhteistyössä muiden 
asianomaisten instituutioiden ja 
organisaatioiden kanssa;

11. korostaa, että haasteena on kehittää 
selkeät ja helppotajuiset indikaattorit, jotka 
ovat samalla kertaa teoreettisesti 
johdonmukaisia, poliittisesti relevantteja ja 
empiirisesti mitattavissa ja joilla 
varmistetaan maiden ja alueiden 
vertailukelpoisuus; tähdentää, että tämä työ 
on tehtävä tiiviissä yhteistyössä muiden 
asianomaisten instituutioiden ja 
organisaatioiden kanssa, mukaan luettuina 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta ja 
paikallisviranomaiset;

Or. en

Tarkistus 10
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pyytää, että raportointivelvoitteiden 
lisääminen edellyttäisi vaikutusten 
arviointia;

Or. de

Tarkistus 11
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. pyytää, että käytetään jo saatavilla 
olevia tietoja, jotta ei aiheutuisi kuluja tai 
ylimääräisiä hallintomenettelyjä;

Or. de

Tarkistus 12
Daciana Octavia Sârbu

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa tuotteiden ja prosessien 
hiili-intensiteetin mittaamisen 
mahdollisuuksia toimia tehokkaana 
kestävyysindikaattorina; painottaa, että 
olisi kehitettävä metodologia, jossa 
otetaan huomioon tuotteiden ja prosessien 
koko elinkaari;

Or. en


