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Amendement 1
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

gezien het werk van de winnaar van de 
Nobelprijs voor economie Gary Becker 
ten aanzien van "de economie van het 
leven" (1992)

Or. fr

Amendement 2
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de noodzaak om voor het 
meten van de economische en sociale 
vooruitgang op middellange en lange 
termijn aanvullende indicatoren te 
ontwikkelen;  pleit voor de ontwikkeling 
van heldere en meetbare indicatoren die 
rekening houden met de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
sociale integratie;  dringt bovendien aan op 
de ontwikkeling van indicatoren die beter 
afgestemd zijn op het niveau van het 
huishouden, rekening houdend met 
inkomen, consumptie en rijkdom;

4. onderstreept de noodzaak om voor het 
meten van de economische en sociale 
vooruitgang op middellange en lange 
termijn aanvullende indicatoren te 
ontwikkelen; pleit voor de ontwikkeling 
van heldere en meetbare indicatoren die 
rekening houden met de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
sociale integratie; dringt bovendien aan op 
de ontwikkeling van indicatoren die beter 
afgestemd zijn op het niveau van het 
huishouden, rekening houdend met 
inkomen, consumptie, rijkdom en het 
aantal kinderen of afhankelijke personen 
dat ten laste komt van het huishouden;

Or. fr
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Amendement 3
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

(a) verzoekt de bevoegde autoriteiten zich 
bij de ontwikkeling van indicatoren te 
laten leiden door de getuigenissen en de 
feitelijke situatie van personen die in 
extreme armoede leven, teneinde tot 
indicatoren te komen die een 
weerspiegeling vormen van de 
economische en sociale vooruitgang van 
alle burgers;

Or. fr

Amendement 4
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met het initiatief van de 
Commissie om een index voor de 
milieudruk te introduceren, naast het BBP, 
waarin in eerste instantie de volgende 
belangrijke onderdelen van het 
milieubeleid zullen worden opgenomen:  
klimaatverandering en energiegebruik, 
natuur en biodiversiteit, 
luchtverontreiniging en 
gezondheidseffecten, watergebruik en -
verontreiniging, afvalproductie en gebruik 
van grondstoffen;

5. is ingenomen met het initiatief van de 
Commissie om een index voor de 
milieudruk te introduceren, naast het BBP, 
waarin in eerste instantie de volgende 
belangrijke onderdelen van het 
milieubeleid zullen worden opgenomen: 
gevolgen van klimaatverandering, 
energiegebruik, natuur en biodiversiteit, 
luchtverontreiniging en 
gezondheidseffecten, watergebruik en -
verontreiniging, afvalproductie en gebruik 
van grondstoffen;

Or. el
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Amendement 5
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

(a) verzoekt de lidstaten in hun nationale 
statistieken ook plaats in te ruimen voor 
de nationale rijkdom die wordt 
gegenereerd door het informele en niet 
met financiële middelen beloonde werk 
van huisvrouwen, en zich daarbij te laten 
leiden door de aanbevelingen van de 
OESO1, het Internationaal 
Arbeidsbureau2 en bijvoorbeeld het werk 
van de Nobelprijswinnaar Gary Becker3;
__________________
1COOKING, CARING AND 
VOLUNTEERING: UNPAID WORK 
AROUND THE WORLD, OECD 
SOCIAL, EMPLOYMENT AND 
MIGRATION WORKING PAPERS N°. 
116
2 BIT 2009: Travail décent, Conference 
internationale du travail, Rapport IVe 
session 2010, Genève
3 Gary Becker: The Economics of Life: 
From Baseball to Affirmative Action to 
Immigration, How Real-World Issues 
Affect Our Everyday Life;

Or. fr

Amendement 6
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwacht dat de verschuiving van de 
aandacht naar bredere en duurzamere 

6. verwacht dat de verschuiving van de 
aandacht naar bredere en duurzamere 
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indicatoren tevens zal leiden tot een meer 
stelselmatige gerichtheid op 
maatschappelijke en ecologische factoren 
in ontwikkelingslanden, waaronder de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, 
gezondheid, opleiding en goed bestuur, en 
dat het ontwikkelingsbeleid dank zij deze 
aandachtsverschuiving de meest behoeftige 
en benadeelde bevolkingen in het vizier zal 
kunnen nemen; benadrukt dat dergelijke 
indicatoren verenigbaar moeten zijn met en 
aansluiting moeten bieden op bestaande 
initiatieven die in de wereld zijn genomen, 
zoals de Human Development Index van
de Verenigde Naties;

indicatoren tevens zal leiden tot een meer 
stelselmatige gerichtheid op 
maatschappelijke en ecologische factoren 
in ontwikkelingslanden, waaronder de 
klimaatverandering, gezondheid, opleiding 
en goed bestuur, en dat het 
ontwikkelingsbeleid dank zij deze 
aandachtsverschuiving de meest behoeftige 
en benadeelde bevolkingen in het vizier zal 
kunnen nemen; benadrukt het belang van 
de familie als elementaire economische 
entiteit; benadrukt dat dergelijke 
indicatoren verenigbaar moeten zijn met en 
aansluiting moeten bieden op bestaande 
initiatieven die in de wereld zijn genomen, 
zoals de Human Development Index van 
de Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 7
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het belangrijk is metingen 
te verrichten op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers;  meent dat het 
bereiken en handhaven van een zekere 
kwaliteit van leven belangrijke, algemeen 
erkende factoren omvat zoals 
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, 
werkgelegenheid, huisvesting, goede 
milieuomstandigheden, enzovoort;  is van 
oordeel dat indicatoren die dergelijke 
factoren meten een grotere rol moeten 
krijgen; stelt voor om bij de verdere 
ontwikkeling van kwalitatieve en 
kwantitatieve meetmethoden voort te 
bouwen op de indicatoren van de Europese 
enquête over de kwaliteit van het bestaan, 
die betrekking hebben op de hoofdaspecten 
van levenskwaliteit;

7. benadrukt het belang van objectieve 
indicatoren voor het verrichten van
metingen op het gebied van de 
levenskwaliteit van burgers;   meent dat het 
bereiken en handhaven van een zekere 
kwaliteit van leven belangrijke, algemeen 
erkende factoren omvat zoals 
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, 
werkgelegenheid, huisvesting, goede 
milieuomstandigheden, enzovoort; is van 
oordeel dat indicatoren die dergelijke 
factoren meten een grotere rol moeten 
krijgen; stelt voor om bij de verdere 
ontwikkeling van kwalitatieve en 
kwantitatieve meetmethoden voort te 
bouwen op de indicatoren van de Europese 
enquête over de kwaliteit van het bestaan, 
die betrekking hebben op de hoofdaspecten 
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van levenskwaliteit;

Or. el

Amendement 8
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie zich 
allereerst bezig te houden met sectoren 
waarin het functioneren van de markt 
belangrijke gebreken vertoont (geen 
rekening houden met milieukosten dan 
wel andere negatieve of positieve externe 
economische factoren), waardoor het 
BBP onbruikbaar wordt als indicator van 
vooruitgang in economische zin en in 
menselijk opzicht;

Or. el

Amendement 9
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat er een heldere en 
uitgebreide set indicatoren moet worden 
ontwikkeld die theoretisch consistent, 
politiek relevant en empirisch meetbaar 
zijn en die ervoor zorgen dat landen en 
regio's met elkaar kunnen worden 
vergeleken;  dit werk kan het best gedaan 
worden in nauwe samenwerking met 
andere relevante instellingen en 
organisaties;

11. benadrukt dat er een heldere en 
uitgebreide set indicatoren moet worden 
ontwikkeld die theoretisch consistent, 
politiek relevant en empirisch meetbaar 
zijn en die ervoor zorgen dat landen en 
regio's met elkaar kunnen worden 
vergeleken; dit werk kan het best gedaan 
worden in nauwe samenwerking met 
andere relevante instellingen en 
organisaties, waaronder de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
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en plaatselijke overheden;

Or. en

Amendement 10
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verlangt dat aanvullende 
rapportageverplichtingen afhankelijk 
worden gesteld van een effectbeoordeling;

Or. de

Amendement 11
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verlangt dat op bestaande gegevens 
wordt teruggegrepen, teneinde extra 
kosten en méér bureaucratie te vermijden;

Or. de

Amendement 12
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst met nadruk op het potentieel 
van de meting van de aan producten en 
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processen verbonden uitstoot van 
kooldioxide als nuttige indicator van de 
duurzaamheid in milieuopzicht; 
benadrukt een methode moet worden 
ontwikkeld die rekening houdt met de hele 
levenscyclus van producten en processen;

Or. en


