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Poprawka 1
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając prace Gary’ego Beckera, 
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii, dotyczące „ekonomii życia” 
(1992 r.),

Or. fr

Poprawka 2
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla konieczność opracowania 
dodatkowych wskaźników do pomiaru 
średnio- i długoterminowego postępu 
gospodarczego i społecznego; apeluje o 
opracowanie klarownych i wymiernych 
wskaźników, które uwzględniają zmiany 
klimatu, różnorodność biologiczną, 
efektywność gospodarowania zasobami i 
włączenie społeczne; apeluje ponadto o 
opracowanie wskaźników, które w 
większym stopniu skupiają się na 
perspektywie gospodarstwa domowego i 
odzwierciedlają jego dochód, poziom 
konsumpcji i zasobność;

4. podkreśla konieczność opracowania 
dodatkowych wskaźników do pomiaru 
średnio- i długoterminowego postępu 
gospodarczego i społecznego; apeluje o 
opracowanie klarownych i wymiernych 
wskaźników, które uwzględniają zmiany 
klimatu, różnorodność biologiczną, 
efektywność gospodarowania zasobami i 
włączenie społeczne; apeluje ponadto o 
opracowanie wskaźników, które w 
większym stopniu skupiają się na 
perspektywie gospodarstwa domowego i 
odzwierciedlają jego dochód, poziom 
konsumpcji, zasobność oraz liczbę dzieci 
lub osób niesamodzielnych finansowo 
będących na utrzymaniu danego 
gospodarstwa domowego;

Or. fr
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Poprawka 3
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zachęca właściwe organy, by tworząc 
wskaźniki, bazowały na relacjach i 
rzeczywistych doświadczeniach osób 
żyjących w skrajnym ubóstwie, by 
powstające wskaźniki odzwierciedlały 
postęp gospodarczy i społeczny 
odczuwalny przez wszystkich obywateli;

Or. fr

Poprawka 4
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji polegającą na przedstawieniu, 
obok PKB, indeksu obciążenia dla 
środowiska, który początkowo będzie 
obejmował następujące główne obszary 
polityki ochrony środowiska: „zmianę 
klimatu i zużycie energii”, „przyrodę i 
różnorodność biologiczną”, 
„zanieczyszczenie powietrza i wpływ na 
zdrowie”, „zużycie i zanieczyszczenie 
wody” oraz „wytwarzanie odpadów i 
wykorzystanie zasobów”; 

5. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji polegającą na przedstawieniu, 
obok PKB, indeksu obciążenia dla 
środowiska, który początkowo będzie 
obejmował następujące główne obszary 
polityki ochrony środowiska: 
„konsekwencje zmian klimatu, zużycie 
energii, przyrodę i różnorodność 
biologiczną”, „zanieczyszczenie powietrza 
i wpływ na zdrowie”, „zużycie i 
zanieczyszczenie wody” oraz 
„wytwarzanie odpadów i wykorzystanie 
zasobów”;

Or. el
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Poprawka 5
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zachęca państwa członkowskie, by w 
statystykach krajowych wyrażały w 
liczbach bogactwo krajowe powstające w 
wyniku nieopłacanej i nieformalnej pracy 
gospodyń domowych, w oparciu o 
zalecenia OECD1 i Międzynarodowego 
Biura Pracy2 czy też w oparciu o prace 
laureata Nagrody Nobla Gary’ego 
Beckera3;
__________________
1 Cooking, Caring and Volunteering:
Unpaid Work Around the Word, OECD 
Social, Employment and Migration 
Working Papers n° 116 [Gotowanie, 
opieka i wolontariat: Nieopłacana praca 
na świecie, Dokumenty robocze OECD w 
dziedzinie spraw społecznych, 
zatrudnienia i migracji, nr 116].
2 BIT 2009: Travail décent, Conference 
internationale du travail, Rapport IVe 
session 2010, Genève [MBP 2009: Godna 
praca, Międzynarodowa konferencja na 
temat pracy, sprawozdanie z IV sesji, 
2010 r., Genewa.]
3 Gary Becker: Ekonomia życia: Od 
baseballu do akcji afirmatywnej i 
imigracji, czyli w jaki sposób sprawy 
realnego świata wpływają na nasze 
codzienne życie.

Or. fr
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Poprawka 6
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. oczekuje, że skierowanie uwagi na 
ogólniejsze i bardziej zrównoważone 
wskaźniki będzie również prowadziło do 
bardziej systematycznego uwzględniania 
czynników społecznych i środowiskowych 
w krajach rozwijających się, takich jak 
zmiany klimatu, różnorodność biologiczna, 
zdrowie, edukacja i sposób sprawowania 
rządów, co umożliwi ukierunkowanie 
działań w zakresie polityki na rzecz 
rozwoju na społeczności najbardziej 
potrzebujące i znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji; podkreśla, że 
wskaźniki takie powinny być zgodne i 
spójne z podjętymi inicjatywami 
ogólnoświatowymi, takimi jak wskaźnik 
rozwoju społecznego ONZ;

6. oczekuje, że skierowanie uwagi na 
ogólniejsze i bardziej zrównoważone 
wskaźniki będzie również prowadziło do 
bardziej systematycznego uwzględniania 
czynników społecznych i środowiskowych 
w krajach rozwijających się, takich jak 
zmiany klimatu, różnorodność biologiczna, 
zdrowie, edukacja i sposób sprawowania 
rządów, co umożliwi ukierunkowanie 
działań w zakresie polityki na rzecz 
rozwoju na społeczności najbardziej 
potrzebujące i znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji; podkreśla 
znaczenie rodziny jako podstawowej 
jednostki gospodarczej; podkreśla, że 
wskaźniki takie powinny być zgodne i 
spójne z podjętymi inicjatywami 
ogólnoświatowymi, takimi jak wskaźnik 
rozwoju społecznego ONZ;

Or. en

Poprawka 7
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę pomiaru jakości 
życia w społeczeństwach; uważa, że 
osiągnięcie oraz utrzymanie odpowiedniej 
jakości życia obejmuje istotne 
i uzgodnione czynniki, takie jak zdrowie, 
edukacja, kultura, zatrudnienie oraz 
warunki mieszkaniowe, środowiskowe itd.; 
stoi zatem na stanowisku, że powinno się 

7. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
obiektywnych wskaźników do pomiaru 
jakości życia w społeczeństwach; uważa, 
że osiągnięcie oraz utrzymanie 
odpowiedniej jakości życia obejmuje 
istotne i uzgodnione czynniki, takie jak 
zdrowie, edukacja, kultura, zatrudnienie 
oraz warunki mieszkaniowe, 
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przypisać większą rolę wskaźnikom 
mierzącym takie czynniki; sugeruje 
wykorzystywanie – przy dalszym 
opracowywaniu zarówno mierników 
jakościowych, jak i ilościowych –
wskaźników EQLS, które obejmują 
podstawowe dziedziny jakości życia; 

środowiskowe itd.; stoi zatem na 
stanowisku, że powinno się przypisać 
większą rolę wskaźnikom mierzącym takie 
czynniki; sugeruje wykorzystywanie – przy 
dalszym opracowywaniu zarówno 
mierników jakościowych, jak i ilościowych 
– wskaźników EQLS, które obejmują 
podstawowe dziedziny jakości życia;

Or. el

Poprawka 8
Theodoros Skylakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
priorytetowej analizy dziedzin, w których 
poważne nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku (nieuwzględnianie 
kosztów środowiskowych lub innych 
negatywnych bądź pozytywnych 
zewnętrznych czynników ekonomicznych) 
prowadzą do zniekształcenia PKB jako 
wskaźnika postępu gospodarczego i 
społecznego;

Or. el

Poprawka 9
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wyzwaniem jest 
kształtowanie jasnego i zrozumiałego 
zestawu wskaźników, które byłyby 
jednocześnie spójne na płaszczyźnie 

11. podkreśla, że wyzwaniem jest 
kształtowanie jasnego i zrozumiałego 
zestawu wskaźników, które byłyby 
jednocześnie spójne na płaszczyźnie 
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teoretycznej, właściwe politycznie i 
wymierne empirycznie, a ponadto 
umożliwiałyby porównywanie krajów i 
regionów; podkreśla potrzebę wykonania 
tej pracy w ścisłej współpracy z innymi 
właściwymi instytucjami i organizacjami;

teoretycznej, właściwe politycznie i 
wymierne empirycznie, a ponadto 
umożliwiałyby porównywanie krajów i 
regionów; podkreśla potrzebę wykonania 
tej pracy w ścisłej współpracy z innymi 
właściwymi instytucjami i organizacjami, 
w tym z partnerami społecznymi, 
społeczeństwem obywatelskim i lokalnymi 
organami władzy publicznej;

Or. en

Poprawka 10
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11 a. domaga się, by warunkiem 
wprowadzenia dodatkowych obowiązków 
sprawozdawczych było dokonanie oceny 
skutków;

Or. de

Poprawka 11
Christa Klaß

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11 b. apeluje o korzystanie z istniejących 
danych, aby unikać dodatkowych kosztów 
i dodatkowej biurokracji;

Or. de
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Poprawka 12
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11 a. podkreśla potencjał mierzenia 
intensywności emisji CO2 produktów i 
procesów jako przydatny wskaźnik 
zrównoważenia środowiskowego;
podkreśla, że należy opracować 
metodologię uwzględniającą pełen cykl 
życia produktów i procesów;

Or. en


