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Amendamentul 1
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere lucrările lui Gary 
Becker, deținător al Premiului Nobel 
pentru economie, privind „economia 
vieții” (1992),

Or. fr

Amendamentul 2
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea creării unor 
indicatori suplimentari pentru măsurarea 
progresului economic și social pe termen 
mediu și lung; solicită elaborarea unor 
indicatori clari și măsurabili care să ia în 
considerare schimbările climatice, 
biodiversitatea, eficiența resurselor și 
incluziunea socială; de asemenea, afirmă 
necesitatea creării unor indicatori care să se 
concentreze mai mult asupra perspectivei 
la nivel de gospodărie, reflectând venitul, 
consumul și bogăția;

4. subliniază necesitatea creării unor 
indicatori suplimentari pentru măsurarea 
progresului economic și social pe termen 
mediu și lung; solicită elaborarea unor 
indicatori clari și măsurabili care să ia în 
considerare schimbările climatice, 
biodiversitatea, eficiența resurselor și 
incluziunea socială; de asemenea, afirmă 
necesitatea creării unor indicatori care să se 
concentreze mai mult asupra perspectivei 
la nivel de gospodărie, reflectând venitul, 
consumul și bogăția și numărul de copii 
sau de persoane aflate în întreținerea 
gospodăriei;

Or. fr
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Amendamentul 3
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită autoritățile competente să își 
bazeze elaborarea indicatorilor pe 
mărturiile și realitatea trăite de 
persoanele care cunosc sărăcia extremă, 
pentru a putea stabili indicatori care 
reflectă progresul economic și social 
pentru toți cetățenii;

Or. fr

Amendamentul 4
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută inițiativa Comisiei de a prezenta 
un indice al presiunii asupra mediului, care 
ar urma să se alăture PIB-ului și care va 
cuprinde inițial următoarele axe majore ale 
politicii de mediu: „schimbările climatice 
și utilizarea energiei”, „natura și 
biodiversitatea”, „poluarea aerului și 
efectele asupra sănătății”, „utilizarea și 
poluarea apei”, „generarea deșeurilor și 
utilizarea resurselor”;

5. salută inițiativa Comisiei de a prezenta 
un indice al presiunii asupra mediului, care 
ar urma să se alăture PIB-ului și care va 
cuprinde inițial următoarele axe majore ale 
politicii de mediu: efectele „schimbărilor
climatice și utilizarea energiei”, „natura și 
biodiversitatea”, „poluarea aerului și 
efectele asupra sănătății”, „utilizarea și 
poluarea apei”, „generarea deșeurilor și 
utilizarea resurselor”;

Or. el
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Amendamentul 5
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre să exprime în 
cifre, în statisticile lor naționale, bogăția 
națională produsă de muncă neoficială și 
neremunerată a femeilor casnice, 
inspirându-se din recomandările OCDE1, 
ale Biroului internațional al muncii2 sau 
lucrările deținătorului Premiului Nobel 
Gary Becker3;
__________________
1 Cooking, caring and volunteering: 
unpaid work around the world, OECD 
social, employment and migration 
working papers n°. 116
2 Biroul internațional al muncii 2009, 
Munca decentă, conferință internațională 
privind munca, raportul celei de-a IV-a 
sesiuni, 2010, Geneva
3 Gary Becker, The Economics of Life: 
From Baseball to Affirmative Action to 
Immigration, How Real-World Issues 
Affect Our Everyday Life;

Or. fr

Amendamentul 6
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. se așteaptă ca focalizarea atenției asupra 
unor indicatori mai cuprinzători și mai 
durabili să conducă, de asemenea, la o 
focalizare mai sistematică asupra factorilor 
sociali și de mediu în țările în curs de 

6. se așteaptă ca focalizarea atenției asupra 
unor indicatori mai cuprinzători și mai 
durabili să conducă, de asemenea, la o 
focalizare mai sistematică asupra factorilor 
sociali și de mediu în țările în curs de 
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dezvoltare, inclusiv asupra schimbărilor 
climatice, biodiversității, sănătății, 
educației și guvernanței, și să permită astfel 
politicilor de dezvoltare să aibă ca țintă 
populațiile cele mai sărace și defavorizate; 
subliniază că acești indicatori ar trebui să 
fie compatibili și în concordanță cu 
inițiativele globale existente, cum ar fi 
indicele de dezvoltare umană al ONU;

dezvoltare, inclusiv asupra schimbărilor 
climatice, biodiversității, sănătății, 
educației și guvernanței, și să permită astfel 
politicilor de dezvoltare să aibă ca țintă 
populațiile cele mai sărace și defavorizate; 
subliniază importanța familiei ca entitate 
economică de bază; subliniază că acești 
indicatori ar trebui să fie compatibili și în 
concordanță cu inițiativele globale 
existente, cum ar fi indicele de dezvoltare 
umană al ONU;

Or. en

Amendamentul 7
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază nevoia de a măsura calitatea
vieții în cadrul societăților; consideră că 
atingerea unui nivel de calitate a vieții și 
menținerea acestuia implică factori 
consensuali importanți, cum ar fi sănătatea, 
educația, cultura, ocuparea forței de 
muncă, locuințele, condițiile de mediu etc.; 
este de părere că ar trebui să se atribuie un 
rol extins indicatorilor care măsoară acești 
factori; sugerează ca indicatorii EQLS, 
care acoperă domeniile de bază ale calității 
vieții, să fie dezvoltați în urma unor 
măsurători atât cantitative, cât și calitative;

7. subliniază nevoia stabilirii unor 
indicatori obiectivi care să permită 
măsurarea calității vieții în cadrul 
societăților; consideră că atingerea unui 
nivel de calitate a vieții și menținerea 
acestuia implică factori consensuali 
importanți, cum ar fi sănătatea, educația, 
cultura, ocuparea forței de muncă, 
locuințele, condițiile de mediu etc.; este de 
părere că ar trebui să se atribuie un rol 
extins indicatorilor care măsoară acești 
factori; sugerează ca indicatorii EQLS, 
care acoperă domeniile de bază ale calității 
vieții, să fie dezvoltați în urma unor 
măsurători atât cantitative, cât și calitative;

Or. el
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Amendamentul 8
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să examineze cu 
prioritate sectoarele în care 
disfuncționalitățile majore ale piețelor 
(lipsa luării în considerație a costurilor de 
mediu sau alți factori economici externi, 
negativi sau pozitivi) duc la denaturarea 
PIB-ului ca indicator al progresului 
economic, dar și uman;

Or. el

Amendamentul 9
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că elaborarea unui set 
de indicatori clari și inteligibili care să fie 
în același timp coerenți din punct de vedere 
teoretic, relevanți din punct de vedere 
politic și cuantificabili din punct de vedere 
practic și care să asigure comparabilitatea 
între țări și regiuni reprezintă o provocare; 
accentuează necesitatea ca această 
activitate să se desfășoare în strânsă 
cooperare cu alte instituții și organizații 
relevante;

11. subliniază faptul că elaborarea unui set 
de indicatori clari și inteligibili care să fie 
în același timp coerenți din punct de vedere 
teoretic, relevanți din punct de vedere 
politic și cuantificabili din punct de vedere 
practic și care să asigure comparabilitatea 
între țări și regiuni reprezintă o provocare; 
accentuează necesitatea ca această 
activitate să se desfășoare în strânsă 
cooperare cu alte instituții și organizații 
relevante, inclusiv cu partenerii sociali, 
societatea civilă și autoritățile publice 
locale;

Or. en
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Amendamentul 10
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită ca introducerea de obligații 
de declarare suplimentare să fie 
condiționată de realizarea unei analize de 
impact;

Or. de

Amendamentul 11
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită utilizarea de date existente 
pentru evitarea unor cheltuieli sau 
proceduri administrative suplimentare;

Or. de

Amendamentul 12
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că măsurarea intensității 
în CO2 a produselor și proceselor ar putea 
fi un indicator util al viabilității ecologice;
insistă asupra faptului că ar trebui pusă 
la punct o metodologie care ține seama de 
ansamblul ciclului de viață al produselor 
și proceselor;
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