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Predlog spremembe 1
Anna Záborská

Predlog resolucije 
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dela Nobelovega 
nagrajenca za ekonomijo Garyja Beckerja 
o „ekonomiji življenja“ (1992),

Or. fr

Predlog spremembe 2
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po oblikovanju 
dodatnih kazalnikov za merjenje srednje-
in dolgoročnega gospodarskega in 
družbenega napredka; poziva k 
oblikovanju jasnih in merljivih kazalnikov, 
ki bodo upoštevali podnebne spremembe, 
biotsko raznovrstnost, učinkovitost rabe 
virov in socialno vključenost; poziva tudi k 
oblikovanju kazalnikov, ki se bodo bolj 
osredotočili na vidik ravni gospodinjstva in 
odražali dohodek, potrošnjo in bogastvo;

4. poudarja potrebo po oblikovanju 
dodatnih kazalnikov za merjenje srednje-
in dolgoročnega gospodarskega in 
družbenega napredka; poziva k 
oblikovanju jasnih in merljivih kazalnikov, 
ki bodo upoštevali podnebne spremembe, 
biotsko raznovrstnost, učinkovitost rabe 
virov in socialno vključenost; poziva tudi k 
oblikovanju kazalnikov, ki se bodo bolj 
osredotočili na vidik ravni gospodinjstva in 
odražali dohodek, potrošnjo in bogastvo ter 
število otrok ali vzdrževanih oseb v 
gospodinjstvu;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva pristojne organe, naj določitev 
kazalnikov oprejo na pričevanja in 
stvarnost oseb, ki živijo v skrajni revščini, 
da bi določili kazalnike, ki bi odražali 
gospodarski in družbeni napredek za vse 
državljane;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja pobudo Komisije za 
predstavitev indeksa obremenitve okolja, ki 
bi se ga predložilo poleg BDP in ki bo 
sprva zajemal naslednje glavne sklope 
okoljske politike: „podnebne spremembe
in raba energije“, „narava in biotska
raznovrstnost“, „onesnaževanje zraka in 
vplivi na zdravje“, „poraba vode in 
onesnaževanje“, „nastajanje odpadkov in 
raba virov“;

5. pozdravlja pobudo Komisije za 
predstavitev indeksa obremenitve okolja, ki 
bi se ga predložilo poleg BDP in ki bo 
sprva zajemal naslednje glavne sklope 
okoljske politike: učinki „podnebnih 
sprememb in rabe energije“, „narave in 
biotske raznovrstnosti“, „onesnaževanja
zraka in vplivov na zdravje“, „porabe vode 
in onesnaževanja“, „nastajanja odpadkov 
in rabe virov“;

Or. el

Predlog spremembe 5
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj v 
nacionalnih statističnih podatkih s 
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številkami prikažejo nacionalno bogastvo, 
ustvarjeno z neplačanim neformalnim 
delom žensk v gospodinjstvih, pri čemer 
naj upoštevajo priporočila OECD1 in 
Mednarodnega urada za delo2 ali celo 
delo Nobelovega nagrajenca Garyja 
Beckerja3;
__________________
1 Cooking, caring and volunteering: 
unpaid work around the world, OECD 
social, employment and migration 
working papers št. 116.
2 MOD 2009, Decent work, Mednarodna 
konferenca dela, poročilo IV, zasedanje 
2010, Ženeva.
3 Gary Becker, The Economics of Life: 
From Baseball to Affirmative Action to 
Immigration, How Real-World Issues 
Affect Our Everyday Life;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pričakuje, da bo preusmeritev pozornosti 
na širše in bolj trajnostne kazalnike 
privedla do bolj sistematične 
osredotočenosti na družbene in okoljske 
dejavnike v državah v razvoju, med drugim 
na podnebne spremembe, biotsko 
raznovrstnost, zdravstvo, izobraževanje in 
upravljanje, ter s tem omogočila razvojnim 
politikam, da se usmerijo na najbolj 
pomoči potrebne in prikrajšane skupine 
prebivalstva; poudarja, da bi takšni 
kazalniki morali biti primerljivi in skladni 
z obstoječimi svetovnimi pobudami, na 
primer indeksom človeškega razvoja pri 

6. pričakuje, da bo preusmeritev pozornosti 
na širše in bolj trajnostne kazalnike 
privedla do bolj sistematične 
osredotočenosti na družbene in okoljske 
dejavnike v državah v razvoju, med drugim 
na podnebne spremembe, biotsko 
raznovrstnost, zdravstvo, izobraževanje in 
upravljanje, ter s tem omogočila razvojnim 
politikam, da se usmerijo na najbolj 
pomoči potrebne in prikrajšane skupine 
prebivalstva; poudarja pomen družine kot 
osnovne ekonomske enote; poudarja, da bi 
takšni kazalniki morali biti primerljivi in 
skladni z obstoječimi svetovnimi 
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OZN; pobudami, na primer indeksom človeškega 
razvoja pri OZN;

Or. en

Predlog spremembe 7
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja potrebo po merjenju kakovosti 
življenja v družbah; meni, da obsega 
doseganje in ohranjanje kakovosti življenja 
pomembne in sporazumne dejavnike, kot 
so zdravje, izobraževanje, kultura, 
zaposlovanje, stanovanje, okoljski pogoji 
itd.; meni, da bi morali kazalnikom, ki 
merijo takšne dejavnike, dodeliti večjo 
vlogo; predlaga, naj se v okviru 
nadaljnjega razvoja kvalitativnih in 
kvantitativni meritev nadgradijo kazalniki 
Evropske raziskave o kakovosti življenja, 
ki pokrivajo poglavitna področja kakovosti 
življenja;

7. poudarja potrebo po objektivnih 
kazalnikih, ki bi omogočili merjenje
kakovosti življenja v družbah; meni, da 
obsega doseganje in ohranjanje kakovosti 
življenja pomembne in sporazumne 
dejavnike, kot so zdravje, izobraževanje, 
kultura, zaposlovanje, stanovanje, okoljski 
pogoji itd.; meni, da bi morali kazalnikom, 
ki merijo takšne dejavnike, dodeliti večjo 
vlogo; predlaga, naj se v okviru 
nadaljnjega razvoja kvalitativnih in 
kvantitativni meritev nadgradijo kazalniki 
Evropske raziskave o kakovosti življenja, 
ki pokrivajo poglavitna področja kakovosti 
življenja;

Or. el

Predlog spremembe 8
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj prednostno 
preuči sektorje, v katerih večje 
nepravilnosti na trgih (neupoštevanje 
okoljskih stroškov ali drugih negativnih 
ali pozitivnih zunanjih gospodarskih 
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dejavnikov) povzročajo izkrivljanje BDP 
kot kazalnika gospodarskega, a tudi 
človeškega napredka;

Or. el

Predlog spremembe 9
Rovana Plumb

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je izziv oblikovati jasen in 
razumljiv niz kazalnikov, ki bodo obenem 
teoretično skladni, politično ustrezni in 
empirično izmerljivi ter zagotavljali 
primerljivost med državami in regijami; 
poudarja, da je treba to narediti v tesnem 
sodelovanju z drugimi pomembnimi 
institucijami in organizacijami;

11. poudarja, da je izziv oblikovati jasen in 
razumljiv niz kazalnikov, ki bodo obenem 
teoretično skladni, politično ustrezni in 
empirično izmerljivi ter zagotavljali 
primerljivost med državami in regijami; 
poudarja, da je treba to narediti v tesnem 
sodelovanju z drugimi pomembnimi 
institucijami in organizacijami, skupaj s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
lokalnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 10
Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. zahteva, da je izvedba ocene učinka 
pogoj za uvedbo dodatnih obveznosti 
poročanja;

Or. de
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Predlog spremembe 11
Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. zahteva uporabo obstoječih podatkov, 
da ne bi povzročili dodatnih stroškov ali 
upravnih postopkov;

Or. de

Predlog spremembe 12
Daciana Octavia Sârbu

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da bi bilo lahko merjenje 
ogljične intenzivnosti proizvodov in 
procesov koristen kazalnik okoljske 
trajnostnosti; poudarja, da bi bilo treba 
razviti metodologijo, ki upošteva celoten 
življenjski cikel proizvodov in procesov;

Or. en


