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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000089/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Enrique Calvet Chambon 
namens de ALDE-Fractie 

Betreft: Bestrijding van de ongelijkheid ter bevordering van de groei in de EU 

In internationale organisaties zoals de OESO en het IMF bestaat een groeiende consensus over de 
noodzaak om de toename op lange termijn van de inkomensongelijkheid aan te pakken, omdat die 
schadelijk is voor de economische groei. De ongelijkheid in de OESO-landen is nog nooit zo hoog 
geweest sinds deze gegevens worden bijgehouden, en dit veroorzaakt niet alleen maatschappelijke en 
politieke problemen, maar ook economische, gezien het negatieve effect ervan op de bbp-groei, een 
indicator die het algemene niveau van de economische activiteit meet.  

In het OESO-rapport "Samen staan we sterker: Waarom minder ongelijkheid goed is voor iedereen" 
wordt in het bijzonder benadrukt dat een vermindering van de ongelijkheid met 1 Gini-punt zou leiden 
tot een toename van de cumulatieve groei van 0,8 % in de komende vijf jaar. Anders gezegd kan 
echte en duurzame bbp-groei momenteel beter worden bereikt in een omgeving met meer gelijkheid.  

Uiteraard is de ongelijkheid niet overal in Europa even snel gestegen. Dergelijke onevenwichtigheden 
kunnen echter de groei remmen en het hele Europese project ondermijnen. Het lijkt zinvol om uit 
bovengenoemd rapport te citeren: "De uitdaging bestaat er daarom in de juiste beleidspakketten te 
vinden die groeivriendelijk zijn en tegelijkertijd de ongelijkheid verminderen" (geen officiële vertaling). 

Na bestudering van het werkprogramma van de Commissie voor 2015 en haar politieke beleidslijnen 
lijkt het erop dat het verminderen van de economische ongelijkheid niet een van de doelstellingen of 
instrumenten van het programma is. Het is derhalve mogelijk dat de groei die de EU de komende 
jaren zou kunnen bereiken in werkelijkheid aanzienlijk lager uitkomt. 

Is de Commissie van mening dat in haar werkprogramma voor 2015 voldoende aandacht wordt 
besteed aan de daling van de groei als gevolg van de toenemende ongelijkheid tussen Europese 
burgers? Zo ja, kan zij aangeven in het kader van welke beleidslijn en in welke hoofdstukken van het 
programma deze kwestie wordt aangepakt? 

Zal de Commissie overwegen om specifieke beleidslijnen in haar werkprogramma voor 2016 op te 
nemen waardoor de EU vooruitgang kan boeken met betrekking tot de doelstelling van het bevorderen 
van economische groei door de ongelijkheid te verminderen en zo ja, kan zij aangeven welke 
maatregelen worden overwogen?  
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