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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid om onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat armoede van de ouders vaak tot armoede van de kinderen leidt en 
ernstige gevolgen voor het latere leven van de kinderen heeft,

B. overwegende dat het verschil in beloning tussen man en vrouw in de EU bijna 18% 
bedraagt en dat gelijke beloning van man en vrouw een van de grondbeginselen van de 
Europese Verdragen is,

C. overwegende dat extreme armoede, mensenhandel, aanwerving voor prostitutie en alle 
andere vormen van uitbuiting nauw samenhangen,

1. verheugt zich over de "Strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2010-2015)" 
van de Commissie;

2. verzoekt de Commissie en de Raad om terdege rekening te houden met de eisen van het 
Parlement in zijn resoluties van 15 november 2007 over de balans van de sociale 
realiteit1, 9 oktober 2008 over bevordering van sociale integratie en bestrijding van 
armoede in de EU, met inbegrip van armoede onder kinderen2, 6 mei 2009 over actieve 
integratie van personen die van de arbeidsmarkt uitgesloten zijn3, en 19 oktober 2010 
over de rol van het minimum inkomen in de bestrijding van armoede en bevordering van 
een participatieve samenleving in Europa bij het ontwerpen van beleid en maatregelen 
voor het volgend stadium in de open coördinatiemethode sociale bescherming en 
integratie, de strategie voor sociale integratie en het Europa 2020-vlaggeschipinitiatief 
voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, met deelname van alle 
belanghebbenden in een participatief proces;

3. roept de lidstaten op om de gelijkheid van man en vrouw in alle 
werkgelegenheidsprogramma’s en bijzondere maatregelen op te nemen, om de toegang 
tot de werkgelegenheid te verbeteren, te voorkomen dat vrouwen in onzekere banen 
oververtegenwoordigd zijn, blijvende deelname van de vrouw aan het arbeidsleven en 
haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt uit te breiden, en de verschillen tussen man en 
vrouw op de arbeidsmarkt te verkleinen door de directe en indirecte oorzaken aan te 
pakken;

4. wijst op de aanzienlijke verschillen in opleidingsmogelijkheden, werkgelegenheid en 
kwaliteit van de arbeid tussen bewoners van stad en platteland; hecht groot belang aan de 
rechten van alle groepen van de bevolking, vooral de jongste en kwetsbaarste, op goed 
onderwijs, beroepsopleiding en universitaire studie, en roept de lidstaten en de 
Commissie dan ook op om ze met een doeltreffend pakket actieve beleidsvoering en 
degelijke opleidingsmogelijkheden te ondersteunen, zodat ze zich snel aan de eisen van 
de arbeidsmarkt kunnen aanpassen;

5. dringt er bij de lidstaten op aan om een duurzaam beleid te voeren zodat iedereen, ook de 
                                               
1 7 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0541.
2 7 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0467.
3 7 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0371.
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zwakste en meest achtergestelde groepen, toegang tot de arbeidsmarkt heeft en de kans 
krijgt om een beter evenwicht tussen werk en privé en gezinsleven te vinden, en te zorgen 
dat gelijke kansen en alle diensten die daarvoor nodig zijn, alle mogelijke steun krijgen, 
met begeleidende maatregelen als flexibele arbeidstijden en bereikbare en betaalbare 
kinderopvang;

6. wijst erop dat werkloosheid en sociale tegenspoed in een aantal lidstaten als gevolg van 
de economische crisis nog altijd toenemen en jongeren en oudere mensen, man en vrouw 
en hun gezin op verschillende manieren treffen, en vraagt de Europese Unie en de 
lidstaten dan ook om hun inzet uit te breiden en doelgerichte maatregelen te nemen om 
armoede uit te roeien en sociaal isolement te bestrijden, omdat armoede en sociaal 
isolement een schending van de rechten van de mens betekenen en op zijn minst 1 op 
elke 6 Europese burgers treffen; vraagt hun om hun aandacht vooral op de kwetsbaarste 
groepen te richten (éénoudergezinnen, gezinnen met 3 of meer kinderen, gehandicapten, 
etnische minderheden, vooral zigeuners, de bevolking van zeer kleine achtergestelde 
gebieden, personen met verminderde arbeidsmogelijkheden en jongeren zonder 
arbeidservaring); meent dat een bevredigende levenswijze onderwijsmogelijkheden, 
toegang tot de arbeidsmarkt en deelname aan de samenleving veronderstelt, en vraagt de 
Europese Unie en de lidstaten om erop toe te zien dat er maatregelen getroffen worden 
om de armoede van kinderen uit te roeien en te zorgen alle kinderen gelijke kansen in het 
leven krijgen;

7. vraagt, aangezien werkloosheid ook voor vrouwen de voornaamste oorzaak van armoede, 
ongelijkheid en sociaal isolement is, om de werkgelegenheid met gerichte 
beleidsmaatregelen in stand te houden en in het leven te roepen (bvb met deeltijds werk 
of flexibele arbeidstijden voor vrouwen die voor opgroeiende kinderen te zorgen hebben) 
en stelt naast arbeidsgerichte maatregelen ook doelgerichte beleidsvormen voor om de 
sociale verzekering uit te breiden (bvb door kinderbewaarplaatsen op te richten om 
vrouwen de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken);

8. wijst er met nadruk op dat een derde van de eenoudergezinnen in Europa in armoede 
leven;

9. wijst erop dat armoede onder vrouwen niet alleen het gevolg van de recente economische 
crisis is, maar ook van veel verschillende factoren, zoals stereotype denkwijzen, reële 
verschillen in beloning tussen man en vrouw, belemmeringen omdat gezins- en 
beroepsleven niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn, de langere 
levensverwachting van de vrouw, en meer in het algemeen diverse vormen van 
discriminatie volgens geslacht, waarvan vooral vrouwen het slachtoffer zijn;

10. wijst erop dat bij werkloosheid het gevaar om geen nieuwe baan meer vinden groter is 
voor vrouwen, en dat ze ook bij de aanwerving meer kans lopen om in het nadeel te zijn, 
aangezien er meer vrouwen buiten hun wil met onzekere of deeltijdse contracten werken, 
of omdat vrouwen nog steeds met ongelijke beloning te maken hebben;

11. benadrukt dat vrouwen vaak van deelname aan de arbeidsmarkt of voltijdse arbeid 
afgehouden worden omdat ze in regelingen met voldoende vrije tijd en flexibele 
arbeidsmogelijkheden voor beide ouders geen aanspraak op bijstand voor personen 
hebben die van hun afhankelijk zijn;

12. benadrukt dat de financiële mogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds niet 
uitgebreid moeten worden;
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13. vraagt de Commissie om de Europese strategie voor sociale integratie en bescherming in 
overeenstemming met het “Europees platform tegen armoede”-initiatief uit te breiden en 
meer inspanningen te leveren om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren, zodat 
ze in waardigheid kunnen leven;

14. beklemtoont dat de verschillen in beloning tussen man en vrouw, waardoor vrouwen met 
dezelfde vaardigheden en hetzelfde werk minder verdienen en veel vrouwen in armoede 
vervallen wanneer ze met pensioen gaan of weduwe worden, verminderd moeten worden;

15. meent dat oudere vrouwen slachtoffer van directe of indirecte discriminatie op de 
arbeidsmarkt of zelfs veelvoudige discriminatie kunnen worden en dat dat probleem 
aangepakt moet worden; onderstreept dat arbeid het beste middel is om armoede onder 
vrouwen te bestrijden; dringt erop aan om de deelname van vrouwen van alle leeftijden 
aan programma’s voor levenslang leren aan te moedigen en benadrukt dat mogelijkheden 
om gezins- en arbeidsleven onderling in overeenstemming te brengen en de opleiding 
voort te zetten, speciale aandacht en steun verdienen;

16. vraagt de Europese Commissie en de Raad om dringend een strategie op te stellen en in 
praktijk te brengen om de armoede onder kinderen tegen 2012 met de helft te 
verminderen, en in het algemeen de armoedespiraal te doorbreken, gezien het groot 
gevaar dat blijvende armoede van ouders op hun kinderen doorgegeven wordt, zodat de 
kinderen in hun kansen op een beter leven sterk benadeeld zijn; wijst er bijgevolg met 
nadruk op dat de rechten van het kind in alle beleidsvormen en -maatregelen van de 
Europese Unie geïntegreerd moeten worden om de beleidsvoering die het einde van 
kinderarmoede nastreeft, te begeleiden en te evalueren, voorrangsmaatregelen te 
ontwerpen en op te stellen, op ruimere schaal gegevens te verzamelen en verder 
gemeenschappelijke indicatoren op EU-niveau uit te werken; denkt daarom dat het van 
wezenlijk belang is om de toegang en terugkeer van alleenstaande ouders op de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken en, gezien de problemen die ze ondervinden, 
welzijnsvoorzieningen voor eenoudergezinnen te treffen, maar tegelijk ook grote 
gezinnen concrete steun te laten toekomen; meent dat kinderen van arme huishoudens 
waar niemand werkt, bijzondere aandacht en steun verdienen om armoede in de toekomst 
te voorkomen;

17. wijst erop dat uit internationaal studiewerk blijkt dat vrouwen onder de werkende armen 
oververtegenwoordigd zijn door ongelijkheden volgens geslacht (verschillen volgens 
beroepsgroep, loondiscriminatie enz.), dat het loonverschil door de traditionele 
verantwoordelijkheid van de vrouw voor zorgverlenende taken nog verder toeneemt, en 
dat die beide factoren samen op een ernstig financieel nadeel voor de vrouw neerkomen, 
ook op oudere leeftijd (verschillen in pensioen en spaargeld);

18. vraagt de lidstaten om onderzoek naar de weerslag van de economische crisis te 
verrichten, en de veranderende arbeidsvoorwaarden en hun uitwerking op kwetsbare 
groepen, armoede en sociaal isolement nader te bekijken;

19. vraagt de Commissie en de lidstaten om specifieke indicatoren voor de gelijkheid van 
man en vrouw in het perspectief van uitbanning van de armoede en bevordering van 
sociale integratie vast te stellen en aan te nemen en er verder op toe te blijven zien;

20. vraagt de nationale overheden om hun immigratiebeleid te herzien om structurele 
belemmeringen voor volwaardige deelname van migranten aan de arbeidsmarkt weg te 
nemen, gegevens over de vorderingen uit het gezichtspunt van discriminatie van 
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kwetsbare groepen te verzamelen, en de weerslag van de inkrimping van de uitgaven op 
gezondheids-, onderwijs- en sociale beschermingsvoorzieningen na te gaan;

21. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. van de Raad om het aan de lidstaten over te 
laten om in samenwerking met de regio’s hun nationale streefdoelen voor vermindering 
van het aantal risicopersonen uit het oogpunt van armoede en sociaal isolement vast te 
stellen, aan de hand van één of meer van de 3 indicatoren die door de Raad afgesproken 
zijn; meent dat lidstaten die zich alleen van de indicator "werkloos gezin" bedienen, 
misschien systematisch problemen als armoede in het werkend deel van de bevolking, 
brandstofgebrek, armoede van alleenstaande ouders, kinderarmoede en sociaal isolement 
over het hoofd zullen zien; dringt er bij de lidstaten op aan om de vrijheid om zelf 
indicatoren te kiezen niet te misbruiken om minder ver reikende streefdoelen voor 
armoedebestrijding na te streven; vestigt de aandacht op de problemen van de miljoenen 
Europese gepensioneerden waarvan het pensioen te laag is om de eindjes aan elkaar te 
knopen en de bijzondere behoeften te dekken die met de leeftijd gepaard gaan, vooral 
door de hoge kosten van geneesmiddelen en medische behandeling; beklemtoont dat 
onderwijs voor de kwetsbaarste groepen op school en aan de universiteit een prioriteit 
moet zijn waarvoor elke lidstaat streefdoelen moet vaststellen;

22. herinnert eraan dat de Commissie 2010 als “Europees Jaar voor de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting” aangewezen heeft om de politieke inzet van de Unie om 
beslissende vorderingen in de strijd tegen de armoede te verwezenlijken, opnieuw te 
bevestigen en uit te breiden en het grondrecht van degenen te erkennen die in armoede en 
sociaal isolement leven, op een fatsoenlijk leven en volwaardige deelname aan de 
samenleving;

23. herinnert eraan dat het “Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting” niet alleen als mediacampagne bedoeld is, maar ook als initiatief om een 
multidimensionaal beleid van armoedebestrijding te stimuleren en nader uitgewerkte 
armoede-indicatoren te laten aannemen; vraagt de Commissie dan ook naar een kritisch 
overzicht van de overeenkomstige nieuwe maatregelen van de lidstaten om armoede en 
sociaal isolement uit te bannen;

24. wijst erop dat er volgens de Eurostat-indicator voor armoedegevaar in 2008 bijna 85 
miljoen mensen in de Europese Unie gevaar liepen om in armoede te vervallen, en dat dat 
cijfer volgens de indicator materiële achterstand tot naar schatting 120 miljoen mensen 
zou stijgen; meent dat het besluit van de Raad over armoede-indicatoren aanleiding tot 
dubbelzinnigheid over het streefdoel kan geven, om tegen 2020 in totaal 20 miljoen 
mensen uit armoede en isolement te tillen (een vermindering van 23,5% volgens de 
Eurostat-indicator armoedegevaar, maar slechts 16,7% volgens de indicator materiële 
achterstand);

25. dringt er andermaal bij de Commissie en de lidstaten op aan om de regelgeving en 
hulpmiddelen om de verschillen in beloning tussen man en vrouw te laten verdwijnen, te 
verbeteren;

26. wijst erop dat sociale bescherming, sociaal en arbeidsmarktbeleid de ernst en duur van de 
recessie aanzienlijk helpen beperken door de arbeidsmarkten en het verbruik te 
stabiliseren, en dat sociale bescherming aan zowel de inkomsten- als de uitgavenzijde als 
stabiliserend element dient;

27. houdt actief werkgelegenheidsbeleid (bijvoorbeeld opleiding in het bedrijf, 
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beroepsonderwijs en –opleiding) voor uiterst belangrijk om armoede te voorkomen en 
meent dat de sociale partners er een essentiële rol in spelen; denkt verder dat vooruitziend 
werkgelegenheidsbeleid (bvb arbeidservaring voor jongeren, sociale werkgroepen en -
plaatsen) van wezenlijk belang is om voor evenwicht op de arbeidsmarkt te zorgen, zijn 
toegankelijkheid te verbeteren en de werkgelegenheid van achterstandsgroepen in stand 
te houden;

28. acht het nodig om zich zowel op Europees als nationaal vlak op verdere vooruitgang in de 
richting van gelijkheid van man en vrouw vast te leggen, aan de hand van strategieën die 
de richtsnoeren van de Europese Commissie voor pariteit van de geslachten, het Europese 
pact voor de gelijkheid van man en vrouw van de Raad van Europa, en het beleidskader 
voor gelijkheid van man en vrouw dat door de Europese sociale partners 
overeengekomen is, ondersteunen;

29. wijst er met nadruk op dat er een transparant regelgevend raamwerk voor atypische 
arbeidsvormen opgesteld moet worden om voor behoorlijke arbeidsvoorwaarden en 
fatsoenlijk loon te zorgen, aangezien werk vinden een hefboom in de strijd tegen armoede 
is;

30. vraagt de lidstaten om zo nodig de uitkeringsstelsels te herzien om de aanzienlijke 
ongelijkheden in pensioenen van mannen en vrouwen te vermijden, en te overwegen om 
corrigerende factoren in te voeren die rekening houden met onderbrekingen in de 
premiebetaling als gevolg van onzekere werkgelegenheid of de verplichtingen van het 
moederschap;

31. onderstreept het belang van sociale zekerheid en pensioenrechten op individuele basis om 
de economische zelfstandigheid van man en vrouw te waarborgen;

32. wijst erop, aangezien gelijke en volwaardige deelname aan het economisch, politiek en 
sociaal leven als individueel recht te beschouwen is, dat een actief beleid van sociale 
integratie een volledige benadering moet hanteren om armoede en sociaal isolement uit te 
bannen, vooral door voor volledige bereikbaarheid van hoogwaardige sociale diensten en 
diensten van algemeen (economisch) belang voor iedereen te zorgen;

33. benadrukt dat gelijkheid van man en vrouw één van de allereerste voorwaarden voor 
duurzame groei, werkgelegenheid, concurrentie en sociale samenhang is;

34. wijst erop dat minder verschil in beloning tussen man en vrouw volgens het speciaal 
Eurobarometer-onderzoek "Gendergelijkheid in de EU in 2009" in Europa algemeen als 
noodzaak erkend wordt;

35. onderstreept dat er maatregelen op Europees en nationaal niveau nodig zijn om voor 
verenigbaarheid van gezins- en het beroepsleven te zorgen, als onderdeel van de 
inspanningen om de armoede te bestrijden en meer fatsoenlijke werkgelegenheid voor 
vrouwen beschikbaar te stellen; roept de lidstaten daarom op om de openbare 
voorzieningen voor kinderopvang te verbeteren en het bedrijfsleven te stimuleren om er 
interne voorzieningen voor te treffen;

36. vraagt de lidstaten daarom concrete maatregelen om gezinsleven en beroep beter in 
onderlinge overeenstemming te brengen, zoals transparantere beloning, 
aanstellingsprocedures en verzekeringskosten, mogelijkheden voor flexibele arbeidsuren 
en een evenwichtiger verdeling van de kosten van het ouderschap;
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37. onderstreept de noodzaak van degelijke vormen van arbeidsintegratie- en 
opleidingsbeleid op nationaal niveau, samen met speciale belastingsregelingen voor 
eenoudergezinnen als onderdeel van de strijd tegen armoede, armoede onder kinderen en 
sociaal isolement;

38. wijst met nadruk op de noodzaak van maatregelen op nationaal en Europees niveau om 
discriminatie in de kansen op de arbeidsmarkt en het loonbeleid te bestrijden; 

39. vraagt de Commissie om van nabij op belemmeringen voor sociale integratie toe te zien, 
zoals brandstofgebrek, uitsluiting van financiële dienstverlening en hindernissen voor het 
gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT);

40. onderstreept het belang van beleidscoördinatie in de strijd tegen werkloosheid en sociaal 
isolement op alle bestuursniveaus, om de armoede met succes te kunnen bestrijden;

41. herinnert eraan dat de strijd tegen armoede en sociaal isolement zowel in de Europese 
Unie als daarbuiten plaats moet vinden, wil men de toezegging van de Europese Unie en 
de lidstaten gestand doen om de VN-millennium-doelstellingen voor de ontwikkeling 
tegen 2015 te verwezenlijken;

42. herinnert de lidstaten eraan dat degelijke kinderopvang een essentieel onderdeel van de 
gelijkheid van man en vrouw op de arbeidsmarkt is, en dat het dus van belang is om de 
streefdoelen van Barcelona voor kinderopvang te halen en vrouwen tot deelname aan de 
arbeidsmarkt te bewegen en het evenwicht tussen arbeid en privéleven te helpen 
verbeteren;

43. vraagt de lidstaten om immigranten en etnische minderheden betere toegang tot 
onderwijs- en opleidingsprogramma’s te geven zodat ze op de arbeidsmarkt gemakkelijker 
kunnen deelnemen;
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