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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat werkloosheid en sociale problemen door de economische crisis in een aantal 
lidstaten nog altijd blijven toenemen, en vraagt de Europese Unie dan ook om haar inzet 
voor het uitroeien van armoede en sociaal isolement, vooral armoede onder kinderen, uit 
te breiden, omdat uiterste armoede en sociaal isolement schendingen van de rechten van 
de mens zijn;

2. benadrukt dat de financiële mogelijkheden van het Europees sociaal fonds op een 
betekenisvolle manier uitgebreid moeten worden om over voldoende middelen voor 
maatregelen en werkzaamheden in de strategie voor sociale integratie en het leidraad-
initiatief Europa 2020 te kunnen beschikken om de strijd met armoede en sociaal 
isolement aan te binden;

3. vraagt de Europese Commissie en de Raad om dringend uitvoering aan een strategie te 
geven die de armoede bij kinderen tegen 2012 met de helft vermindert, en wijst er 
bijgevolg met nadruk op dat de individuele rechten van het kind in alle beleidsvormen en -
maatregelen van de Europese Unie horizontaal geïntegreerd moeten worden die de 
beleidsvoering begeleiden en evalueren die het einde van kinderarmoede nastreeft, 
voorrangsmaatregelen ontwerpt en uitwerkt, de gegevensvergaring uitbreidt en de 
gemeenschappelijke indicatoren op EU-niveau verder uitwerkt;

4. neemt akte van het besluit van 17 juni ll. van de Raad om het aan de lidstaten over te laten 
om hun nationale streefdoelen voor vermindering van het aantal risicopersonen voor 
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, brandstofarmoede, kinderarmoede en sociaal 
isolement over het hoofd zullen zien;

5. wijst erop dat sociale bescherming en sociaal beleid de ernst en duur van de recessie 
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.


