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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting
(2011/2052(INI))
Het Europees Parlement,
– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 3, lid 3, alsmede
het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie, en met name artikel 9, 148, 160
en 168,
– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de artikelen
1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 en 341,
– gezien Besluit nr. 1098/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van
22 oktober 2008 inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting (2010)2,
– gezien de conclusies van het Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en
Consumentenzaken van 8 juni 2010 over "Rechtvaardigheid en gezondheid in alle
beleidsmaatregelen: solidariteit in de gezondheidszorg"3,
– gezien de conclusies van het Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en
Consumentenzaken van 7 maart 20114,
– gezien het advies van het Comité voor sociale bescherming van 15 februari 2011 over het
Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting - Vlaggenschipinitiatief van de
Europa 2020-strategie5,
– gezien het rapport van het Comité voor sociale bescherming van 10 februari 2011 met als
titel "Beoordeling van de sociale dimensie van de Europa 2020-strategie"6,
– gezien het advies van het Comité voor sociale bescherming met als titel "Solidariteit in de
gezondheidszorg: over verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU"7,
– gezien het advies van het Comité van de Regio's over het Europees platform tegen
armoede en sociale uitsluiting8,
1

PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1.
PB L 298 van 7.11.2008, blz. 20.
3
Raad van de EU, persmededeling 10560/10 (presse 156), 3019e zitting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, Luxemburg, 7 en 8 juni 2010.
4
Raad van de EU, persmededeling 7360/11 (presse 52), 3073e zitting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, Brussel, 7 maart 2011.
5
Advies van het Comité voor sociale bescherming aan de Raad van de Europese Unie, 6491/11, SOC 124, 15
februari 2011.
6
Rapport van het Comité voor sociale bescherming aan de Raad van de Europese Unie, 6624/11 ADD 1 SOC
135 ECOFIN 76 SAN 30, van 18 februari 2011.
7
Advies van het Comité voor sociale bescherming aan de Raad van de Europese Unie, 9960/10, SOC 357 SAN
122, van 20 mei 2010.
8
CdR 402/2010 fin, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.
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– gezien de aanbeveling van de Commissie van 3 oktober 2008 over de actieve inclusie van
personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten1,
– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Solidariteit in de gezondheidszorg:
verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU" (COM(2009)0567),
– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Strategie voor een doeltreffende
tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten door de Europese Unie"
(COM(2010)0573),
– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad met als titel "Europa
2020, een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),
– gezien zijn resolutie van 4 oktober 2001 over de werelddag van de Verenigde Naties voor
de uitbanning van armoede2,
– gezien zijn resolutie van 9 oktober 2008 over de bevordering van sociale integratie en
bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de EU3,
– gezien zijn resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van personen die van de
arbeidsmarkt zijn uitgesloten4,
– gezien zijn resolutie van 16 juni 2010 over EU 20205,
– gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de
verwezenlijking van de Lissabon- en EU 2020-doelstellingen6,
– gezien zijn wetgevingsresolutie van 8 september 2010 over het voorstel voor een besluit
van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de
lidstaten: Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 20207,
– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2010 over de financiële, economische en sociale
crisis: aanbevelingen voor maatregelen en initiatieven op EU niveau8,
– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2010 over de rol van het minimuminkomen bij de
bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa9,
– gezien zijn resolutie van 16 februari 2011 over het groenboek van de Commissie met als
titel "Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels"10,

1

PB L 307 van 18.11.2008, blz. 11.
PB C 87E van 11.4.2002, blz. 253.
3
PB C 9E van 15.1.2010, blz. 11.
4
PB C 212E van 5.8.2010, blz. 23.
5
Aangenomen teksten P7_TA(2010)0223.
6
Aangenomen teksten P7_TA(2010)0191.
7
Aangenomen teksten P7_TA(2010)0309.
8
Aangenomen teksten P7_TA(2010)0376.
9
Aangenomen teksten P7_TA(2010)0375.
10
Aangenomen teksten P7_TA(2011)0058.
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– gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over armoede bij vrouwen in de Europese Unie1,
– gezien zijn resolutie van 7 september 2010 over de rol van de vrouw in een vergrijzende
samenleving2,
– gezien zijn schriftelijke verklaring van 16 december 2010 over een EU-strategie inzake
dakloosheid3,
– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het Europees
platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en
territoriale samenhang (COM(2010)0758),
– gezien artikel 48 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen
van de Begrotingscommissie, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie
rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2011),
A. overwegende dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het ergst door de crisis en de
bezuinigingen zijn getroffen,
B. overwegende dat de armoede en de sociale uitsluiting tussen 2000 en 2008 zijn
toegenomen, ondanks de toezeggingen van de Unie; dat zij niet kunnen worden
teruggedrongen en dat niet voor inclusieve groei kan worden gezorgd zonder een
bestrijding van de ongelijkheden en de diverse vormen van discriminatie,
C. overwegende dat de Europa 2020-strategie als doel een vermindering met 20 miljoen heeft
van het aantal met armoede bedreigde personen op basis van drie indicatoren
(armoederisicocijfer na sociale overdrachten, materiëledeprivatie-index en percentage
personen dat leeft in een huishouden met een zeer lage arbeidsintensiteit),
D. overwegende dat armoede schadelijk is voor de groei, de tekorten van de
overheidsbudgetten doet toenemen en het Europese concurrentievermogen doet dalen,
E. overwegende dat armoede een verschijnsel is met vele aspecten dat een geïntegreerde
respons vereist, waarbij rekening wordt gehouden met de levensfasen en de
multidimensionele behoeften van personen, en ook een respons die gebaseerd is op een
gegarandeerde toegang tot rechten, middelen en diensten,
F. overwegende dat werk alleen niet volstaat om personen uit de armoede te halen en dat het
bestaan van werkende armen de laatste jaren steeds meer wordt erkend,
G. overwegende dat een armoedegrens op 60% van het mediane nationale inkomen een
nuttige en nodige indicator is, maar dat het concept van een "korf met fundamentele
goederen en diensten" evenzeer duidelijk maakt dat overheidsbeleid nodig is,
1

Aangenomen teksten P7_TA(2011)0086.
Aangenomen teksten P7_TA(2010)0306.
3
Aangenomen teksten P7_TA(2010)0499.
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H. overwegende dat sociale bescherming, inclusief de systemen waarbij wordt voorzien in
een minimuminkomen, een sleutelrol speelt als economische stabilisator, waardoor de
impact van de crisissen beperkt blijft, en zorgt voor levenslange herverdeling, zodat zij
fungeert als verzekering tegen sociale risico's en armoede voorkomt,
I. overwegende dat gezondheid en levensverwachting verband houden met het sociale
milieu en met kinderarmoede en dat het verschil op het gebied van gezondheid tussen
rijken en armen groot blijft en op bepaalde gebieden verder toeneemt,
J. overwegende dat ouderen, met name vrouwen, een groter armoederisico lopen dan de
bevolking als geheel, door de inkomensdaling bij de pensionering en ook andere factoren,
bijvoorbeeld lichamelijke afhankelijkheid; overwegende dat de verbreking van de sociale
band tussen de generaties een groot probleem in onze maatschappijen is,
K. overwegende dat vrouwen kwetsbaarder voor armoede zijn door diverse factoren,
bijvoorbeeld de blijvende salarisverschillen tussen de seksen, de verschillende pensioenen
als gevolg hiervan en discriminatie op de werkvloer,
L. overwegende dat 20% van de kinderen een armoederisico lopen tegen 17% van de
Europese bevolking als geheel,
M. overwegende dat de werkloosheid onder jongeren, die al groter was dan voor andere
leeftijdsgroepen, in de EU sinds de crisis enorm is toegenomen,
N. overwegende dat migranten door de economische crisis zwaar zijn getroffen,
O. overwegende dat het armoedecijfer van personen met een handicap 70% hoger ligt dan het
gemiddelde,
P. overwegende dat een aanzienlijk deel van de Europese Roma gemarginaliseerd is en in
betreurenswaardige sociaaleconomische omstandigheden leeft,
Methoden van het platform
1. vraagt de Commissie de civiele maatschappij op nationaal en Europees niveau bij de zaak
te betrekken en de bijeenkomsten van mensen die in armoede leven, in het kader van de
jaarlijkse conventie inzake armoede te institutionaliseren;
2. vraagt dat de vooruitgang van de lidstaten met betrekking tot het halen van de doelstelling
de armoede terug te dringen en de omzetting hiervan in subdoelstellingen door de lidstaten
op kritische en geregelde wijze wordt gevolgd;
3. vraagt dat de juridische aansprakelijkheid van de Commissie duidelijk geldt, als de
horizontale sociale clausule niet wordt toegepast, en vraagt de Commissie de rol van het
platform met betrekking tot de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de clausule te
preciseren;
4. vraagt de Commissie aan te geven onder welke begrotingslijnen het platform valt;
5. vraagt dat de open coördinatiemethode wordt versterkt en juist toegepast op het domein
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van de armoede, met name via nationale strategieën voor sociale inclusie die
gemeenschappelijk worden geëvalueerd;
6. vraagt de Commissie om een specificering van de gemeenschappelijke principes voor de
definitie van de "korf met fundamentele goederen en diensten" die voor iedereen
toegankelijk zijn;
Oplossingen
7. vraagt een tijdschema voor de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie van 2008
over de strategie voor actieve inclusie;
8. steunt de schepping van kwaliteitsbanen via beroepsopleiding en regelingen voor
geïndividualiseerde hulp bij het zoeken naar werk, met name voor achtergestelde groepen;
9. vraagt gelijkheid wat rechten en sociale bescherming betreft voor alle werknemers in elke
lidstaat;
10. beveelt de lidstaten aan maatregelen te nemen of te intensiveren om personen met een
handicap in bedrijven en overheidsdiensten te integreren, teneinde de inclusie te
bevorderen;
11. erkent dat de impact moet worden geëvalueerd van de Europese fondsen met betrekking
tot de doelstelling de armoede terug te dringen, ook al is dit niet de eerste doelstelling van
deze fondsen; is van mening dat projecten waarbij doelstellingen en strategieën op het
gebied van werkgelegenheid en actieve inclusie worden gecombineerd, prioritair zijn;
12. roept de lidstaten ertoe op nationale hervormingsprogramma's voor te stellen die met de
doelstelling van het platform stroken en verzoekt de Commissie om hun capaciteit op het
gebied van investeringen en sociale uitgaven niet in het kader van de economische
governance te beperken, aangezien voor een vermindering van de armoede een
intelligente, duurzame en inclusieve groei nodig is, zoals in de EU 2020-strategie is
aangegeven;
13 vraagt de Commissie een horizontale antidiscriminatierichtlijn te initiëren met het oog op
de uitbanning van de diverse vormen van discriminatie;
14. is tevreden met de bereidheid van de Commissie om het juridische kader voor bedrijven
van de sociale economie te verduidelijken, opdat deze bedrijven op serene wijze hun
bijdrage tot de terugdringing van de armoede leveren;
15. beveelt een proactief beleid aan op het gebied van huisvesting, om iedereen toegang tot
behoorlijke huisvesting voor een betaalbare prijs te garanderen, en ook op het gebied van
energie, door ervoor te zorgen dat meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen wordt
gemaakt en dat de energie-efficiëntie wordt verbeterd;
16. vraagt dat de Roma worden betrokken bij alle beleidsmaatregelen van de Unie of de
lidstaten die zijn gericht op hun sociale inclusie;
17. vraagt dat bij de strijd tegen armoede bij kinderen wordt gefocust op preventie, door voor
PR\869987NL.doc

7/10

PE464.970v02-00

NL

toegang tot voorzieningen voor kleine kinderen te zorgen, via een correcte territoriale
dekking door deze diensten;
18. wenst dat de Commissie een kaderrichtlijn over het minimuminkomen initieert, waarmee
armoede kan worden voorkomen en voor een basis kan worden gezorgd om waardig te
leven en vooruitgang te boeken bij een zoektocht naar werk of opleiding, met eerbiediging
van de diverse praktijken, collectieve overeenkomsten of de wet in de verschillende
lidstaten;
19. is van mening dat in alle lidstaten systemen voor de verzorging van ouderen moeten
worden ontwikkeld, om te voorkomen dat ouderen uitgesloten raken of in de armoede
terechtkomen;
20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en
de parlementen en regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING
De Europese Unie, toch een van de rijkste regio's ter wereld, telt meer dan 80 miljoen
personen die met armoede worden bedreigd, onder hen 20 miljoen kinderen en 8% van de
beroepsbevolking.
Deze situatie is onverenigbaar met de Europese waarden van gerechtigheid en solidariteit die
zijn opgenomen in de verdragen.
Toch zijn armoede en sociale uitsluiting de laatste jaren toegenomen, ondanks de
toezeggingen van de Unie om ze terug te dringen.
De crisis van 2008 en de gevolgen hiervan hebben het probleem nog verscherpt, door de
meest kwetsbare bevolkingsgroepen onder druk te zetten.
Hoewel de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting vooral een taak is van de nationale
regeringen, kan de Unie een belangrijke rol spelen op het gebied van bewustmaking,
coördinatie en financiering.
Om voor een duurzame en inclusieve groei te zorgen, is het essentieel de meest kwetsbare
groepen een belangrijke plaats in het kader van het Europese project te geven, aangezien de
terugdringing van de armoede een motor is voor de toekomstige groei.
Het Europees Parlement en de Raad hebben 2010 uitgeroepen tot Europees Jaar van de
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting om het oorspronkelijke politieke engagement
dat de EU bij de start van de strategie van Lissabon was aangegaan, opnieuw te bevestigen en
te versterken, teneinde een beslissende impuls voor de uitroeiing van armoede te geven.
In de loop van dat jaar heeft het Europees Parlement met name het verslag goedgekeurd over
de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een
inclusieve samenleving in Europa.
Daarnaast heeft de Commissie op 16 december 2010 haar mededeling gepubliceerd over het
Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en
territoriale samenhang.
Het gaat hierbij om een van de zeven kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie. Het
platform moet de lidstaten een werkkader bieden met een gediversifieerde aanpak voor het
halen van de becijferde doelstellingen van de 2020-strategie, namelijk een vermindering van
het aantal personen in een precaire situatie met 20 miljoen tegen 2020.
Het platform, dat past in het kader van een strategie voor een intelligente, duurzame en
inclusieve groei, is met name bedoeld ter bevordering van sociale innovatie en sociale
experimenten, de terugdringing van de armoede in haar verschillende vormen gedurende de
hele levenscyclus, de optimalisering van de Europese fondsen en een verbetering van de
efficiëntie van de sociale bescherming.
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De lidstaten moeten de komende maanden aan de Commissie hun nationale
hervormingsprogramma voorleggen, met hierin de manier waarop zij de sociale uitsluiting en
de armoede willen bestrijden. Zij brengen in het kader van de nationale rapporten over de
Europa 2020-strategie verslag over hun initiatieven uit.
Aangezien armoede een verschijnsel is met vele factoren, is er een geïntegreerde aanpak voor
nodig door de verschillende bestuurslagen, van het Europese tot het lokale niveau, in
samenwerking met de spelers op het terrein.
Dit heeft de richting bepaald bij de opstelling van dit verslag, waartoe de betrokken spelers
rijkelijk hebben bijgedragen, met name wat de voorstellen betreft die erin worden
geformuleerd om bij te dragen tot de uitbanning van de gesel die armoede en sociale
uitsluiting is.
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