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26.4.2021 B9-0220/1

Amendement 1
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0220/2021
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Europese kindergarantie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in 2019 22,2 % 
van de kinderen in de EU – bijna 
18 miljoen kinderen – het risico liep op 
armoede of sociale uitsluiting; 
overwegende dat kinderen uit gezinnen met 
een laag inkomen, dakloze kinderen, 
kinderen met een handicap, kinderen met 
een migratieachtergrond, kinderen uit een 
etnische minderheid, met name Roma-
kinderen, kinderen in instellingen, 
kinderen in onveilige situaties, 
eenoudergezinnen, LHBTIQ+-gezinnen 
en gezinnen waarvan de ouders in het 
buitenland werken, met ernstige 
problemen kampen, zoals ernstige 
woningnood of overbezetting, en 
belemmeringen ondervinden bij de toegang 
tot essentiële diensten en 
basisvoorzieningen, zoals adequate 
voeding en fatsoenlijke huisvesting, die 
essentieel zijn voor hun welzijn en de 
ontwikkeling van sociale, cognitieve en 
emotionele vaardigheden; overwegende dat 
goed verwarmde woningen met veilig 
drinkwater en sanitaire voorzieningen, en 
huisvesting in het algemeen, van cruciaal 
belang zijn voor de gezondheid, het 
welzijn, de groei en de ontwikkeling van 
kinderen; overwegende dat passende 
huisvesting voorts bevorderlijk is voor het 
leer- en studievermogen van kinderen;

G. overwegende dat in 2019 22,2 % 
van de kinderen in de EU – bijna 
18 miljoen kinderen – het risico liep op 
armoede of sociale uitsluiting; 
overwegende dat veel kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen, dakloze 
kinderen, kinderen in een moeilijke 
gezinssituatie en kinderen die in 
instellingen verblijven of speciale 
behoeften hebben, zoals kinderen met een 
handicap, belemmeringen ondervinden bij 
de toegang tot essentiële diensten en 
basisvoorzieningen, zoals adequate 
voeding en fatsoenlijke huisvesting, die 
essentieel zijn voor hun welzijn en de 
ontwikkeling van sociale, cognitieve en 
emotionele vaardigheden; overwegende dat 
goed verwarmde woningen met veilig 
drinkwater en sanitaire voorzieningen, en 
huisvesting in het algemeen, van cruciaal 
belang zijn voor de gezondheid, het 
welzijn, de groei en de ontwikkeling van 
kinderen; overwegende dat passende 
huisvesting voorts bevorderlijk is voor het 
leer- en studievermogen van kinderen;

Or. en
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26.4.2021 B9-0220/2

Amendement 2
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0220/2021
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Europese kindergarantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de mededeling 
van de Commissie over de EU-strategie 
voor de rechten van het kind en 
onderschrijft de doelstellingen om de 
gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
eerbiediging en bescherming van de 
rechten van elk kind te nemen en 
daarnaast een gemeenschappelijk project 
voor gezondere, veerkrachtige en 
eerlijkere samenlevingen voor iedereen op 
te zetten; erkent dat het voorstel van de 
Commissie voor een aanbeveling van de 
Raad tot instelling van een Europese 
kindergarantie een aanvulling vormt op 
de strategie en gericht is op kinderen in 
nood, teneinde een faciliterend Europees 
kader te scheppen waarmee de rechten 
van kinderen worden beschermd en die 
rechten een prioritaire plaats in het EU-
beleid toebedeeld krijgen; onderschrijft de 
belangrijkste doelstelling: kinderarmoede 
en sociale uitsluiting te bestrijden en 
gelijke, inclusieve kansen en gezondheid te 
bevorderen; steunt de concrete 
richtsnoeren die aan de bevoegde 
nationale en lokale autoriteiten worden 
gegeven om kinderen in nood doeltreffende 
en gratis toegang te bieden tot een reeks 
belangrijke diensten waar ook hun 
leeftijdsgenoten toegang toe hebben, zoals 
hoogwaardig onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen, onderwijs- en 
schoolactiviteiten, gezondheidszorg, 

2. is van mening dat de relevante 
instrumenten om kinderarmoede aan te 
pakken, zoals gezondheidszorg, onderwijs, 
voeding en huisvesting, onder de 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid van 
de lidstaten vallen; spoort de lidstaten 
ertoe aan kinderarmoede en sociale 
uitsluiting te bestrijden en gelijke, 
inclusieve kansen en gezondheid te 
bevorderen; spoort de nationale en lokale 
autoriteiten ertoe aan om kinderen in nood 
doeltreffende en gratis toegang te bieden 
tot een reeks belangrijke diensten waar ook 
hun leeftijdsgenoten toegang toe hebben, 
zoals een gratis en hoogwaardig aanbod op 
het gebied van onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen, onderwijs- en 
schoolactiviteiten en gezondheidszorg, en 
doeltreffende toegang tot adequate 
huisvesting en gezonde voeding;
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adequate huisvesting en gezonde voeding;

Or. en



AM\1229989NL.docx PE690.801v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

26.4.2021 B9-0220/3

Amendement 3
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0220/2021
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Europese kindergarantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de EU en de lidstaten de 
structurele problemen aan te pakken die 
armoede en sociale uitsluiting onder 
kinderen veroorzaken, met name in 
achtergestelde groepen, door een hoog 
niveau van werkgelegenheid en sociale 
inclusie te bevorderen; verzoekt de 
lidstaten te zorgen voor de effectieve 
invoering van de Europese kindergarantie 
in de hele Unie door de kindergarantie in 
alle beleidsterreinen te mainstreamen, en 
dringt er bij de lidstaten op aan gebruik te 
maken van bestaande EU-
beleidsmaatregelen en -fondsen voor de 
toepassing van concrete maatregelen die 
bijdragen aan het uitbannen van 
kinderarmoede en sociale uitsluiting; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat de 
bevoegde autoriteiten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau effectieve en 
gelijke toegang garanderen tot gratis en 
hoogwaardig onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen, met speciale aandacht voor 
gezinnen met kinderen met een handicap, 
onderwijs-, school- en 
gemeenschapsactiviteiten, alsook tot sport-, 
vrijetijds- en culturele activiteiten, 
gezondheidszorg, gezonde voeding en 
adequate huisvesting voor alle kinderen in 
nood; wijst er tevens op dat de bevoegde 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
kennis moeten hebben over, opgeleid 
moeten zijn tot en ondersteuning moeten 

3. benadrukt dat kinderarmoede 
verschillende structurele oorzaken heeft, 
zoals immigratie, slechte 
arbeidsmarktomstandigheden, hoge 
energieprijzen, stijgende 
huisvestingskosten en een gebrek aan 
zorgdiensten; dringt er bij de lidstaten op 
aan deze problemen aan te pakken en 
gebruik te maken van bestaande EU-
fondsen voor de toepassing van concrete 
maatregelen om kinderarmoede en sociale 
uitsluiting uit te bannen; benadrukt hoe 
belangrijk het is dat de bevoegde 
autoriteiten op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau effectieve en gelijke toegang 
garanderen tot gratis en hoogwaardig 
onderwijs en opvang voor jonge kinderen, 
met speciale aandacht voor gezinnen met 
kinderen met een handicap, onderwijs-, 
school- en gemeenschapsactiviteiten, 
alsook tot sport-, vrijetijds- en culturele 
activiteiten, gezondheidszorg, gezonde 
voeding en adequate huisvesting voor alle 
kinderen in nood; wijst er tevens op dat de 
bevoegde nationale, regionale en lokale 
autoriteiten kennis moeten hebben over, 
opgeleid moeten zijn tot en ondersteuning 
moeten krijgen voor het bemachtigen van 
EU-financiering; verzoekt de lidstaten het 
recht van kinderen op passende huisvesting 
te waarborgen, onder meer door steun te 
verlenen aan ouders die moeite hebben om 
hun woning te behouden of een woning te 
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krijgen voor het bemachtigen van EU-
financiering; verzoekt de lidstaten het recht 
van kinderen op passende huisvesting te 
waarborgen, onder meer door steun te 
verlenen aan ouders die moeite hebben om 
hun woning te behouden of een woning te 
vinden, zodat ze bij hun kinderen kunnen 
blijven, en zich daarbij in het bijzonder te 
richten op jongvolwassenen die een 
jeugdbeschermingsinstelling verlaten;

vinden, zodat ze bij hun kinderen kunnen 
blijven, en zich daarbij in het bijzonder te 
richten op jongvolwassenen die een 
jeugdbeschermingsinstelling verlaten;

Or. en


