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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 123 van het Reglement van het 
Parlement, over de bevordering van sociale inclusie en de bestrijding van alle vormen 
van discriminatie op de arbeidsmarkt1

1. De economische crisis heeft op disproportionele wijze de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt en de inclusie van de meest benadeelde groepen in de samenleving in gevaar 
gebracht. Deze groepen worden met bijkomende obstakels geconfronteerd, niet alleen om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, maar ook om te trachten een harmonieus leven in 
de samenleving te leiden.

2. De bestrijding van sociale exclusie en discriminatie is een in de Verdragen vastgelegde 
doelstelling.

3. Binnen de grenzen van de haar bij de Verdragen toegekende bevoegdheden wordt dus aan 
de Commissie gevraagd bijzondere nadruk te leggen op de bevordering van een inclusieve 
arbeidsmarkt met mogelijkheden voor benadeelde personen en tegelijkertijd alle vormen 
van discriminatie te bestrijden en aandacht te besteden aan de bevordering van een 
gunstige omgeving voor de oprichting van bedrijven van sociaalondernemerschap die hun 
overschotten herinvesteren teneinde een breder sociaal of maatschappelijk doel te 
bereiken.

4. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 123, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


