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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat in 2015 23,7 % van de bevolking en 12,5 % van de werknemers van 

18 jaar en ouder in de EU-28 met armoede of sociale uitsluiting werden bedreigd1; 

B. overwegende dat in 2015 17,3 % van de bevolking in de EU-28 specifiek met armoede 

werd bedreigd2; overwegende dat deze specifieke indicator er volgens Eurostat niet toe 

dient welvaart of armoede te meten, maar een indicator is voor een – in verhouding tot 

andere personen in hetzelfde land – laag inkomen, dat niet per se een lage levensstandaard 

inhoudt; 

C. overwegende dat het gecumuleerde aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting 

wordt bedreigd tussen 2008 en 2015 met 1,6 miljoen is gestegen in de EU (+5,5 miljoen in 

de eurozone), in tegenstelling tot de Europa 2020-doelstelling om dit tegen 2020 met 

20 miljoen te verminderen; 

D. overwegende dat de armoederisicogrens volgens de methodologie van Eurostat3 is 

vastgesteld op 60 % van het nationaal mediaan equivalent besteedbaar inkomen (na 

sociale afdrachten);  

E. overwegende dat Europa een van de meest welvarende regio's in de wereld is, ook al komt 

uit recente gegevens over inkomensarmoede de toename van armoede en ernstige 

materiële ontberingen in Europa naar voren; 

F. overwegende dat inkomensarmoede slechts één aspect is van het gehele concept van 

armoede en dat het begrip armoede bijgevolg niet alleen betrekking heeft op materiële 

middelen, maar ook op sociale middelen, in het bijzonder onderwijs, gezondheidszorg en 

toegang tot diensten; 

G. gezien de Verklaring van Schuman van 9 mei 1950, waarin werd opgeroepen tot "het 

gelijkstellen en verbeteren van de levensomstandigheden van werknemers"; 

H.  overwegende dat een aantal lidstaten te maken hebben met een ernstig begrotingstekort en 

een verhoogde schuldenlast en bijgevolg op sociale uitgaven hebben bezuinigd, wat de 

openbare stelsels voor gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid en bescherming, en 

huisvesting heeft aangetast, en met name de toegang tot en de geschiktheid, 

beschikbaarheid en kwaliteit van de daarmee verband houdende diensten, met negatieve 

gevolgen voor met name de meest behoeftige leden van de samenleving in die lidstaten; 

I. overwegende dat de structurele hervormingen van de arbeidsmarkten en de 

begrotingsconsolidatie averechtse effecten hebben gehad die de verschillen tussen de 

lidstaten op het gebied van levensomstandigheden en inkomsten per huishouden groter 

                                                 
1 Eurostat, "People at risk of poverty or social exclusion", december 2016 - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
2 Eurostat, ibid. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate 
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hebben gemaakt; overwegende dat de mediane levensstandaard van 10 % van de armste 

huishoudens in Frankrijk hoger is dan de mediane levensstandaard van de gehele 

Portugese bevolking, en de mediane levensstandaard van 1 % van de rijkste huishoudens 

in Luxemburg 75 keer zo hoog is als de mediane levensstandaard van 10 % van de armste 

huishoudens in Roemenië; 

J. overwegende dat het minimuminkomensbeleid werkt als een automatische stabilisator; 

overwegende dat de recessie minder hevig was in landen die over solide stelsels voor 

inkomenssteun voor huishoudens beschikken; 

K.  overwegende dat belastingontwijking en belastingontduiking een ongelijk speelveld 

creëren in de EU, waardoor de lidstaten op grote schaal inkomsten mislopen die anders 

zouden bijdragen tot voldoende financiering voor een robuust socialezekerheidsbeleid, en 

waardoor de overheidsinkomsten afnemen die anders konden worden besteed aan betere 

voorwaarden voor economische groei, hogere inkomens en sociaal beleid; overwegende 

dat dit in de EU een ernstig probleem vormt; 

L.  overwegende dat onderwijs, herverdelende sociale overdrachten en uitkeringen, een 

rechtvaardig belastingbeleid en een deugdelijk werkgelegenheidsbeleid belangrijke 

factoren zijn om inkomensongelijkheden te verkleinen, de werkloosheid terug te dringen 

en armoede te bestrijden;  

M. overwegende dat de diverse inkomenskwintielen een verschillende consumptieneiging 

vertonen1; overwegende dat beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de meest behoeftige 

sociale sectoren in de EU de gehele economie ten goede blijken te komen en 

begrotingsneutraal blijken te zijn; overwegende dat het IMF tot de conclusie is gekomen 

dat als het inkomensaandeel van de top 20 procent met 1 procentpunt stijgt, de groei van 

het bbp de komende vijf jaar feitelijk 0,08 procentpunt lager is, terwijl een soortgelijke 

stijging van het inkomensaandeel van de onderste 20 procent (de armen) daarentegen 

gepaard gaat met 0,38 procentpunt hogere groei2; 

N. overwegende dat de invoering en versterking van een minimuminkomensbeleid, mits goed 

gecombineerd met andere sociale en arbeidsmarktmaatregelen en -beleid, een manier kan 

bieden om armoede aan te pakken en sociale inclusie en toegang tot de arbeidsmarkt te 

ondersteunen; 

O. overwegende dat uit een aantal studies is gebleken hoe armoede de economische groei 

negatief beïnvloedt3; 

P. overwegende dat minimuminkomensregelingen als automatische macro-economische 

stabilisatoren kunnen fungeren bij economische schokken; 

Q. overwegende dat de doeltreffendheid van minimuminkomensregelingen om armoede te 

bestrijden, arbeidsmarktintegratie te bevorderen, met name voor jongeren, en als 

                                                 
1 Zie: Europese Centrale Bank, "The distribution of wealth and the marginal propensity to consume", Working 

Paper nr. 1655, maart 2014 
2 IMF, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", 2015, vermeld op de website: 

http://www.taxjustice.net/2015/06/22/new-imf-research-tax-affects-inequality-inequality-affects-growth/ 
3 Zie: Wereldbank, "Poverty Reduction and Growth: The Virtuous and Vicious Circle", 2006; OESO, "Trends in 

Income Inequality and its Impact on Economic Growth", 2014 
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automatische stabilisatoren te fungeren, sterk tussen de lidstaten verschilt; 

R. overwegende dat goed ontworpen stelsels voor inkomenssteun geen prikkels zijn die 

werken ontmoedigen1; 

S. overwegende dat het concept minimuminkomen niet mag worden verward met het 

concept minimumloon; 

T. overwegende dat het garanderen van een minimuminkomen voor degenen die niet genoeg 

middelen hebben voor een waardig bestaan, of geen toereikend loon voor hun werk 

ontvangen, onder de eerste pijler van sociale rechten valt; 

U. overwegende dat sommige lidstaten proefprojecten lanceren voor het uittesten van een 

basisinkomenbeleid, waaronder Finland, waar een willekeurig gekozen groep van 

2 000 werklozen een onvoorwaardelijk bedrag van 560 euro per maand zullen ontvangen, 

wat voldoende stimulans zou moeten bieden om tijdelijk of deeltijdwerk te accepteren; 

V.  overwegende dat in verschillende lidstaten beraadslagingen aan de gang zijn over de 

invoering van een basisinkomensregeling;  

1. verzoekt de Commissie de proefprojecten in verband met de invoering van een 

basisinkomensregeling die momenteel in de lidstaten lopen, te evalueren zodra ze 

afgelopen zijn; 

2. dringt erop aan dat er concrete maatregelen worden getroffen om armoede en sociale 

uitsluiting uit te bannen, een doeltreffend sociaal vangnet te bevorderen en ongelijkheid te 

verminderen, om zo de economische en territoriale cohesie te helpen waarborgen; dringt 

erop aan dat deze stappen op het juiste niveau worden ondernomen, met acties op 

nationaal en Europees niveau volgens de bevoegdheidsverdeling voor het relevante beleid; 

3. is van mening dat de minimuminkomensregelingen een nationale bevoegdheid zijn en dat 

daarom bij de invoering of ontwikkeling ervan in elk afzonderlijk geval rekening moet 

worden gehouden met zowel de economische en sociale realiteit als het productiestelsel; 

beveelt aan dat bij de mogelijke invoering van dergelijke regelingen garanties worden 

geboden om stimulansen voor (her)integratie op de arbeidsmarkt veilig te stellen; 

4. herhaalt dat de beste manier om armoede te verminderen en sociale uitsluiting te 

voorkomen erin bestaat duurzame groei te stimuleren en gunstige randvoorwaarden voor 

Europese bedrijven te scheppen – met name door buitensporige administratieve lasten te 

vermijden en toegang tot financiering te garanderen – zodat zij banen kunnen scheppen; 

5. steunt de sociale investeringsaanpak van de Commissie, waarbij goed ontworpen sociaal 

beleid wordt beschouwd als een bijdrage aan economische groei, terwijl het mensen tegen 

armoede beschermt en als economische stabilisator fungeert2; 

6. verwelkomt beschouwingen en studies over manieren om tot een eerlijker verdeling van 

                                                 
1 Zie: Europese Commissie, "Werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa in 2013", 2014. 
2 Europese Commissie: mededeling "Naar sociale investering voor groei en cohesie – inclusief de uitvoering van 

het Europees Sociaal Fonds 2014-2020", COM(2013)  83, 20 februari 2013, en: "Social Investment in Europe: A 

study of national policies 2015", 2015 
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inkomen en rijkdom binnen onze samenlevingen te komen; 

7. benadrukt dat de gevolgen van de economische crisis en een door bezuinigingen 

gedomineerde beleidsomgeving belangrijke factoren vormen die de ontwikkeling van een 

sociale investeringsaanpak door de lidstaten belemmeren1; 

8. vraagt om bij het uitstippelen van macro-economisch beleid voortaan de nodige aandacht 

te besteden aan de noodzaak om sociale ongelijkheid terug te dringen en alle sociale 

groepen toegang te waarborgen tot naar behoren gefinancierde openbare maatschappelijke 

dienstverlening, om zo armoede en sociale uitsluiting te bestrijden;  

9. roept op tot maatregelen om de sociale ongelijkheid terug te dringen door mensen in staat 

te stellen hun talenten en capaciteiten optimaal te benutten; vraagt tevens om sociale steun 

te richten op mensen die arm zijn en niet in staat zijn om met eigen inspanningen 

voldoende inkomen te verdienen;  

10. respecteert het soevereine recht van elke lidstaat om democratisch zijn eigen economische 

beleid te kiezen; 

11. wijst erop dat de recente ervaringen met hervormingen op basis van belastingvrijstellingen 

aantonen dat het beter is het minimuminkomensbeleid te financieren via begrotingssteun 

dan via fiscale prikkels; 

12. benadrukt dat onderwijs, sociale overdrachten en progressieve, eerlijke en herverdelende 

belastingstelsels, samen met concrete maatregelen ter versterking van het 

concurrentievermogen en bestrijding van belastingontwijking en belastingontduiking, alle 

de potentie hebben om bij te dragen aan economische, sociale en territoriale samenhang;  

13. wijst erop dat herverdelingsregelingen op zich mensen niet aan werk kunnen helpen; 

herhaalt dat het hebben van een baan te allen tijde de beste manier is om iemand te 

beschermen tegen het risico van armoede en een krachtig middel van sociale integratie is; 

benadrukt dat het noodzakelijk is hervormingen van de arbeidsmarkt en het 

ondernemingsklimaat door te voeren en in het oog te houden, teneinde een grote groep 

van ondersteunde personen te voorkomen; 

14. is van mening dat minimuminkomensregelingen overgangsinstrumenten zijn om armoede, 

sociale uitsluiting en ongelijkheid terug te dringen en te bestrijden, en dat zij als een 

sociale investering gezien moeten worden; wijst op het anticyclische effect van 

minimuminkomensregelingen;  

15. is ervan overtuigd dat minimuminkomensregelingen tijdelijk van aard moeten zijn en 

altijd vergezeld moeten gaan van actief beleid voor inclusie op de arbeidsmarkt; 

16. is van mening dat verdere studie en onderzoek naar mogelijke verschillende modellen 

minimuminkomensregelingen nuttig kan zijn in de strijd om armoede en sociale uitsluiting 

te verminderen en te bestrijden; wijst erop dat het van essentieel belang is dat mogelijke 

modellen en regelingen worden gecreëerd met betrokkenheid van de allerarmsten in de 

lidstaten; dringt in dit verband aan op een beoordeling van de 

                                                 
1 Europese Commissie, "Social Investment in Europe" (op. cit.). 



 

AD\1129598NL.docx 7/9 PE601.226v03-00 

 NL 

minimuminkomensregelingen die in sommige lidstaten worden ingevoerd, en verzoekt de 

Commissie en de lidstaten goede praktijken uit te wisselen die uit dergelijke regelingen 

voortvloeien;  

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem de wijze en middelen te evalueren om te 

voorzien in adequate, alomvattende en toegankelijke minimuminkomensregelingen in alle 

lidstaten, en verdere stappen te overwegen om sociale convergentie in de hele EU te 

ondersteunen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke lidstaat, alsmede 

met de nationale praktijken en tradities; denkt in dit verband dat de vormgeving van het 

minimuminkomen op het niveau van de lidstaten moet worden bepaald;  

18. herhaalt het belang van gelijke toegang tot minimuminkomensregelingen zonder 

discriminatie op grond van etniciteit, geslacht, opleidingsniveau, nationaliteit, seksuele 

geaardheid, religie, handicap, leeftijd, politieke opvattingen of sociaal-economische 

achtergrond; 

19. merkt op dat minimuminkomensregelingen moeten worden geïmplementeerd en 

beoordeeld in samenhang met de algemene nationale systemen van sociale diensten 

(onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, huisvesting en mobiliteit); 

20. onderstreept dat bestaande minimuminkomensregelingen moeten worden aangepast om de 

uitdaging van jeugdwerkloosheid beter aan te pakken; 

21. wijst op het probleem van kinderarmoede en vraagt dat in minimuminkomensregelingen 

bijzondere aandacht uitgaat naar de behoeften van kinderen; 

22. wijst erop dat referentiebudgetten kunnen helpen de hoogte van het minimuminkomen te 

bepalen dat noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de fundamentele behoeften van 

personen, met inbegrip van niet-monetaire aspecten als toegang tot onderwijs en een leven 

lang leren, huisvesting, hoogwaardige gezondheidszorg, maatschappelijke activiteiten of 

burgerparticipatie; is dan ook van mening dat bij de hoogte van het minimuminkomen 

rekening moet worden gehouden met de armoederisicogrens en de referentiebudgetten, 

mede gelet op de bestaande verschillen tussen de lidstaten en de verschillende nationale 

socialebeleidsmaatregelen.  
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