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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder 
werkenden
(2019/2188(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling,

– gezien de verdragen en aanbevelingen van de IAO,

– gezien het herziene Europees Sociaal Handvest,

– gezien de doelstelling van cohesie overeenkomstig artikel 3 VEU, in het bijzonder 
opwaartse sociale convergentie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
overeenkomstig artikel 6 VWEU,

– gezien artikel 3 VEU,

– gezien de horizontale sociale clausule overeenkomstig artikel 9 VWEU,

– gezien het sociaal beleid overeenkomstig 151 ev VWEU,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten,

– gezien de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (doelstelling EU 2020),

– 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 EU1,

– 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 Europa2,

– gezien zijn resolutie van 24 november 2015 over vermindering van de ongelijkheid, met 
bijzondere focus op kinderarmoede3,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 over 
arbeidsomstandigheden en onzeker werk4,

1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0467.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0375.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0401.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0290.
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– gezien de ITUC Global Rights Index5,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A9-0000/2020),

Toenemende ongelijkheid

A. overwegende dat er sterke ongelijkheden heersen binnen en tussen lidstaten en dat de 
kloof tussen arm en rijk steeds breder wordt; overwegende dat het netto vermogen van 
de armste 20 % huishoudens in de landen van de eurogroep daalde, terwijl dat van de 
rijkste 20 % relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % van de huishoudens gemiddeld 
een schuld had van 4500 EUR, terwijl de rijkste 10 % beschikte over een 
nettovermogen van gemiddeld 1 189 700 EUR7;

B. overwegende dat lage lonen en in steeds sterkere mate de loonspreiding zorgen voor een 
verergering van de ongelijkheid; overwegende dat vanwege de stijging van de 
productiviteit, zonder dat deze gepaard gaat met loonstijging, ook de economische 
onbalans binnen en tussen de lidstaten toeneemt;

C. overwegende dat vrouwen in de EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen dan 
mannen8;

Armoede

D. overwegende dat de EU haar doelstelling om het aantal personen voor wie armoede 
dreigt tegen 2020 met 20 miljoen te verlagen, bij lange na niet heeft gehaald9;

E. overwegende dat 95 miljoen mensen (21,7 %) te maken hebben met armoede of sociale 
uitsluiting, hetgeen betekent dat in de op twee na grootste economie in de wereld (EU-
27) een op de vijf personen in zijn sociale voortbestaan wordt bedreigd10;

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van de bevolking in de EU-28 in extreme materiële 
armoede leefde11;

5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave, ECB Statistics Paper Series No 
36, maart 2020, blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c9
1c3c882840e9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-
facts-and-figures-infographic
9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe, Brussels, november 2019, blz. 7 en blz. 13 ev, en 
COM(2010)2020 def. van 3.3.2010.
10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-
0dec-9c2e85561795
11 Severe material deprivation: inability to afford less than 4 out of 11: mortgage or rent payments, utility bills, 
hire purchase instalments or other loan payments, one week annual holidays, meals involving meat/fish/protein 
every second day, unexpected financial expenses, a telephone (including mobile), a colour tv, a washing 

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
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G. overwegende dat de armoede in gezinnen toeneemt: een op de vier kinderen beneden de 
18 in de Unie wordt met armoede of sociale uitsluiting bedreigd; overwegende dat 
vooral alleenstaande ouders (34,2 %) en kinderrijke gezinnen hierdoor getroffen 
worden12;

H. overwegende dat de huren voortdurend stijgen en dat mensen die onder de 
armoedegrens leven 38 % van hun beschikbare inkomen aan woonlasten moeten 
besteden en dat dit percentage in sommige lidstaten zelfs 50 tot wel 90 % bedraagt13;

I. overwegende dat de dakloosheid met uitzondering van Finland in alle landen stijgt en 
dat momenteel ongeveer 700 000 mensen dakloos zijn14;

J. overwegende dat de armoede onder ouderen, mede als gevolg van grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend toeneemt: het percentage ouderen boven de 65 jaar 
voor wie armoede dreigde lag gemiddeld op 16,1 % (EU-28); overwegende dat dit cijfer 
vanwege onzekere en atypische arbeidsvormen nog verder zal stijgen15;

Verminderde cao-dekking 

K. overwegende dat het bereik van collectieve onderhandelingen in de OESO-landen 
minder wordt en dat in minstens 14 EU-landen de helft van de werknemers niet onder 
een cao valt; overwegende dat in slechts zeven lidstaten meer dan 80 % van de 
werknemers onder een cao valt16;

L. overwegende dat het aantal landen in de wereld waar repressie tegen vakbonden en 
werknemers plaatsvindt is gestegen van 92 in 2018 tot 107 in 2019; overwegende dat de 
hoogste stijging te zien was in de EU-28, met 40 %, en dat in 68 % van de landen het 
stakingsrecht is geschonden, en in 50 % het recht op collectieve onderhandelingen17;

Toename van atypische en onzekere arbeidsvormen 

M. overwegende dat met de toenemende privatisering en outsourcing de arbeidszekerheid 
daalt en dat dit ook een aanwijzing is dat onzekere arbeidsvormen toenemen;

N. overwegende dat het percentage werknemers die in een huishouden leven dat in 
armoede dreigt te belanden binnen tien jaar is gestegen van 8 % naar 9,4 %, wat 
neerkomt op 20,5 miljoen mensen18;

O. overwegende dat minimumloonstelsels in de lidstaten sterk variëren wat betreft hoogte, 

machine, a car, heating; (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview)
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-
bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=en
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS Database.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, p. 6, no 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=en
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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reikwijdte en dekking; overwegende dat het minimumloon in slechts drie lidstaten 
blijvend boven de vastgestelde armoedegrens (60 % bruto mediaan) ligt en dat het 
minimumloon in andere lidstaten geen gegarandeerde bescherming tegen armoede 
biedt; overwegende dat bepaalde sectoren, groepen werknemers en arbeidsvormen deels 
niet zijn opgenomen in regelingen inzake minimumloon;

P. overwegende dat de afgelopen tien jaar het aantal atypische arbeidsvormen duidelijk 
sneller is toegenomen dan het aantal arbeidsplaatsen: de sterkste stijging deed zich voor 
bij deeltijdbanen, gevolg door kortdurend werk19; overwegende dat ruim een derde van 
de deeltijdwerkers dit onvrijwillig doet en dat de helft van hen in deeltijd werkt 
vanwege een gebrek aan alternatieve betaalde arbeid20;

Crisis

Q. overwegende dat tijdens de financiële crisis van 2008 de werkloosheid en de onzekere 
en atypische banen sterk toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-crisis heeft geleid 
tot een verslechtering van de sociale omstandigheden in verband met ontslagen, korte 
arbeidscontracten en bestaansonzekerheid, met name op het gebied van ambachten; 
overwegende dat de middenstand krimpt, de kloof tussen arm en rijk breder wordt en de 
ongelijkheid in en tussen lidstaten door de COVID-19-crisis groeit;

Maatregelen tegen ongelijkheid 

1. herinnert de Commissie en de lidstaten eraan dat zij het doel van vergelijkbare 
levensomstandigheden moeten bereiken door middel van opwaartse convergentie en dat 
zij de toenemende ongelijkheid en het afnemen van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel van passende maatregelen, zoals de versterking 
van collectieve systemen en een gecoördineerde aanpak van minimumzekerheidsstelsels 
voor alle leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, minimumlonen en 
minimumpensioenen;

2. is ervan overtuigd dat de stelregel “werk is de beste remedie tegen armoede” vandaag de 
dag niet meer geldt, gezien de sectoren met lage lonen, atypische en onzekere 
arbeidsomstandigheden en de ontmanteling van de socialezekerheidsstelsels, en dat een 
leven zonder armoede alleen kan worden gewaarborgd door middel van doeltreffende 
collectieve arbeidsovereenkomsten en minimumloonstelsels;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten om op basis van hun verplichtingen uit hoofde 
van de IAO-verdragen, het herziene Europees Sociaal Handvest en de Europese pijler 
van de sociale rechten collectieve onderhandelingen te bevorderen, alsmede het recht 
om zich te verenigen, te onderhandelen en collectieve overeenkomsten te sluiten, en het 
recht op billijke minimumlonen te eerbiedigen en af te dwingen;

4. wijst de Commissie en de lidstaten op de noodzaak van de opname van een protocol 
inzake sociale vooruitgang in de Europese Verdragen dat, in geval van conflicten tussen 
fundamentele economische vrijheden en collectieve sociale rechten, prioriteit geeft aan 
deze laatste;

19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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Minimumbescherming van de leef- en arbeidsomstandigheden

5. is verheugd over het plan van de Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te stellen om ervoor te zorgen dat elke werknemer 
in de Unie een eerlijk minimumloon ontvangt21; dringt er ook op aan dat dit instrument 
er door middel van wetgeving of collectieve overeenkomsten voor zorgt dat niemand in 
armoede dreigt te vervallen en dat iedereen van zijn of haar werk kan leven en aan de 
samenleving kan deelnemen; benadrukt dat de ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet bedragen; benadrukt dat als dit te laag is om van te 
leven ten opzichte van de normen in een bepaald land, een extra mechanisme op basis 
van objectieve criteria moet worden toegepast om een toeslag te berekenen die een 
fatsoenlijk leven garandeert;

6. verzoekt de Commissie te zorgen voor verplichte minimumarbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, met name voor degenen die atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij door 
nieuwe rechtshandelingen, en om nuluurcontracten te verbieden;

7. is verheugd over het voornemen van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor moet zorgen dat platformwerknemers onder 
het bestaande arbeidsrecht vallen, sociaal verzekerd zijn en zich in vakbonden kunnen 
organiseren om collectieve overeenkomsten te sluiten;

8. roept de lidstaten op om bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven22 ervoor te zorgen dat de toegang tot kinderopvang 
in het algemeen en in het bijzonder voor alleenstaande ouders wordt gewaarborgd, zodat 
zij niet in een onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie terechtkomen; 

9. roept op tot naleving van de regels inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met name op 
het gebied van lonen;

10. roept de Commissie en de lidstaten op om de toegang tot fatsoenlijke en betaalbare 
huisvesting voor iedereen te waarborgen en meer te doen om de sociale woningbouw te 
stimuleren;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten om atypische en onzekere werkvormen op de 
arbeidsmarkt in kaart te brengen en deze vormen van werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken;

12. roept de Commissie en de lidstaten op om de naleving van de geldende arbeids- en 
sociale wetgeving beter in het oog te houden door controles uit te voeren en de 
Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te betrekken bij grensoverschrijdende situaties;

Collectieve overeenkomsten 

13. merkt op dat de vrijheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten een 

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de 
Raad.
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belangrijke verworvenheid is; is verheugd over het plan van de Commissie om een 
actieprogramma vast te stellen ter bescherming en versterking van de stelsels voor 
collectieve onderhandelingen op nationaal, met name sectoraal, niveau en beveelt aan 
maatregelen te nemen krachtens de artikelen 151 en 153 VWEU; benadrukt dat 
collectieve overeenkomsten niet mogen worden onderworpen aan voorschriften en 
uitleggingen op Europees niveau;

14. verzoekt de Commissie de naleving van de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten 
als voorwaarde te stellen voor de toegang tot steun uit EU-fondsen en -programma’s;

15. beveelt de lidstaten aan actie te ondernemen om collectieve onderhandelingen te 
bevorderen wanneer de dekking minder dan 70 % bedraagt;

16. roept de Commissie en de lidstaten op om het recht van werknemers om zich te 
organiseren en te onderhandelen en collectieve overeenkomsten te sluiten effectief en 
door middel van sancties af te dwingen en ervoor te zorgen dat de vakbonden de 
bedrijven kunnen betreden, met de werknemers op het werk kunnen spreken en deze 
kunnen organiseren;

17. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te werken aan een wijziging van de 
EU-mededingingsregels, zodat volksgezondheidsinfrastructuren zoals ziekenhuizen of 
zorginstellingen hun publieke status behouden of gerenationaliseerd worden;

18. dringt er bij de Commissie op aan de richtlijnen inzake overheidsopdrachten aan te 
passen om concurrentie ten koste van lonen te voorkomen, zodat alleen degenen die de 
bestaande cao’s niet ondermijnen, met succes kunnen inschrijven; roept de lidstaten op 
om te zorgen voor naleving, toezicht en handhaving;

19. stelt de Commissie voor om de Europese regels te wijzigen, zodat zelfstandigen en 
werknemers in atypische beroepen zich kunnen verenigen en collectieve 
overeenkomsten kunnen sluiten;

Sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie

20. wijst erop dat de onevenwichtigheden niet mogen worden verergerd en dat de gevolgen 
van de COVID-19-crisis niet mogen worden afgewenteld op de werknemers of de 
armen door middel van bezuinigingsmaatregelen of als gevolg van maatregelen in het 
kader van het Europees semester; dringt erop aan dat met name maatregelen genomen 
moeten worden ter bestrijding van armoede en armoede onder werkenden;

21. dringt er bij de Commissie op aan bijzondere aandacht te besteden aan de economische 
gevolgen van arbeidstijdverkorting en ontslagen en aan de sociale gevolgen voor 
mensen die in een precaire situatie verkeren;

22. roept de Commissie en de lidstaten op om de ergste gevolgen van COVID-19 te 
verzachten door middel van Europese en nationale steun, waarbij de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE, wordt gekoppeld aan een verbod op het 
schrappen van bestaande banen;

23. stelt voor om de potentiële hoge werkloosheid actief tegen te gaan door middel van 
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Europese en nationale werkgelegenheidsprogramma’s en door te investeren in nieuwe 
banen, toekomstgerichte infrastructuur, digitale verandering en “groene transitie”.
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MOTIVERING

Het doel van de Commissie voor 2020 om het aantal mensen dat het gevaar loopt in armoede 
te belanden met 20 miljoen te verlagen, is niet gehaald.

In plaats daarvan is de ongelijkheid in de EU zowel binnen als tussen de lidstaten 
toegenomen. De dreigende economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie 
doen vrezen dat deze ongelijkheden nog groter zullen worden.

Terwijl de voorzitter van de IAO een paar jaar geleden nog zei dat werk de beste manier was 
om de armoede te bestrijden, geldt dat vandaag de dag niet meer voor iedereen.

De wedloop naar lagere lonen wordt aangewakkerd door atypische en onzekere 
werkgelegenheid, gig-, platform- en crowdwerk, schijn- en solo-zelfstandigenwerk, 
uitbesteding, onderaanneming, privatisering en liberalisering. Hierdoor worden ook de stelsels 
voor collectieve arbeidsovereenkomsten uitgehold. De krimpende dekking leidt tot een 
verlaging van de lonen.

Dit blijft niet zonder gevolgen: een groot deel van de concurrentie op de interne markt vindt 
plaats over de rug van de werknemers. In plaats van lokale bouwvakkers worden 
gedetacheerde werknemers gebruikt om de lonen te drukken. Seizoensarbeiders komen voor 
de oogst van een lagelonenland naar een hogelonenland. Lage lonen worden deels door de 
staat aangevuld en bedrijven worden zo indirect gesubsidieerd. Tegelijkertijd dalen de 
koopkracht en de binnenlandse vraag. Steeds minder werknemers kunnen zich opleiding en 
training veroorloven. Arbeidsrecht en sociale zekerheid mogen echter niet ophouden bij de 
nationale grenzen. Er mag geen wettelijk kader meer zijn dat een wedloop naar lagere lonen 
aanmoedigt.

Tegelijkertijd neemt de groei van vermogens en lonen aan de bovenkant onvoorstelbare 
vormen aan. Er wordt geld gegenereerd, maar het wordt ongelijk verdeeld. Een enorme 
interne markt zonder een bindend kader voor sociale normen levert slechts voor een paar 
mensen voordelen op, terwijl veel mensen tussen wal en schip vallen.

De Commissie en de lidstaten moeten deze ontwikkeling op hun respectievelijke 
bevoegdheidsterreinen consequent tegengaan. De lasten als gevolg van de crisis mogen niet 
worden afgewenteld op de werknemers. Er moeten sterke en effectieve systemen voor 
collectieve onderhandelingen worden ingevoerd waar iedereen bij betrokken is, alsmede een 
gecoördineerde aanpak die alle levensfasen bestrijkt en een kader biedt dat armoedebestendig 
is en varieert van een minimuminkomen en minimumlonen tot een minimumpensioen.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_NL.html#title2

