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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over sociale bescherming en sociale integratie
(2005/2097(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Mededeling van de Commissie "Ontwerp gezamenlijk verslag over sociale 
bescherming en sociale integratie" (COM(2005)0014),

– gezien het werkdocument van de Commissie "Bijlage bij het Ontwerp gezamenlijk verslag 
over sociale bescherming en sociale integratie" (SEC(2005)0069),

– gezien het werkdocument van de Commissie over sociale integratie in de nieuwe lidstaten: 
een synthese van de gezamenlijke memoranda over sociale integratie (SEC(2004)0848),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van Brussel van 22 en 23 maart 2005,

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2005 over de tussentijdse herziening van de strategie van 
Lissabon1,

– gezien de Mededeling van de Commissie over de sociale agenda (COM(2005)0033),

– gezien Besluit nr. 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 over richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2,

– gezien Besluit nr. 50/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 
2001 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van 
samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting3,

– gezien artikel 27, lid 1, van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, waarin staat 
dat regeringen 'erkennen dat elk kind recht heeft op een levensstandaard die adequaat is 
voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, morele en sociale ontwikkeling van het 
kind',

– gezien artikel 27, de leden 2 en 3, van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, 
waarin erkend wordt dat de ouders hierbij de hoofdverantwoordelijkheid dragen en dat 
regeringen een rol toekomt bij het nemen van 'passende maatregelen om (hen) te helpen 
bij het uitoefenen van dit recht en in voorkomend geval materiële bijstand en 
steunprogramma's zullen leveren, met name met betrekking tot voeding, kleding en 
huisvesting',

– gezien de Mededeling van de Commissie "Modernisering van de sociale bescherming 
voor de ontwikkeling van hoogwaardige, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg en 
langdurige zorg: steun aan de nationale strategieën door middel van de "open 
coördinatiemethode"" (COM(2004)0304),

  
1 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2005)0069.
2 PB L 205 van 6.8.2005, blz. 21.
3 PB L 10 van 12.1.2002, blz. 1.
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– gezien het Groenboek van de Commissie 'Demografische veranderingen: naar een nieuwe 
solidariteit tussen de generaties' (COM(2005)0094),

– gezien zijn resolutie van 11 juni 2002 over de mededeling van de Commissie aan de Raad, 
het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: 
ontwerp gezamenlijk verslag inzake sociale integratie1,

– gezien zijn resolutie van 24 september 2003 over het gezamenlijk verslag van de 
Commissie en de Raad inzake toereikende en betaalbare pensioenen2,

– gezien zijn resolutie van 28 april 2005 over modernisering van de sociale bescherming en 
ontwikkeling van kwaliteitszorg3,

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2005 over de sociale agenda voor de periode 2006-20104,

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2005 over sociale insluiting in de nieuwe lidstaten5,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2005),

A. overwegende dat de Europese Unie tijdens de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 
een alomvattende strategie heeft vastgesteld gericht op langetermijngroei op economisch 
vlak, volledige werkgelegenheid, sociale cohesie en duurzame ontwikkeling in een 
kennismaatschappij; overwegende dat de doelstellingen van de strategie vijf jaar na dato 
bij lange na niet zijn verwezenlijkt,

B. overwegende dat de lidstaten tijdens de Europese Raad van Nice in 2002 beloofd hebben 
om vóór het jaar 2010 armoede en sociale uitsluiting significant te verkleinen,

C. overwegende dat sociale integratie een kwestie is van menselijke waardigheid, als een 
grondrecht,

D. overwegende dat sociale integratie een kwestie is van sociale cohesie, als een 
fundamentele waarde van de Europese Unie en een instrument voor het bestrijden van 
sociale uitsluiting, hetgeen inhoudt het bestrijden van het verspillen van menselijke 
hulpbronnen en van de ernstige gevolgen van demografische veranderingen,

E. overwegende dat de modernisering van de sociale bescherming in eerste instantie niet gaat 
om het minder duur maken, maar om het delen van risico's die individuen alleen niet 
kunnen dragen,

Algemene opmerkingen

  
1 PB C 261E van 30.10.2003, blz. 136.
2 PB C 77E van 26.3.2004, blz. 251.
3 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2005)0152.
4 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2005)0210.
5 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2005)0244.
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1. is verheugd over het hierboven vermelde gezamenlijk verslag, dat zowel sociale 
bescherming, als sociale integratie voor het eerst op het niveau van EU-25 behandelt, en 
dat ingaat op de door de lidstaten geboekte progressie bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Raad van Lissabon; wijst erop dat het verslag tot doel 
heeft een belangrijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van sociale uitsluiting en de 
uitroeiing van armoede tegen 2010, alsook de lidstaten te helpen bij de hervorming van de 
socialebeschermingsstelsels met het oog op het waarborgen van hun toereikendheid en 
duurzaamheid in de toekomst;

2. wijst erop dat in het gezamenlijk verslag staat dat de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting een belangrijke uitdaging blijft voor de Unie en de lidstaten, aangezien de 
cijfers, op basis van inkomen, met betrekking tot armoede en sociale uitsluiting in de hele 
Unie zeer hoog zijn, met meer dan 68 miljoen mensen, of 15% van de EU-bevolking, die 
het risico lopen onder de armoedegrens te komen in 2002;

3. wijst erop dat ondanks de belangrijke structurele verbeteringen op de arbeidsmarkten in de 
EU gedurende de afgelopen tien jaar, de werkgelegenheids- en arbeidsparticipatiecijfers in 
de Unie onvoldoende blijven en dat de werkloosheid in een aantal lidstaten hoog blijft, 
met name onder bepaalde groepen, zoals jongeren, oudere werknemers, vrouwen en 
mensen met specifieke nadelen; wijst verder op het hardnekkige karakter van de 
plaatselijke of regionale dimensie van arbeidsmarktuitsluiting;

4. vestigt de aandacht op het feit dat de recente economische vertraging, met een stijgende 
werkloosheid en minder kansen op banen, resulteert in een grotere groep mensen voor wie 
armoede en uitsluiting dreigt, en de positie verslechtert van mensen die hier reeds mee te 
maken hebben; dit is is met name het geval in bepaalde lidstaten die te kampen hebben 
met langdurige werkloosheid of inactiviteit;

Sociale integratie

5. is in dit verband van oordeel dat de inspanningen gericht op het bestrijden van armoede en 
sociale uitsluiting moeten worden voortgezet en uitgebreid voor het verbeteren van de 
situatie van diegenen die het meest door armoede en uitsluiting worden bedreigd, zoals 
werklozen, één-oudergezinnen (in de regel vrouwen), alleenwonende ouderen, vrouwen, 
gezinnen met meerdere personen ten laste, kinderen in een achterstandspositie, alsook 
etnische minderheden, zieken of personen met een handicap, daklozen, slachtoffers van 
mensenhandel, drugs- en alcoholverslaafden;

6. acht het van cruciaal belang de moeilijkheden te erkennen van mensen in een 
achterstandspositie, zoals gehandicapten, etnische minderheden en immigranten, bij de 
toegang tot en het behoud van werk; roept de lidstaten op steun te verlenen aan de 
integratie van mensen in een achterstandspositie om sociale uitsluiting te voorkomen en te 
bestrijden, alsook om de arbeidsparticipatie te vergroten en de duurzaamheid van 
socialbeschermingsstelsels te waarborgen; wijst in dit verband op de noodzaak van het 
verbeteren van de vergelijkbaarheid van gegevens;

7. wijst erop dat het aanpakken van achterstanden in onderwijs en opleiding en het verhogen 
van de kwaliteit van het menselijk kapitaal, in termen van kwalificaties, voor alle 
leeftijdsgroepen sleutelelementen zijn voor het voorkomen van werkloosheid of het 
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verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt van werklozen; het aanpakken van deze 
ongelijkheden is van buitengewoon belang voor het verwezenlijken van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon van werk, kwaliteit op het werk en sociale 
integratie;

8. roept de lidstaten op tot het ontwikkelen van geïntegreerde strategieën om vervroegde 
schooluitval te vermijden, het onderwijsniveau te verhogen, de overstap van school naar 
werk te vergemakkelijken, de toegang tot onderwijs en opleiding van 
achterstandsgroepen, waaronder minder geschoolde en oudere werknemers, te verbeteren, 
en de basis te leggen voor toegang tot levenslang leren voor eenieder; beklemtoont dat alle 
betrokken partijen, waaronder de sociale partners, maar ook het maatschappelijk 
middenveld en onderwijsaanbieders, bij deze strategieën betrokken moeten worden;

9. beklemtoont dat in 14 van 17 lidstaten1 kinderarmoede in de jaren '90 is toegenomen; 
vestigt de aandacht op het feit dat hardnekkige kinderarmoede met name voorkomt bij 
één-oudergezinnen, grote gezinnen met drie of meer afhankelijke kinderen, immigranten 
en mensen uit etnische minderheden, werkloze ouders of ouders zonder een volledige 
baan; beklemtoont dat op EU- en lidstaatniveau prioritair aandacht moet worden 
geschonken aan het voorkomen en elimineren van het doorgeven van armoede van 
generatie op generatie en dat hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld; onderstreept dat bij indicatoren uitgegaan moet worden van het 
perspectief van het kind;

10. is van oordeel dat een alomvattend publiek systeem voor kinderzorg een belangrijke 
voorwaarde is voor het voorkomen en terugdringen van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting, aangezien zo'n systeem voorwaarden schept voor het combineren van werk en 
privéleven; beklemtoont de noodzaak van het waarborgen van gelijke toegang tot 
onderwijs voor alle kinderen;

11. roept de Commissie op tot het publiceren van een groenboek over kinderarmoede, met 
duidelijke doelstellingen en passende maatregelen voor het elimineren van 
kinderarmoede, als stappen voor de sociale integratie van arme kinderen;

12. wijst op de behoeften van jonge mensen met problemen op het gebied van economische 
en sociale integratie en met een grotere kans om het slachtoffer te worden van sociale 
uitsluiting; dringt aan op een specifieke aanpak van jeugdwerkloosheid - als een op 
zichzelf staande prioriteit - door middel van speciale maatregelen en opleiding, inclusief 
de bevordering van initiatieven en de ontwikkeling van ondernemersgeest;

13. benadrukt de noodzaak van een verhoogde arbeidsparticipatie van vrouwen door middel 
van het wegnemen van belemmeringen die vrouwen ervan weerhouden te gaan werken, in 
het bijzonder door oudere vrouwen aan te sporen langer op de arbeidsmarkt actief te 
blijven;

14. roept in dit verband de lidstaten op zich in het bijzonder te richten op het wegnemen van 
ongelijkheden op de arbeidsmarkt, zoals genderkloven in werkgelegenheid, werkloosheid 
en atypische werkgelegenheid, gendersegregatie in sectoren en beroepen, 

  
1 Voor de overige lidstaten ontbreken gegevens: UNICEF-verslag blad 6 'kinderarmoede in rijke landen 2005'.
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beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, en op het vergroten van het aantal 
vrouwen in besluitvormingsposities; de lidstaten dienen daarbij het combineren van werk 
en privéleven, en de toegang tot hoogwaardige en betaalbare opvang van kinderen en 
andere afhankelijke personen te bevorderen; tevens is het essentieel om in alle 
beleidsmaatregelen en programma's het genderperspectief op te nemen;

15. roept de lidstaten op om, in het kader van hun strijd tegen de hoge uitsluitingsniveaus van 
etnische minderheden en immigranten, te werken aan het ontwikkelen en implementeren
van maatregelen, waaronder bewustmakingsmaatregelen, voor de integratie van deze 
doelgroepen in de formele arbeidsmarkt, wetgeving op het vlak van de bestrijding van 
discriminatie te handhaven en hun sociale integratie te bevorderen door middel van 
specifieke bepalingen inzake speciale onderwijsprogramma's en fatsoenlijke leef- en 
huisvestingsomstandigheden, als een voorwaarde voor sociale integratie;

16. spoort de Commissie aan voorstellen te doen voor het ontwikkelen van een passend 
wettelijk kader voor het elimineren van discriminatie van personen met een handicap;

17. beklemtoont de noodzaak van betere huisvesting voor kwetsbare groepen die vaak met 
armoede te maken hebben, zoals mensen in een achterstandspositie en ouderen die niet 
voor zichzelf kunnen zorgen; verlangt meer aandacht voor daklozen, in het bijzonder in de 
vorm van zorg, het aanbieden van basisvaardigheden en het bevorderen van hun sociale 
integratie;

18. staat volledig achter het voorstel van de Commissie om 2007 uit te roepen tot het 
Europees jaar van gelijke kansen; is van mening dat dit het belang van het onderwerp 
onder de aandacht kan brengen, de in de hele EU geboekte vooruitgang toegankelijk kan 
maken en een kader kan zijn voor verdere beleidsmaatregelen en initiatieven met het oog 
op het verbeteren van de Europese antidiscriminatiewetgeving, met maatregelen tegen 
directe en indirecte discriminatie;

19. roept de Commissie op wettelijke maatregelen te nemen tegen de lidstaten die verzuimd 
hebben de antidiscriminatierichtlijnen op basis van artikel 13 van het EU-Verdrag tijdig in 
nationaal recht om te zetten, of die verzuimen deze toe te passen;

20. bevestigt de noodzaak van verbetering van het geharmoniseerd verzamelen van gegevens 
en van het ontwikkelen van gemeenschappelijke indicatoren, die een belangrijke rol 
spelen bij het monitoren en evalueren van maatregelen inzake armoede en sociale 
uitsluiting;

21. is van oordeel dat een daadwerkelijke mainstreaming van sociale integratie in 
beleidsontwikkeling gerealiseerd moet worden door middel van systematische 
beleidsbeoordelingen vooraf én achteraf, zowel op nationaal, als op EU-niveau;

22. wijst erop dat sleutelactoren op plaatselijk en regionaal niveau, zoals autoriteiten belast 
met sociale-integratiemaatregelen, de sociale partners, NGO's en ervaringsdeskundigen op 
het gebied van armoede en sociale uitsluiting, bij het proces van sociale integratie 
betrokken moeten worden;

Sociale bescherming
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23. is van oordeel dat de snelle veranderingen ten gevolg van de globalisatie en het brede 
gebruik van informatie- en communicatietechnologieën de kwetsbaarheid voor sociale 
risico's vergroot en efficiënte socialebeschermingsmaatregelen noodzakelijk maakt, 
teneinde eenieder het recht op sociale bescherming te waarborgen;

24. is van oordeel dat de huidige demografische tendenzen - een ouder wordende en in 
omvang teruglopende beroepsbevolking - een uitdaging vormen voor de financiële 
duurzaamheid van de socialebeschermingsstelsels op middellange en lange termijn;

25. wijst in dit verband op de noodzaak van bevordering van het ontwikkelen en 
implementeren van alomvattende verouderingsstrategieën om werkenden in staat te stellen 
langer actief te blijven en werkgevers de mogelijkheid te bieden oudere werknemers in 
dienst te nemen en te houden;

26. is in dit verband van oordeel dat het Europees Sociaal Fonds een belangrijke rol toekomt 
bij de integratie en reïntegratie van ouderen op de arbeidsmarkt;

27. is van oordeel dat, om pensioenstelsels financieel betaalbaar te houden, behoefte bestaat 
aan economische groei en voldoende productiviteit, alsook aan hoge 
werkgelegenheidsniveaus en de actieve bevordering van levenslang leren, hoogwaardig 
werk en een veilig en gezond arbeidsmilieu;

28. is van mening dat, om negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid te voorkomen, bij de 
hervormingen van publieke pensioenstelsels vermeden moet worden de totale 
belastingdruk op arbeid te verhogen, maar juist een passend evenwicht tot stand moet 
worden gebracht tussen belastingen op werk enerzijds en belastingen op andere bronnen
anderzijds;

29. roept de lidstaten op tot versterking van de administratieve en institutionele capaciteit, 
inclusief verbetering van de gelijke toegang tot hoogwaardige diensten, in het bijzonder 
op de gebieden gezondheids- en langdurige zorg, sociale zekerheid, sociale diensten, 
inclusief adviesdiensten met betrekking tot sociale rechten, diensten rondom het kind, 
vervoer of mobiliteit, herintegratiediensten gericht op arbeidsmarktintegratie, en 
beroepsopleidingsdiensten;

30. steunt het voornemen van de Commissie om vanaf 2006 in het kader van de 
modernisering van de socialezekerheidsstelsels een proces van de open 
coördinatiemethode te starten; is van oordeel dat er duidelijke doelstellingen moeten 
worden geformuleerd om ervoor te zorgen dat eenieder toegang heeft tot hoogwaardige 
gezondheids- en langdurige zorg;

31. beklemtoont dat bijzondere aandacht dient te worden besteed aan personen die langdurige 
of dure zorg behoeven, en aan personen die specifieke moeilijkheden ondervinden bij de 
toegang tot zorg; wijst er met name op dat gezondheidszorgstelsels behalve op het 
verzekeringsbeginsel ook op solidariteit moeten stoelen;

32. wijst erop dat, hoewel publieke pensioenstelsels een belangrijke inkomstenbron van
gepensioneerden moeten blijven, particuliere regelingen in de vorm van beroeps- of 
privéstelsels een complementaire rol kunnen spelen bij het verwerven van aanvullende 
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pensioenrechten;

33. wijst in dit verband op de noodzaak van coördinatie van alomvattende informatie- en 
monitoringsystemen die de gevolgen op het inkomen en de levensstandaard van 
individuen in kaart brengen;

34. beklemtoont het belang van een continu evaluatie van de effectiviteit van pensioenstelsels, 
in het bijzonder hun financiële duurzaamheid en hun prestaties bij het verwezenlijken van 
sociale doelstellingen;

35. roept de lidstaten op maximaal gebruik te maken van het potentieel van het proces van de 
open coördinatiemethode, als een instrument voor het maken van beleid op de gebieden 
werkgelegenheid, sociale bescherming, sociale integratie, pensioenen en gezondheid;

36. wijst erop dat, teneinde de doelstellingen van de strategie van Lissabon te verwezenlijken, 
de modernisering van de socialezekerheidsstelsels in het bijzonder gericht moet zijn op 
werkgelegenheid, maar ook op de toegevoegde waarde van de sociale integratie op het 
proces van verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon;

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de lidstaten.
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TOELICHTING

I. Achtergrond en algemeen overzicht

Sinds de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 de open cördinatiemethode voor sociale 
integratie bekrachtigde, is het aanpakken van armoede en sociale uitsluiting een strategische 
prioriteit van de Europese Unie. Het doel dat de Unie nastreeft, is uitroeiing van armoede en 
sociale uitsluiting tegen 2010. De open coördinatiemethode stoelt op een pakket 
gemeenschappelijke doelstellingen die door de lidstaten middels tweejaarlijkse nationale 
actieplannen in nationaal beleid moeten worden omgezet. Vanaf 2006 wordt de open 
coördinatiemethode/sociale integratie verder ontwikkeld in een nieuw gestroomlijnd kader, 
dat ook pensioenen en mogelijkerwijs de gezondheidszorg omvat.

Het communautair actieplan inzake bestrijding van sociale uitsluiting 2002-2006, met een 
oorspronkelijke budget van 75 miljoen euro, is bedoeld om steun te verlenen aan 
samenwerking die de Gemeenschap en de lidstaten in staat stelt de effectiviteit en de 
efficiëntie van maatregelen ter bestrijding van sociale uitsluiting te vergroten.

Het gezamenlijk verslag van de Commissie, gepubliceerd op 27 januari 20051, stelt dat de 
lidstaten meer doen om armoede te bestrijden en om ervoor te zorgen dat 
pensioenstelsels gepensioneerden van toereikende inkomens kunnen blijven voorzien. 
Volgens de Commissie richten de lidstaten zich duidelijker op hoofdaspecten, zoals het 
elimineren van kinderarmoede, het verbeteren van huisvestingsomstandigheden en het 
verhogen van de kwalificaties van schoolverlaters.

Het verslag bevestigt overigens dat in 2002 armoede een bedreiging vormde voor meer dan 68 
miljoen mensen (15% van de EU-bevolking), gedefinieerd als mensen die leven onder een 
drempel van 60% van het mediane nationaal inkomen. De meest kwestbare groepen zijn over 
het algemeen werklozen, daklozen en vrouwen (één-oudergezinnen met een vrouw als 
gezinshoofd en alleenstaande oudere vrouwen). De percentages van de bevolking die door 
armoede worden bedreigd lopen uiteen van 10% of minder in de Republiek Tsjechië, Zweden, 
Denemarken, Hongarije en Slovenië tot 20% of meer in Ierland, de Republiek Slowakije, 
Griekenland en Portugal.

De lidstaten en de Commissie hebben een aantal belangrijke risicofactoren in kaart gebracht 
die de kans op armoede vergroten. Het zijn:

• langdurige werkloosheid;
• laagwaardige werkgelegenheid;
• geringe kwalificaties en vervroegd schooluitval;
• opgroeien in een gezin dat kwetsbaar is voor sociale uitsluiting, handicap;
• zwakke gezondheid, drugsmisbruik en alcoholisme;
• wonen in een gebied met meerdere nadelen, dakloosheid en slechte huisvesting;

  

1 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, Ontwerp gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie, 
(COM(2005)0014).
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• immigratie, etnische achtergrond en risico van rassendiscriminatie.
Dit betekent dat de armoedeval niet primair een kwestie van individueel falen is.

II. Belangrijke beleidsprioriteiten

Het verslag kijkt naar de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt bij het verwezenlijken 
van de door de Europese Raad in 2000 overeengekomen doelstellingen. Het gaat serieus in op 
de uitroeiing van armoede tegen 2010 en is bedoeld om de lidstaten te helpen bij het 
hervormen van pensioenen, teneinde ervoor te zorgen dat deze ook op termijn adequaat en 
duurzaam zijn.

De Commissie beklemtoont dat modernisering van de economie gekoppeld moet worden aan 
inspanningen gericht op reducering van armoede en sociale uitsluiting. De lidstaten worden 
aangespoord om de komende twee jaar bijzondere aandacht te besteden aan zeven 
beleidsprioriteiten, te weten:

• bevordering van het investeren in en het ontwikkelen van actieve 
arbeidsmarktmaatregelen die tegemoet komen aan de behoeften van diegenen die de 
grootste moeilijkheden hebben bij de toegang tot werk;

• modernisering van de socialebeschermingsstelsels;
• verbetering van de toegang van de meest kwetsbaren en de mensen die het meest door 

sociale uitsluiting worden bedreigd tot goede huisvesting, hoogwaardige 
gezondheidszorg en mogelijkheden op levenslang leren; coördinatie van de 
inspanningen gericht op het voorkomen van vervroegde schooluitval en het 
bevorderen van een soepele overstap van school naar werk;

• verbetering van de toegang tot kwaliteitsdiensten;
• meer aandacht voor beëindiging van kinderarmoede, als een belangrijke stap voor het 

doorbreken van het doorgeven van armoede van generatie op generatie;
• bestrijding van onderwijsachterstanden;
• ontwikkeling van initiatieven ter vermindering van armoede en sociale uitsluiting van 

immigranten en etnische minderheden.

De lidstaten moeten dan ook beloven te gaan werken aan:

• verlenging van het arbeidsleven en verhoging van de arbeidsparticipatie, als essentiële 
factoren voor de modernisering van de sociale bescherming;

• meer nadruk op implementatie en synergie-effecten, voorafgaand aan de voor volgend 
jaar geplande uitbreiding van de processen van sociale bescherming en sociale 
integratie met gezondheidszorg;

• multidimensionale benaderingen en strategieën blijven een prioriteit; concentratie op
onder meer preventie van kinderarmoede, steun voor de zorgcapaciteiten van 
gezinnen, het aanpakken van genderongelijkheden, het aanpakken van dakloosheid en 
het aanboren van nieuwe kanalen voor de integratie van immigranten en etnische 
minderheden;

• vergroting van de effectiviteit van de nationale strategieën;
• mensen terugbrengen op de arbeidsmarkt, mensen vasthouden op de arbeidsmarkt;
• wat pensioenen betreft: ouderen aan het werk houden.
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III. Bijzonder aandacht voor de inzet van de lidstaten

De lidstaten pakken sociale uitsluiting en armoede op verschillende manieren aan1. Zo doen 
bijvoorbeeld Ierland, Denemarken en het VK veel aan de bestrijding van kinderarmoede. De 
Commissie benadrukt het belang van het elimineren van kinderarmoede om te voorkomen dat 
armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het VK heeft één van de hoogste 
kinderarmoedepercentages. Dit komt voornamelijk door het grote aantal één-oudergezinnen.

Een aantal landen, bijvoorbeeld België, het VK en de Republiek Tsjechië, heeft een groot 
aantal gezinnen zonder kostverdiener en dus uitkeringsafhankelijk.

In bijvoorbeeld Nederland ligt de nadruk op bestrijding van armoede door meer mensen 
aan het werk te krijgen. De Commissie steunt deze aanpak, maar wijst erop dat mensen met 
een baan ook arm kunnen zijn.

Maatregelen gericht op verbetering van de huisvestingsomstandigheden winnen aan belang, 
bijvoorbeeld in Frankrijk, de Baltische staten, en de Midden- en Oost-Europese landen. In een 
aantal nieuwe lidstaten is de woningvoorraad verouderd en ontoereikend. De Commissie is 
voorstander van beleidsmaatregelen in de hele EU gericht op het aanpakken van dakloosheid.

Onderwijsachterstanden zijn in heel Europa een bron van zorg. Polen, Malta en Spanje 
zijn landen met een hoog percentage leerlingen die vervroegd de school verlaten. De nieuwe 
lidstaten scoren over het algemeen goed op het vlak van het basisonderwijs, maar vertonen
leemten op het vlak van het hoger onderwijs en levenslang leren (bijvoorbeeld 
vaardighedentraining en bij- en nascholing).

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de nieuwe lidstaten. Hoewel er hier en 
daar al vooruitgang is geboekt, moeten de inspanningen worden geïntensiveerd. Er dienen 
betere en meer specifieke prioriteiten en doelstellingen te worden vastgesteld, de stelsels voor 
sociale bescherming moeten verder worden gemoderniseerd en de banden met de bredere 
nationale economische en begrotingsmaatregelen moeten nauwer worden aangehaald.

Het percentage mensen dat in EU-10 door armoede wordt bedreigd (15%) is nagenoeg gelijk 
aan dat voor EU-25. Wel bestaan er grote verschillen binnen EU-10, van 8% in de Republiek 
Tsjechië tot 21% in Slowakije.

Een aantal kenmerken verdient het onder de aandacht te worden gebracht:

• materiële ontbering en een levensstandaard op minimumniveau komen veel voor in 
EU-10, ten gevolg van een aanzienlijk lager gemiddeld inkomen;

• langdurige werkloosheid is een groot probleem, met name in Polen, Slowakije en de 
Baltische staten;

• negatieve natuurlijke bevolkingsgroei is ook een groot probleem;
• slechte huisvesting en gezondheidszorg komen veel voor.

  
1 Ontwerp gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie, Technische bijlage 
(SEC(2005)0069).
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Met uitzondering van Slovenië geven de nieuwe lidstaten veel minder aan sociale 
bescherming uit (als percentage van het bbp) dan het EU-gemiddelde. Daarnaast identificeert 
de Commissie in haar verslag over sociale integratie in de tien nieuwe lidstaten1 zes 
uitdagingen voor de tien nieuwe lidstaten voor de komende zes jaar:

• uitbreiding van actieve arbeidsmarktmaatregelen en ontwikkeling van coherente en 
alomvattende strategieën voor levenslang leren voor een grotere integratie van de 
arbeidsmarkten;

• waarborging van voldoende dekking en betalingsniveaus van 
socialebeschermingsstelsels, teneinde te zorgen voor een adequaat minimuminkomen 
voor iedereen om waardig te leven;

• versterking van de maatregelen voor het bestrijden van kinder- en gezinsarmoede, en 
voor het beschermen van de rechten van kinderen;

• verbetering van de toegang tot goede huisvesting en bestrijding van dakloosheid;
• intensivering van (efficiëntere) investeringen, om de kwaliteit van en de toegang tot de 

belangrijkste publieke diensten (met name gezondheidszorg en sociale diensten, 
onderwijs, opleiding en vervoer) te verbeteren;

• opvoering van de inspanningen gericht op het aanpakken van de buitengewoon hoge 
niveaus van uitsluiting en discriminatie van sommige etnische groepen, met name de 
Roma, en van mensen met een handicap.

IV. Cruciale beleidsthema's

De drie belangrijkste sociale thema's voor de EU zijn levenslang leren, de technologische 
kloof en regionale verschillen.

Levenslang leren

Investeren in kennis moet één van de prioriteiten van de lidstaten zijn. Levenslang leren kan 
immers een uitermate efficiënt instrument zijn voor het bestrijden van armoede en sociale 
uitsluiting, alsmede een belangrijke factor bij het bevorderen van actief burgerschap en 
democratie. Er moet overigens wel voor worden gezorgd dat levenslang leren en toegang tot 
opleiding niet-discriminatoir beschikbaar zijn, teneinde eenieder de kans op een nieuwe start 
te bieden. De kloof tussen hooggekwalificeerde banen en laaggekwalificeerde/laagbetaalde 
banen wordt groter, waarbij vrouwen en arbeidsmigranten overwegend de tweede categorie 
banen vervullen. Er moeten maatregelen worden genomen om gelijke toegang tot levenslang 
leren te verzekeren, alsook positieve maatregelen om mensen met een handicap expliciet te 
steunen.

Technologische kloof

Tenzij er passend beleid wordt ontwikkeld om dit tegen te gaan, kunnen maatschappelijke 
veranderingen resulteren in nieuwe gevaren van armoede en sociale uitsluiting voor in het 
bijzonder kwetsbare groepen. Tot deze veranderingen behoren veranderingen op de 

  
1 Verslag over sociale integratie 2005 - Een analyse van de nationale actieplannen inzake sociale integratie 
(2004-2006) van de tien nieuwe lidstaten.
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arbeidsmarkt ten gevolg van de globalisering, en de zeer snelle ontwikkeling van de 
kennismaatschappij en van informatie- en communicatietechnologieën.

Regionale verschillen

De mogelijkheden op integratie, met name van kinderen en jongeren, lopen van regio tot regio 
sterk uiteen. Voordelen en nadelen werken cumulatief. In concreto: gebieden waar kinderen 
opgroeien in arme en achterstandshuishoudens zijn vaak ook gebieden waar scholen 
kwalitatief minder zijn en op grotere afstand, het vervoer slecht is, resulterend in een 
achteruitgang van het menselijk kapitaal en een verminderd ontwikkelingspotentieel van de 
hele regio. Deze cumulatieve processen maken deels een opzichzelfstaande ontwikkeling 
door, maar kunnen in grote mate negatief worden beïnvloed door overheidsbeleid.


