
 

AD\1129598DA.docx  PE601.226v03-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Økonomi- og Valutaudvalget 
 

2016/2270(INI) 

29.6.2017 

UDTALELSE 

fra Økonomi- og Valutaudvalget 

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom 

(2016/2270(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Miguel Viegas 

 



 

PE601.226v03-00 2/9 AD\1129598DA.docx 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1129598DA.docx 3/9 PE601.226v03-00 

 DA 

FORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til, at 23,7 % af befolkningen og 12,5 % af de beskæftigede over 18 år i EU-

28 var i risiko for fattigdom og social udstødelse i 20151; 

B. der henviser til, at 17,3 % af befolkningen i EU-28 i 2015 specifikt var i risiko for 

fattigdom2; der henviser til, at denne specifikke indikator ifølge Eurostat ikke måler 

velstand eller fattigdom, men blot viser, at en person - i sammenligning med andre 

personer i samme land - har en lav indkomst, hvilket ikke nødvendigvis er ensbetydende 

med en lav levestandard; 

C. der henviser til, at det kumulerede antal personer i risiko for fattigdom og social 

udstødelse i EU er steget med 1,6 mio. (+5,5 mio. i euroområdet alene) mellem 2008 og 

2015, hvilket skal ses i lyset af EU2020-målet om at reducere antallet med 20 mio. inden 

2020; 

D. der henviser til, at tærsklen for risiko for fattigdom i henhold til Eurostats metode3 er sat 

til 60 % af den nationale ækvivalerede disponible medianindkomst (efter fradrag af 

sociale ydelser);  

E. der henviser til, at Europa er en af de rigeste regioner i verden, selv om de seneste data 

om indkomstfattigdom vidner om stadig større fattigdom og alvorlige materielle afsavn i 

Europa; 

F. der henviser til, at indkomstfattigdom kun er en del af det overordnede fattigdomsbegreb, 

som ikke blot drejer sig om materielle, men også sociale ressourcer, navnlig uddannelse, 

sundhed og adgang til tjenesteydelser; 

G. der henviser til Schumanerklæringen af 9. maj 1950, der opfordrede til "lige forbedrede 

levebetingelser for arbejdskraften", 

H.  der henviser til, at en række medlemsstater kæmper med alvorlige budgetunderskud og 

voksende gældsniveauer og derfor har strammet deres sociale budgetter, hvilket har 

indvirket på sundheds- og uddannelsessektoren, den sociale sikring og beskyttelse og 

boligsektoren og navnlig på adgang til tjenesteydelser og disse ydelsers tilstrækkelighed, 

tilgængelighed og kvalitet, hvilket medfører en negativ indvirkning navnlig på de socialt 

dårligst stillede borgere i de pågældende medlemsstater; 

I. der henviser til, at strukturreformerne af arbejdsmarkedet og budgetkonsolideringen har 

givet bagslag i den forstand, at de har øget uligheden mellem EU's medlemsstater med 

hensyn til levestandard og disponibel husstandsindkomst; der henviser til, at 

medianlevestandarden for de fattigste 10 % af husstandene i Frankrig er højere end 

                                                 
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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medianlevestandarden for den portugisiske befolkning som helhed, og at 

medianlevestandarden for den rigeste 1 % af husstandene i Luxembourg er 75 gange 

højere end medianlevestandarden for de fattigste 10 % i Rumænien; 

J. der henviser til, at minimumsindkomstpolitikker fungere som en automatisk stabilisator; 

der henviser til, at recessionen har været mindre hård i de lande, der har solide ordninger 

til støtte for den disponible husstandsindkomst; 

K.  der henviser til, at skatteundgåelse og skatteunddragelse skaber ulige konkurrencevilkår 

inden for EU og betyder, at medlemsstaterne mister store skatteindtægter, som ellers 

kunne bruges til at sikre en tilstrækkelig finansiering af solide social- og 

velfærdspolitikker samt at forbedre vilkårene for økonomisk vækst, højere indkomster og 

sociale politikker; der henviser til, at dette fænomen udgør et alvorligt problem for EU; 

L.  der henviser til, at uddannelse, omfordeling via sociale overførsler og ydelser, en 

retfærdig skattepolitik og en sund beskæftigelsespolitik er vigtige faktorer i indsatsen for 

at reducere indkomstmæssige uligheder, nedbringe arbejdsløsheden og bekæmpe 

fattigdom;  

M. der henviser til, at de forskellige indkomstkvintiler er karakteriseret ved forskellige 

forbrugstilbøjeligheder1; der henviser til, at politikker, der støtter de dårligst stillede 

sociale sektorer i EU, efter alt at dømme vil gavne hele økonomien og være 

budgetneutrale; der henviser til, at IMF har konkluderet, at hvis de øverste 20 procents 

indkomstandel stiger med 1 procentpoint, vil BNP-væksten rent faktisk falde med 0,08 

procentpoint over de følgende fem år, hvorimod en lignende stigning i indkomstandelen 

for de nederste 20 procent (de fattige) vil ledsages af en øget vækst på 0,38 procentpoint2; 

N. der henviser til, at indførelse og styrkelse af minimumsindkomstpolitikker, hvis rigtigt 

kombineret med andre foranstaltninger og politikker på det sociale område og 

arbejdsmarkedet, kan udgøre en metode til at bekæmpe fattigdom samt støtte social 

integration og adgang til arbejdsmarkedet; 

O. der henviser til, at en række undersøgelser har vist, at fattigdom indvirker negativt på den 

økonomiske vækst3; 

P. der henviser til, at minimumsindkomstordninger kan fungere som automatiske 

makroøkonomiske stabilisatorer i forbindelse med økonomiske chok; 

Q. der henviser til, at minimumsindkomstordningers virkninger for så vidt angår mindskelse 

af fattigdom, fremme af arbejdsmarkedsintegrationen, navnlig for unge, og muligheder 

for at fungere som automatiske stabilisatorer varierer betydeligt mellem medlemsstaterne; 

                                                 
1 Se: European Central Bank, "The distribution of wealth and the marginal propensity to consume", Working 

Paper No 1655, March 2014 
2 IMF, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", 2015 - citeret i: 

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

Income Inequality and its Impact on Economic Growth", 2014 
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R. der henviser til, at velindrettede indkomststøttesystemer ikke fjerner lysten til at arbejde;1 

S. der henviser til, at begrebet minimumsindkomst ikke må forveksles med begrebet 

mindsteløn; 

T. der henviser til, at sikring af en minimumsindkomst for dem, der ikke har tilstrækkelige 

ressourcer til en rimelig tilværelse eller ikke modtager tilstrækkelig løn for deres arbejde, 

er omfattet af den første søjle med sociale rettigheder; 

U. der henviser til at nogle medlemsstater er ved at iværksætte pilotprojekter til testning af 

grundindkomstpolitikker, som f.eks. Finland, hvor en vilkårligt udvalgt gruppe af 2 000 

ledige uden videre får udbetalt et beløb på 560 EUR om måneden, hvilket skulle give 

tilstrækkeligt incitament til at acceptere midlertidigt arbejde og deltidsarbejde; 

V. der henviser til, at indførelsen af grundindkomstordninger overvejes  i forskellige 

medlemsstater;  

1. opfordrer Kommissionen til at fremkomme med en vurdering, når de forskellige forsøg 

med indførelse af grundindkomstordninger i medlemsstaterne er tilendebragt; 

2. opfordrer indtrængende til, at der træffes konkrete foranstaltninger til udryddelse af 

fattigdom og social udstødelse, fremme effektive sociale sikkerhedsnet og nedbringe 

uligheden på en måde, der bidrager til at sikre økonomisk og territorial samhørighed; 

understreger, at disse skridt skal gennemføres på passende niveau med foranstaltninger på 

både nationalt og europæisk plan i henhold til kompetencefordelingen for de relevante 

politikker; 

3. henviser til, at minimumsindkomstordninger henhører under de nationale myndigheders 

kompetence, og at indførelsen eller forbedringen af samme følgelig bør tage hensyn til de 

økonomiske og sociale forhold samt til produktionssystemet i hvert enkelt tilfælde; 

anbefaler, at der i forbindelse med en eventuel indførelse af sådanne ordninger gives 

garantier for bevarelse af incitamenter til (gen)integration på arbejdsmarkedet; 

4. fastholder, at den bedste måde at reducere fattigdom på og undgå social udstødelse er at 

fremme bæredygtig vækst og skabe gunstige rammebetingelser for europæiske 

virksomheder - især ved at undgå overdrevne administrative byrder samt sikre adgang til 

finansiering - for at give dem mulighed for at skabe job; 

5. støtter Europa-Kommissionens strategi for sociale investeringer, ifølge hvilken 

veldesignede sociale politikker kan bidrage til økonomisk vækst, samtidig med at de 

beskytter folk mod fattigdom og fungerer som økonomiske stabilisatorer2; 

6. hilser overvejelserne og undersøgelserne om, hvordan vi kan opnå en mere rimelig 

fordeling af indkomst og formue i vores samfund, velkommen; 

                                                 
1 Se: Europa-Kommissionen: "Employment and Social Developments in Europe 2013", 2014 
2 Europa-Kommissionen: Meddelelse om "Sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem 

anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020", (COM(2013) af 20. februar 2013, og "Social Investment 

in Europe: A study of national policies 2015", 2015 
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7. understreger, at virkningen af den økonomiske krise og et politisk miljø domineret af 

sparebestræbelser er en af de nøglefaktorer, som hindrer udviklingen af en tilgang baseret 

på sociale investeringer i medlemsstaterne1; 

8. opfordrer til, at man fremover i forbindelse med udformningen af makroøkonomiske 

politikker er mere opmærksom på behovet for at nedbringe sociale uligheder og sikre alle 

samfundsgrupper adgang til ordentligt finansierede offentlige sociale tjenesteydelser og 

derigennem bekæmpe fattigdom og social udstødelse; 

9. opfordrer til en indsats for at nedbringe sociale uligheder ved at give borgerne mulighed 

for at gøre bedst mulig brug af deres talenter og evner; opfordrer også til at fokusere den 

sociale støtte på dem, der både er fattige og ude af stand til at opnå en tilstrækkelig 

indkomst ved egen hjælp;  

10. respekterer en medlemsstats suveræne ret til at vælge sin egen økonomiske politik på 

demokratisk vis; 

11. gør opmærksom på, at de seneste erfaringer med reformer baseret på skattefritagelser 

viser, at minimumsindkomstpolitikker fortrinsvis bør finansieres over budgettet fremfor 

via skatteincitamenter; 

12. understreger, at uddannelse, sociale overførsler og progressive, retfærdige og 

omfordelingsbaserede skattesystemer sammen med praktiske foranstaltninger til styrkelse 

af konkurrenceevnen og bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse alle har 

potentiale til at bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed;  

13. påpeger, at omfordelingsordninger ikke alene vil bringe folk i arbejde; fastholder, at det 

at have arbejde altid er det bedste værn mod fattigdom, ligesom det er et stærkt redskab 

til social integration; understreger, at det for at undgå at skabe en klasse af personer på 

varig hjælp er nødvendigt at gennemføre og overvåge reformer på arbejdsmarkedet og i 

erhvervslivet; 

14. mener, at minimumsindkomstordninger er overgangsforanstaltninger i indsatsen for at 

mindske og bekæmpe fattigdom, og at de bør betragtes som en social investeringer; 

påpeger de kontracykliske virkninger af minimumsindkomstordninger;  

15. mener, at minimumsindkomstordninger bør være midlertidige og altid bør ledsages af 

aktive politikker for inklusion på arbejdsmarkedet; 

16. mener, at yderligere undersøgelser og forskning i forskellige mulige modeller for 

minimumsindkomstordninger kan være et nyttigt redskab i indsatsen for at mindske og 

bekæmpe fattigdom og social udstødelse; understreger vigtigheden af, at enhver potentiel 

ordning og model udformes med deltagelse af de socialt dårligst stillede i 

medlemsstaterne; opfordrer i denne forbindelse til en vurdering af de 

minimumsindkomstordninger, der er ved at blive gennemført i visse medlemsstater, og 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udveksle den bedste praksis, der 

fastlægges i forbindelse med minimumsindkomstordninger;  

                                                 
1 Europa-Kommissionen, "Social Investment in Europe" (op.cit.). 
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17. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at evaluere, på hvilken 

måde og med hvilke midler der kan etableres tilstrækkelige, omfattende og tilgængelige 

minimumsindkomster i alle medlemsstater, og til at overveje yderligere skridt med det 

formål at støtte social konvergens i hele EU under hensyntagen til hver medlemsstats 

særlige forhold, nationale praksisser og traditioner; mener i den forbindelse, at 

minimumsindkomsten bør fastlægges på nationalt plan; 

18. gentager betydningen af lige adgang til minimumsindkomstordninger uden 

forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, køn, uddannelsesniveau, nationalitet, seksuel 

orientering, religion, handicap, alder, politiske standpunkter eller socioøkonomisk 

baggrund; 

19. bemærker, at minimumsindkomstordninger er nødt til at gennemføres og vurderes i 

sammenhæng med de overordnede nationale systemer for samfundstjenester (uddannelse, 

sundhedspleje, børnepasning, bolig og mobilitet); 

20. understreger behovet for at tilpasse eksisterende minimumsindkomstordninger, så de 

bedre kan tackle udfordringen med ungdomsarbejdsløshed; 

21. henleder opmærksomheden på problemet med børnefattigdom og opfordrer til, at 

minimumsindkomstordningerne tager særligt hensyn til børns behov; 

22. påpeger, at referencebudgetter kan hjælpe med at fastlægge det 

minimumsindkomstniveau, der er nødvendigt for at opfylde menneskers grundlæggende 

behov, herunder også ikke-økonomiske aspekter såsom adgang til uddannelse og livslang 

læring, anstændige boligforhold, sundhedstjenester af høj kvalitet, fritidsaktiviteter og 

sociale aktiviteter eller aktivt medborgerskab; mener derfor, bl.a. under hensyntagen til 

de eksisterende forskelle mellem medlemsstaterne og de forskellige, nationale 

socialpolitikker, at minimumsindkomstniveauet bør tage hensyn til 

fattigdomsrisikotærsklen samt til referencebudgetterne.  
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