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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Mulige definitioner af termer, som anvendes i Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender

Fair indkomst
Det har ikke været muligt at finde en klar definition.

"Fair indkomst" nævnes af ILO i definitionen af anstændigt arbejde. (Anstændigt arbejde 
opsummerer menneskers forhåbninger i deres arbejdsliv. Det omfatter muligheder for et 
arbejde, som er produktivt og giver en fair indkomst, sikkerhed i ansættelsen og social 
beskyttelse for familier, bedre udsigt til personlig udvikling og social integration, frihed for 
mennesker til at udtrykke deres bekymringer, organisere sig og deltage i beslutninger, som 
påvirker deres liv og lige muligheder og ligebehandling for alle kvinder og mænd). ILO 
nævner en fair indkomst, men definerer den ikke (se: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Mindsteløn
Eurostat har defineret mindstelønnen som den laveste løn, arbejdsgivere er lovmæssigt 
forpligtet til at betale deres ansatte. Den grundlæggende nationale mindsteløn kan fastsættes 
på time-, uge- eller månedsbasis, og denne mindsteløn håndhæves af loven (regeringen), ofte 
efter høring af arbejdsmarkedets parter, eller direkte ved en national aftale på tværs af sektorer 
(i EU er dette tilfældet i Belgien og Grækenland). Den nationale mindsteløn gælder som regel 
for alle arbejdstagere eller i det mindste for et stort flertal af arbejdstagerne i det pågældende 
land. Nogle lande har undtagelser for f.eks. yngre arbejdstagere, lærlinge eller arbejdstagere 
med handicap. Det er bruttobeløbet, der indberettes, dvs. før fradrag af indkomstskat og 
sociale bidrag, som varierer fra land til land. Lovgivning om mindstelønninger indeholder 
bestemmelser om regelmæssige vurderinger af taksten, hvori der ofte indgår 
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trepartsforhandlinger mellem regering, fagforening og arbejdsgivere, for at afspejle ændringer 
i priser, lønninger og andre økonomiske faktorer. Mindstelønnen kan være genstand for en 
automatisk vurdering (indeksregulering i forhold til forbrugerprisindekset eller den 
økonomiske vækst) eller for skønsmæssige forhøjelser (ved lovgivning). Se: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

ILO har defineret mindstelønnen som et lønniveau, der er defineret ved lov eller aftale, og 
som er den lavest mulige takst, som en arbejdsgiver har lov at betale (se: Glossary of labour 
law and industrial relations).

Mindsteindkomst
Definitionen findes i en undersøgelse, som er bestilt af Europa-Parlamentets Udvalg om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) om 
mindsteindkomstens betydning for social inklusion i EU, som blev færdig i 2007 (se:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891 ).

I undersøgelsen defineres mindsteindkomst generelt som en form for ikkekategorisk støtte. 
Støtten gives, hvis en person (eller en familie) ikke har de tilstrækkelige midler til at betale de 
nødvendige leveomkostninger. Derfor er mindsteindkomst generelt et supplement til andre 
subsistensmidler, bidragspligtige eller ikke, og den bidrager til at skabe det såkaldte 
"sikkerhedsnet". Når man skal forstå udformningen af mindsteindkomsten i de enkelte lande, 
er det derfor vigtigt at overveje dens rolle set i sammenhæng med det mere overordnede 
system for indkomststøtte i landet.
 De fleste europæiske lande har faktisk særlige politikker, som sigter mod at fremme den 

sociale inklusion af særlige målgrupper i befolkningen (f.eks. arbejdsløse, handicappede, 
ældre osv.), og bredere indkomststøttepolitikker, som sigter mere generelt mod de fattige.

 Nogle lande prioriterer målrettede/kategoriske foranstaltninger og har ikke en lovbestemt 
mindsteindkomst eller har skabt en "let form" for mindsteindkomstordning.

 Endelig findes der lande, hvor der ikke findes målrettede politikker, og der kun er én 
altomfattende foranstaltning for alle fattigdomssituationer. Som det fremgår af 
nedenstående tabeller, har næsten alle europæiske lande en eller anden form for 
mindsteindkomstordning, som giver indkomststøtte, men der er store forskelle på struktur 
og dækning. Med undtagelse af Grækenland og Ungarn og lokalt Italien og Spanien (hvor 
der ikke findes nogen national ordning) har alle medlemsstater en generel form for 
garanteret mindsteindkomst for dem, som ikke har tilstrækkelige midler.

Kommissionen nævner mindsteindkomstordninger, der defineres som en garanteret 
mindsteindkomst, som er en indtægtsbestemt, ikkebidragspligtig og universel 
indkomstgaranti, der er udformet til at fungere som (del af) det sidste sikkerhedsnet af social 
beskyttelse for at forhindre, at enkeltpersoner eller familier synker ned i (dyb) fattigdom eller 
under en anstændig levestandard. Garanterede mindsteindkomstordninger spiller en specifik 
og afgørende rolle i kampen mod fattigdom og social udstødelse, da de er sidste skanse i den 
sociale beskyttelse og en central komponent i de generelle sikkerhedsnet (se: Social 
Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

ILO definerer garanteret mindsteindkomst, som garanteres af staten for alle personer eller 
familier, hvis indkomst falder til under et bestemt, fastsat niveau. Der kan anvendes 
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forskellige metoder til at sikre den garanterede indkomst: negativ indkomstskat, familiegoder, 
socialhjælp osv. Nogle ordninger indeholder den ene eller anden form for incitament til at 
arbejde (se: ILO thesaurus).

Tilstrækkelig indkomst
Der er ikke fundet nogen direkte beskrivelser af denne term. Den nævnes kun i forbindelse 
med aktiv inklusion.

F.eks.:
Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er 
udstødt fra arbejdsmarkedet (se: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-
2009-0371), som opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre tilstrækkelig indkomststøtte for 
at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og påpeger behovet for et tilstrækkeligt niveau for 
indkomststøtte på baggrund af henstilling 92/441/EØF og 2008/867/EF, som skal være 
rimelig, gennemsigtig, tilgængelig for alle og bæredygtig på sigt.

Tilstrækkelig indkomststøtte er defineret i Kommissionens henstilling af 3. oktober 2008 om 
aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet (meddelt under nummer 
K(2008)5737), hvori følgende henstilles til medlemsstaterne: 

Man bør anerkende den enkeltes grundlæggende ret til midler og social støtte, der er 
tilstrækkelige til at leve et menneskeværdigt liv, som led i en omfattende, sammenhængende 
indsats til bekæmpelse af social udstødelse.
(i) Vurdering af deres sociale beskyttelsessystemer, om nødvendigt, i lyset af de fælles 
principper opført i afsnit B i henstilling 92/441/EØF. I forbindelse med en strategi for aktiv 
integration bør retten til tilstrækkelige midler især:
- forbindes med, at vedkommende aktivt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller er villig til 
at gennemgå en erhvervsuddannelse med henblik på at få arbejde, for så vidt der er tale om 
personer, hvis forhold tillader dette, eller i givet fald under forudsætning af at der træffes 
foranstaltninger i forbindelse med de øvrige personer til at integrere dem økonomisk og 
socialt
(ii) Sikring af virkeliggørelsen af denne ret i overensstemmelse med de praktiske 
retningslinjer i afsnit C, stk. 1, 2 og 3, i henstilling 92/441/EØF. Særligt når man fastsætter, 
hvilke ressourcer der er nødvendige for at leve et værdigt liv, bør der tages hensyn til 
leveomkostningerne og prisniveauet, afhængigt af de forskellige former for husstande og 
deres størrelse i den pågældende medlemsstat, med anvendelse af de relevante nationale 
indikatorer. I forbindelse med en ramme for aktiv integration bør der sikres et incitament for 
personer, hvis situation gør dem i stand til at arbejde, og beløbene bør tilpasses eller suppleres 
for at kunne opfylde specifikke behov.

Basisindkomst
Der findes tilsyneladende ikke nogen EU-definition eller -beskrivelse. Den nævnes i nogle 
EU-publikationer som afhængig af levestandarden i den enkelte medlemsstat, og den nævnes 
også i nogle ikke-EU-kilder.

F.eks.:
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The Basic Income Earth Network (se: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) definerer en basisindkomst som en 
indkomst, som uden betingelser gives til alle på individuelt grundlag uanset midler og uden 
krav om arbejde. Det er en form for garanteret mindsteindkomst, som på tre vigtige punkter er 
forskellig fra den, der i dag findes i forskellige europæiske lande:
 Den betales til individer og ikke til familier, 
 den betales uanset indkomst fra andre kilder, 
 den betales uden krav om at man skal præstere et arbejde eller være villig til at acceptere 

et tilbudt job. 

The Global Basic Income Foundation (se: What is a global basic income? definitions and 
arguments http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) definerer en 
basisindkomst som en garanteret mindsteindkomst. Oven i dette grundlæggende minimum 
kan folk tjene en indkomst ved at arbejde, ligesom de gør nu. En basisindkomst danner 
grundlaget i et socialt sikringssystem og suppleres af socialforsikringer og andre goder i 
forbindelse med sygdom, arbejdsløshed osv. En fuld basisindkomst garanterer alle 
tilstrækkelige midler til at opfylde basale behov. Disse omfatter først og fremmest de 
grundlæggende behov for at overleve: rent vand, mad, tøj, husly og primær sundhedspleje. De 
fleste vil være enige i, at uddannelse også er et grundlæggende behov. Hvilke andre behov, 
der er grundlæggende, afhænger bl.a. af klimaforholdene og kulturelle værdier.

Leveomkostningsløn
ILO definerer leveomkostningsløn som et lønniveau, der er tilstrækkeligt til at opfylde de 
grundlæggende leveomkostninger for en gennemsnitlig familie i en bestemt økonomi (se: ILO 
thesaurus).

OECD definerer leveomkostningsløn som en løn, der er tilstrækkeligt høj, til at en 
arbejdstager kan opretholde en given levestandard (se: Living wage).

Pension
Eurostat definerer pension som en periodisk betaling, som skal opretholde modtagerens 
indkomst efter pensionering fra en lønnet ansættelse ved den normale alder eller støtte 
indkomsten for ældre mennesker (se: Old-age pension).

OECD definerer pension som en udbetaling til et medlem af en pensionskasse (eller til 
personer, for hvem der er forsørgerpligt) efter pensionering (se: Pension
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Pensionering
Der er ikke fundet nogen definition af denne term, kun af termer som f.eks. 
pensioneringsgoder, pensioneringsalder etc.

Lovbestemt pensioneringsalder
Den lovbestemte pensioneringsalder i EU for langt de fleste mennesker er fra 60 år og opefter, 
i de fleste tilfælde 65 år (se: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-
135/EN/KS-80-07-135-EN.PDF).



CM\831338DA.doc 5/7 PE448.920v01-00

DA

Tidlig pensionering
Eurostat definerer tidlig pensionering som primært gældende for ansatte, som har benyttet sig 
af muligheden for tidlig pensionering af økonomiske årsager (arbejdsmarkedsproblemer, 
vanskeligheder i specifikke brancher osv.). Se: Early retirement.

OECD definerer tidlig pensionering som en situation, hvor en person beslutter at trække sig 
tilbage tidligere og modtage pensionsgoderne tidligere end deres normale pensionsalder (se: 
Early retirement).

Deltidspension
Eurostat definerer deltidspension som en situation, hvor en person kan trække sig tilbage og 
modtage pensionsgoder, samtidig med at han fortsætter med at arbejde (som regel deltids) og 
betale til pensionsordningen (se: Phased retirement).

ILO definerer deltidspension som en progressiv begrænsning af antallet af arbejdstimer for 
ældre arbejdstagere (se: ILO thesaurus).

OECD definerer deltidspension som en situation, hvor en person kan trække sig tilbage og 
modtage pensionsgoder, samtidig med at han fortsætter med at arbejde (som regel deltids) og 
betale til pensionsordningen (se: Phased retirement).

Fattigdom
Det er vanskeligt at finde en definition af fattigdom i EU-publikationer, men følgende termer 
kunne findes.

Relativ fattigdom
Relativ fattigdom måles i forhold til levestandarden for flertallet af menneskene i et område, 
og den varierer derfor fra region til region. EU bruger en relativ definition til at måle 
fattigdom, nemlig andelen af personer med en disponibel indkomst under 60 % af den 
nationale median. Dette afspejler de europæiske stats- og regeringschefers definition af 
fattigdom, hvor mennesker anses for fattige, hvis deres ressourcer er så utilstrækkelige, at de 
er udelukket fra den levestandard, som anses for acceptabel i det samfund, de bor i (se: Social 
Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

Ekstrem fattigdom
Mennesker, som lever i ekstrem fattigdom, mangler de grundlæggende fornødenheder til at 
overleve såsom rent vand, mad, tøj, husly og livsvigtige lægemidler (se: Social Protection, 
Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

Risiko for fattigdom
Mennesker anses for at være i risiko for fattigdom, hvis de har en disponibel ækvivaleret 
indkomst på under 60 % af den nationale medianindkomst. I EU betragtes en så lav indkomst 
som utilstrækkelig til at opretholde en anstændig levestandard. Om personer under tærsklen 
på 60 % faktisk oplever fattigdom, afhænger af en række faktorer, herunder tærsklens 
relevans, længden af den periode, hvor de har denne relativt lave indkomst, eller ejendom og 
brug af andre aktiver, navnlig eget hjem. Ca. 16 % af EU-borgerne er i risiko for fattigdom. 
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Risikofaktorer for fattigdom omfatter langtidsarbejdsløshed eller lavkvalitetsjob, dårlige 
uddannelsesmæssige kvalifikationer, en socialt sårbar familiebaggrund, handicap, dårligt 
helbred, stofmisbrug og alkoholisme samt indvandrer- eller etnisk minoritetsbaggrund (se: 
Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

Materiel nød
Materiel nød er den situation, hvor mennesker mangler de varer og tjenester, som anses for 
nødvendige for at opretholde en anstændig levestandard i det land, de bor i. Herunder hører 
situationer, hvor mennesker har en meget stram økonomi, ikke har råd til basale varige 
forbrugsgoder, har dårlige boligforhold eller ikke kan deltage i samfundslivet 
(fritidsaktiviteter, ferier). Mål for materiel nød giver et supplerende perspektiv på fattigdom 
foruden det, som de traditionelle indkomstmål giver (se: Social Protection, Social Inclusion 
Glossary: Key terms explained).

Eurostat definerer fattigdomsrisikoandelen som den andel af befolkningen, som har en 
ækvivaleret disponibel indkomst under tærsklen for fattigdomsrisiko, som er fastsat til 60 % 
af den nationale median ækvivaliserede disponible indkomst efter sociale overførsler (f.eks. 
sociale ydelser). Denne indikator måler ikke velstand eller fattigdom, men lav indkomst i 
forhold til andre borgere i det pågældende land, hvilket ikke nødvendigvis er ensbetydende 
med en lav levestandard. Fattigdomsrisikoandelen før sociale overførsler beregnes som den 
del af befolkningen, som har en ækvivaleret disponibel indkomst før sociale overførsler, som 
ligger under tærsklen for fattigdomsrisiko beregnet efter sociale overførsler. Pensioner, f.eks. 
alders- eller enke-/enkemandspensioner regnes som indkomst (før sociale overførsler) og ikke 
som sociale overførsler (se: At risk of poverty rate).

Forskellen mellem liberale erhverv og selvstændige

Liberale erhverv
ILO omtaler liberale tjenesteydelser som tjenesteydelser, der leveres af fagfolk, som ofte er 
selvstændige, f.eks. læger, advokater, revisorer, arkitekter etc. (se: ILO thesaurus).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer definerer liberale erhverv således:
Liberale erhverv, hvorved der i dette direktiv forstås erhverv, som udøves af enhver, der på 
grundlag af særlige erhvervsmæssige kvalifikationer personligt, på eget ansvar og 
erhvervsmæssigt leverer intellektuelle ydelser i opdragsgiverens og almenhedens interesse, er 
omfattet af dette direktiv, for så vidt de liberale erhverv er lovregulerede. Udøvelsen af et 
liberalt erhverv kan i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten være omfattet af 
specifikke juridiske forpligtelser i henhold til den nationale lovgivning og de autonomt 
fastsatte fagregler, som de respektive organisationer har fastlagt inden for rammerne heraf, og 
som er en garanti for og videreudvikler professionalisme, kvalitet og det til opdraggiveren 
bestående tillidsforhold.

Selvstændige
Eurostat definerer denne term på to måder (se: Self-employed person):
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 Selvstændige med ansatte: Selvstændige med ansatte defineres som personer, som 
arbejder i deres egen virksomhed, professionelle praksis eller landbrug for at tjene et 
overskud, og som beskæftiger mindst en anden person.

 Selvstændige uden ansatte: Selvstændige uden ansatte defineres som personer, som 
arbejder i deres egen virksomhed, professionelle praksis eller landbrug for at tjene et 
overskud, og som ikke beskæftiger andre personer.

European Industrial Relations Dictionary (se: Self-employed person) definerer selvstændige 
som en uafhængig arbejder, som arbejder uafhængigt af en arbejdsgiver, i modsætning til en 
ansat, som er underlagt en arbejdsgiver og afhængig af denne. I det omfang begrebet ansat 
indebærer et element af økonomisk afhængighed, idet arbejdstageren er afhængig af 
subsistensmidler, som betales af arbejdsgiveren, er selvstændige ikke så meget anderledes, da 
de ikke er mindre økonomisk afhængige af deres arbejde for at opnå subsistensmidler, selv 
om de betales af deres klienter eller kunder. De selvstændige anses generelt for at være 
koncentreret inden for en række erhverv: landbrugere, professionelle, butiksindehavere, 
medhjælpende ægtefæller og bygningsarbejdere. Der er således en bred vifte af kategorier af 
selvstændige, og der er store forskelle mellem dem, f.eks. mellem selvstændige i liberale 
erhverv, arbejdstagere på hoteller og restauranter og medhjælpende hustruer.


