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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et 
samfund med plads til alle
(2010/2039(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktatens artikel 4, 9, 14, 19, 151 og 153 om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, som blev bekræftet 
på verdenskonferencen om menneskerettigheder i 1993, navnlig artikel 3, 16, 18, 23, 25, 
26 og 29,

– der henviser til FN's internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder af 1966, 

– der henviser til millenniumudviklingsmålene, som blev fastsat af FN i 2000, navnlig 
udryddelsen af ekstrem fattigdom og sult (første mål), opnåelse af grundlæggende 
uddannelse for alle (andet mål) og lige muligheder for mænd og kvinder (tredje mål),

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner nr. 26 og 131 
om fastlæggelse af mindsteløn, 

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) globale jobpagt,

– der henviser til FN's og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) dagsorden for 
anstændigt arbejde,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig 
bestemmelserne om sociale rettigheder,

– der henviser til Rådets henstilling 92/441/EØF af 24. juni 1992 om fælles kriterier i 
forbindelse med sikring af tilstrækkelige indtægter og ydelser fra 
socialbeskyttelsesordninger  (henstilling vedrørende mindsteløn)3,

– der henviser til Rådets henstilling 92/442/EØF af 27. juli 1992 om overensstemmelse 
mellem målene og politikken for social beskyttelse4,

– der henviser til EPSCO-Rådets konklusioner fra det 2.16. møde den 16.-17. december 
20085,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1098/2008/EF af 

                                               
1  EFT C 364 af 18.12.2000.
2  EFT C 364 af 18.12.2000.
3  EFT L 245 af 26.08.1992, s. 46 til 48.
4  EFT L 245 af 26.08.1992, s. 49 til 52.
5  Rådet for Den Europæiske Union, pressemeddelelse, 16825/08 (Presse 358) s. 18.
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22. oktober 2008 om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 
(2010)1,

– der henviser til sin beslutning af 6. september 2006 om en europæisk social model2,

– der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom, herunder børnefattigdom, i EU 3,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om den nye sociale dagsorden4,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, som er 
udstødt fra arbejdsmarkedet5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst"6,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

A. der henviser til, at Kommissionens social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 2005-
2010 kulminerede med udnævnelsen af 2010 til "Europæisk år for bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse", der har som et erklæret mål at besegle og styrke EU’s 
politiske agenda, udtrykt i starten af Lissabonstrategien, om at træffe foranstaltninger 
”som har en afgørende påvirkning på udryddelsen af fattigdom”,

B. der henviser til, at til trods for alle erklæringerne om at reducere fattigdommen, er den 
sociale ulighed blevet forværret, og 17 % af befolkningen (dvs. ca. 85 mio. mennesker) 
levede i slutningen af 2008 under fattigdomsgrænsen (selv efter overførsel af sociale 
ydelser7), mens denne procentsats i 2005 var på 16 % og i 2000 på 15 % i EU15,

C. der henviser til, at risikoen for at blive ramt af fattigdom er større for børn og unge op til 
17 år end for den samlede befolkning, og nåede i 2008 op på 20 % i EU27, hvor de højeste 
tal blev registreret i Rumænien (33 %), Bulgarien (26 %), Italien og Letland (25 %), 
Spanien (24 %), Grækenland, Portugal, Litauen og Det Forenede Kongerige (23 % hver 
især) samt Polen (22 %),

D. der henviser til, at ældre også er udsat for en højere risiko for fattigdom end befolkningen 
generelt; der henviser til, at ca. 19 % af befolkningen i EU27 på 65 år eller derover var 
ramt af fattigdom i 2008,

E. der henviser til, at udbredelsen af beskæftigelse med usikre ansættelsesforhold og lave 
lønninger gør, at antallet af arbejdstagere, der er truet med fattigdom, stiger; der henviser 
til, at den gennemsnitlige procentsats for den befolkningsgruppe, som er i arbejde, og som 

                                               
1  EUT L 298 af 7.11.2008, s.20.
2  Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0340.
3  EUT C 9E af 15.01.2010, s. 11.
4  Vedtagne tekster: P6_TA(2009)0370.
5  Vedtagne tekster: P6_TA(2009)0371.
6  KOM(2010)2020 af 3.3.2010.
7 Fattigdomsgrænsen er beregnet i hvert land som 60 % af dette lands medianindkomst, hvilket er lavere end 
gennemsnitsindkomsten.
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er truet af fattigdom, var 8 % i EU27 i 2008 med højere procentsatser i Rumænien (17 %), 
Grækenland (14 %), Polen og Portugal (12 % hver især), Spanien og Letland (11 % hver 
især),

F. der henviser til, at størstedelen af den befolkningsgruppe, som er truet af fattigdom, er 
kvinder grundet arbejdsløshed, usikre ansættelsesforhold med dårlige lønninger, 
løndiskrimination og lavere pensioner,

G. der henviser til, at det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse bør 
være med til at skabe opmærksomhed om den sociale eksklusion og til at styrke den aktive 
inklusion, hvilket kræver en rimelig indkomst- og formueforfordeling og forudsætter, at 
der træffes foranstaltninger, som sikrer en effektiv økonomisk og social samhørighed,

H. der henviser til, at de vejledende målsætninger og principper for det europæiske år for 
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er: anerkendelse af rettighederne, 
medansvar og deltagelse, samhørighed, engagement samt konkrete handlinger,

I. der henviser til, at EU har forpligtet sig til at opfylde FN's millenniumsmål samt målene i 
erklæringen om det andet FN-årti til udryddelse af fattigdom (2008-2017),

J. der henviser til den flerdimensionelle natur i fattigdom og social udstødelse, eksistensen af 
særligt sårbare befolkningsgrupper (børn, kvinder og ældre), herunder også handicappede, 
indvandrere, familier med mange børn eller med kun én forælder, kronisk syge og 
hjemløse, samt nødvendigheden af at integrere forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom 
og udstødelse i vores politikker, der skal garantere en universal adgang til offentlige 
ydelser, til kvalitetsbeskæftigelse med adgang til rettigheder og til en løn, som gør det 
muligt at leve et værdigt liv,

K. der henviser til nødvendigheden af at fastsætte et globalt mål, som prioriterer den 
økonomiske og sociale samhørighed og forsvarer grundlæggende menneskerettigheder, 
hvilket betyder en balance mellem den økonomiske politik, arbejdsmarkeds- social- og 
miljøpolitikken samt en retfærdig formue- og indkomstfordeling,

L. der henviser til nødvendigheden af at sikre anvendelsen, en større andel og en bedre brug 
af strukturfondene til at fremme social inklusion og til at skabe ordentlige arbejdspladser,

M. der henviser til de sociale sikringssystemers rolle med henblik på at sikre det niveau for 
social samhørighed, der er nødvendigt for en kunne have en udvikling, som sigter på at 
garantere social inklusion, hvilket også omfatter at højne uddannelsesniveauet hos de 
mennesker, der er udelukket fra arbejdsmarkedet, og garantere lige muligheder i 
forbindelse med de grundlæggende rettigheder,    

N. der henviser til, at ifølge en nyere Eurobarometerundersøgelse om EU-borgernes holdning 
til fattigdom anser det store flertal (73 %) fattigdom for at være et stigende problem i EU-
landene, 89 % kræver, at deres regeringer handler hurtigt for at bekæmpe den, og 74 % 
håber på, at EU også i denne sammenhæng vil spille en vigtig rolle,

1. fremhæver nødvendigheden af konkrete foranstaltninger, som virkelig kan reducere 
fattigdom og social udstødelse betydeligt samt fremme en retfærdig indkomst- og 
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formuefordeling, og således også give det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og 
opfyldelse af millenniumsmålene betydning og indhold ved at indføre en garanti om en 
passende minimumsindtægt i hele EU;    

2. understreger den flerdimensionelle natur i fattigdom og social udstødelse og insisterer på 
den sociale dimension og bæredygtighed i de makroøkonomiske politikker som en 
integreret del af strategien om at komne ud af krisen samt på den sociale dimension og 
bæredygtighed i den økonomiske og sociale samhørighed, hvilket betyder, at der skal ske 
en ændring i prioriteterne og i politikkerne, særligt i økonomi- og valutapolitikken, 
Stabilitets- og Vækstpagten, konkurrencepolitikken, politikkerne om det indre marked og i 
budget- og skattepolitikken;

3. insisterer på at fremme den sociale integration og inklusion i håb om at sikre 
overholdelsen af de grundlæggende menneskerettigheder og med tydelige forpligtelser 
over for EU's og nationalstaternes politik om bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse samt sikring af universal adgang til offentlige ydelser inden for 
sundhedsvæsenet, uddannelse og erhvervsuddannelser, boliger, social beskyttelse samt 
beskæftigelse med rettigheder, retfærdige lønninger, værdige pensioner og en rimelig 
indtægt til alle;

4. erindrer om, at Kommissionen i dokumentet: "EU 2020 Strategi" bebuder, at et af EU's 
fem mål er at få 20 mio. mennesker ud af en situation, hvor de er i risiko for at blive ramt 
af fattigdom; mener, at det er nødvendigt at fordoble dette mål og gøre det troværdigt 
gennem passende foranstaltninger;

5. mener, at de alsidige erfaringer med minimumsløn ledsaget af foranstaltninger inden for 
social indslusning viser, at dette er en afgørende komplementær vej til bekæmpelse af 
fattigdom og social eksklusion, og anmoder derfor Kommissionen om at tage et initiativ, 
der underbygger disse erfaringer, og som tager højde for optimal praksis og muliggør en 
passende minimumsløn i EU med universal dækning som en foranstaltning mod fattigdom 
og som en garanti for social retfærdighed og lige muligheder for alle, uden at hver enkelt 
medlemsstats specifikke kendetegn drages i tvivl;

6. understreger, at det haster med at udarbejde og anvende passende økonomiske og sociale 
indikatorer inden for forskellige områder (sundhed, bolig, uddannelse, indkomst, 
beskæftigelse), som gør det muligt at følge op på og måle fremskridtene i kampen mod 
fattigdom og for social inklusion, som skal præsenteres årligt i forbindelse med 
verdensdagen for bekæmpelse af ekstrem fattigdom (den 17. oktober), og hvor der skal 
være opmærksomhed på udviklingen og tages højde for køn, aldersgrupper, husstand, 
handicap, kronisk sygdom samt de forskellige indkomstgrupper (60 % af 
medianindkomsten, 50 % af medianindkomsten, 40 % af medianindkomsten), således at 
der tages højde for relativ fattigdom, ekstrem fattigdom samt de mest sårbare grupper;  

7. insisterer på, at de mennesker, der er ramt af fattigdom og de respektive repræsentative 
organisationer medvirker i udformningen af politikker, foranstaltninger og indikatorer 
samt til deres gennemførelse på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter og regeringer.



PR\810174DA.doc 7/14 PE439.981v01-00

DA

BEGRUNDELSE

1. Fattigdom og social udstødelse 

De sidste tal om fattigdom og social udstødelse blev publiceret  af  Eurostat1 (januar 2010) og 
omhandler levevilkår i 2008 (se tabel I).

Her kan man konstatere, at til trods for alle erklæringerne om at reducere fattigdommen er den 
sociale ulighed blevet forværret, og der findes omkring 85 mio. mennesker i EU, der er truet 
af fattigdom (17 % af de omkring 500 mio. indbyggere i EU levede i slutningen af 2008 under 
fattigdomsgrænsen, selv hvis man indberegner sociale overførsler2), mens denne procentdel i 
2005 var på 16 % og i 2000 på 15 % i EU15.

Risikoen for at blive ramt af fattigdom er større for børn og unge op til 17 år end for den 
samlede befolkning, og nåede i 2008 op på 20 % i EU27. Hvert femte barn og ung er således 
ofre for fattigdom, og de højeste tal registreres i Rumænien (33 %), Bulgarien (26 %), Italien 
og Letland (25 %), Spanien (24 %), Grækenland, Portugal, Litauen og Det Forenede 
Kongerige (23 % hver især) samt Polen (22 %). De laveste tal var i Danmark (9 %), Slovenien 
og Finland (12 % hver især).

Ældre er også udsat for en højere risiko for fattigdom end befolkningen generelt, og i 2008 
var omtrent 19 % af befolkningen i EU27 på 65 år eller derover ramt af fattigdom,

Imens stiger antallet af fattige arbejdstagere Over 19 mio. arbejdstagere kan betragtes som 
fattige. Det betyder, at selvom det forhold, at man har en beskæftigelse, mærkbart reducerer 
risikoen for fattigdom, betyder udbredelsen af beskæftigelse med usikre ansættelsesforhold og 
lave lønninger, at antallet af arbejdstagere, der er truet af fattigdom, stiger. Den 
gennemsnitlige procentsats for den befolkningsgruppe, som er i beskæftigelse, og som er truet 
af fattigdom var 8 % i EU27 i 2008, og de højeste tal sås i Rumænien (17 %), Grækenland (14 
%), Polen og Portugal (12 % hver især), Spanien og Letland (11 % hver især). For at få et 
mere nuanceret billede af den sociale udstødelse i EU kan man sammenligne tallene for 
risikoen for at rammes af fattigdom, som er en relativ størrelse, med tallene for materielle 
mangler, der måler social udstødelse i mere absolutte værdier. Materielle mangler defineres 
som en ikkeønsket mangel på mindst tre materielle elementer ud af ni. De ni elementer, der 
indgår i denne indikator, er: 

- kapacitet til at imødegå en uplanlagt udgift 
- kapacitet til at holde en uges årlig ferie væk hjemmefra
- eksistensen af udeståender (kredit til boligen, bilen eller andre ubetalte regninger)
- kapaciteten til at indtage et måltid, der består af kød, fisk eller en vegetarret hver 

dag
                                               
1 Levevilkår i 2008 – Eurostat den 18. januar 2010.
2 Fattigdomsgrænsen er beregnet i hvert land som 60 % af medianindkomsten i dette land , hvilket er lavere end 
gennemsnitsindkomsten.
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- kapacitet til at opvarme ens værelse ordentligt 
- eje en vaskemaskine
- eje et farvefjernsyn
- eje en telefon
- eje en personbil 

Som det kan ses i tabel II lå tallet for materielle mangler på EU-plan i 2008 også på 17 %, 
men var meget højere i ti af medlemsstaterne: 51 % i Bulgarien, 50 % i Rumænien, 37 % i 
Ungarn, 35 % i Letland, 32 % i Polen, 28 % i Slovakiet, 27 % Litauen, 23 % i Cypern og 
Portugal og 22 % i Grækenland.

Det er afgørende at integrere forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom og eksklusion i vores 
politikker, herunder garantien om universel adgang til offentlige ydelser og 
kvalitetsbeskæftigelse med rettigheder og indtægter, der gør det muligt at føre et værdigt liv. 
Dette medfører ændringer og brud med EU's nuværende politikker.

Det er vigtigt ikke at glemme, at ifølge en nyere undersøgelse i Eurobarometeret om EU-
borgernes holdning til fattigdom anser det store flertal (73 %) fattigdom for at være et 
problem, der er stigende i de respektive lande, 89 % kræver af deres regeringer, at der med det 
samme bliver iværksat en handlingsplan for at bekæmpe den, og 74 % håber, at EU også i 
denne sammenhæng vil spille en vigtig rolle.

2. Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom

Kommissionens social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for 
2005-2010 mundede ud i, at 2010 blev udnævnt som "Europæisk år for bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse", hvis erklærede målsætning er at styrke og forstærke EU's 
politiske engagement udtrykt i starten af Lissabonstrategien og at træffe foranstaltninger, "der 
har en betydelig indflydelse på udryddelse af fattigdom".

Undersøgelsen fra Eurostat1 om risikoen for fattigdom før og efter sociale overførsler opdelt 
efter alder og køn og med tal, der stammer fra 2007, konstaterer vigtigheden af sociale ydelser 
for at forebygge fattigdom, selvom kvinder og børn fortsat er mest udsatte grundet 
arbejdsløshed, usikre ansættelsesforhold til en dårlig aflønning, løndiskrimination og 
diskriminerende pensionsforhold (se tabellen forneden). 

                                               
1 "Combating poverty and social exclusion – a statistical portrait of the European Union 2010".



PR\810174DA.doc 9/14 PE439.981v01-00

DA

Før sociale overførelser – risiko for fattigdom

Under 18 år  Over 65 år Mænd Kvinder
EU27 33 % 24 % 25 % 27 %

Efter sociale overførelser– risiko for fattigdom

Under 18 år  Over 65 år Mænd Kvinder
EU27 20 20 16 18

Det er vigtigt at erindre sig de vejledende målsætninger og principper i det europæiske år for 
bekæmpelse af fattigdom. Disse er følgende: anerkendelse af rettigheder, medansvar og 
deltagelse, samhørighed, engagement og konkrete handlinger. Det er nødvendigt med 
konkrete foranstaltninger, for at disse målsætninger bliver integreret i de generelle politikker 
på EU-plan og i medlemsstaterne, samt at de inkluderes i de foranstaltninger, som skal 
afhjælpe den økonomiske og sociale krise, således at målsætningerne får et praktisk indhold 
og har konkrete virkninger på reduceringen af fattigdommen. 

Det er på den anden side vigtigt at påpege, at EU har forpligtet sig til at opfylde FN's 
millenniumsmålsætninger samt den resolution, der proklamerede FN's andet tiår for 
udryddelse af fattigdom (2008-2017). Dette er beklageligvis ikke nedfældet i Kommissionens 
rapport "Europa 2020-strategien", som begrænser sig til at fastslå, at en af EU's fem 
målsætninger er, at få 20 mio. mennesker væk fra risikoen for at rammes af fattigdom. Dette 
forslag er dog ikke kun et tilbageskridt i forhold til de oprindelige målsætninger i 
Lissabonstrategien, men forhindrer også en tilnærmelse til millenniumsmålene om at reducere 
antallet af mennesker, som lever under fattigdomsgrænsen. Det er derfor vigtigt, at dette mål 
som minimum fordobles og gøres troværdigt gennem passende foranstaltninger. 

Det er nødvendigt at satse på at fremme social integration og inklusion i håb om at sikre 
overholdelsen af de grundlæggende menneskerettigheder og med tydelige forpligtelser over 
for formuleringen i EU's og nationalstaternes politikker om bekæmpelse af fattigdom og 
social udstødelse ved at satse på at sikre universal adgang til offentlige ydelser inden for 
sundhedsvæsenet, uddannelse og erhvervsuddannelser, boliger og social beskyttelse udover 
beskæftigelse med rettigheder, retfærdige lønninger, værdige pensioner og en rimelig indtægt 
til alle;

Den flerdimensionelle natur i fattigdom og social eksklusion kræver, at der er en social 
dimension, der sigter på social bæredygtighed i de makroøkonomiske politikker som en 
integreret del af strategien til at komme ud af krisen og på social bæredygtighed i den 
økonomiske og sociale samhørighed, hvilket betyder en ændring i prioriteterne og i 
politikkerne, først og fremmest i økonomi- og valutapolitikken, herunder Stabilitets- og 
Vækstpagten, konkurrencepolitikken, politikkerne í det indre marked samt budget- og 
skattepolitikken. Der bør ligeledes fastsættes en global målsætning, der prioriterer økonomisk 
og social samhørighed samt forsvaret for grundlæggende menneskerettigheder, hvilket giver 
en balance mellem den økonomiske politik og mellem beskæftigelses- social og 
miljøpolitikken samt en retfærdig formue- og indkomstfordeling. 
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3. Mindsteindkomstens rolle i kampen mod fattigdom og for social inklusion 

Vi har allerede set, at den bedste måde at bekæmpe fattigdom og social udstødelse på er ved 
forebyggelse, hvilket kræver: 

- forbedring af kvaliteten i beskæftigelsen og bedre lønningerne, en afgørende faktor 
for udviklingen og for at komme ud af krisen,

- indføring af en virkelig rettighed til indkomst, der betragtes som en grundlæggende 
social investering,

- garanti for rimelige pensioner og familietilskud,
- sikring af universal adgang til ordentlige offentlige ydelser.

Samtidig med at kvalitetsbeskæftigelse med rettigheder og rimelige lønninger, der skal 
garantere alle, som arbejder, at komme ud af fattigdommen, prioriteres, er det nødvendigt at 
være opmærksom på, at over 23 mio. mennesker er arbejdsløse og udelukket fra 
arbejdsmarkedet, og det er nødvendigt at garantere dem en arbejdsløshedsunderstøttelse, som 
gør det muligt for dem at leve værdigt. 

Det er velkendt, at de sociale sikringssystemer har en vigtig rolle i sikringen af den sociale 
samhørighed, der er nødvendig for den økonomiske og sociale udvikling og for at garantere 
social inklusion, forbedre uddannelsesniveauet hos mennesker, der er udstødt fra 
arbejdsmarkedet, samt garantere udøvelsen af grundlæggende rettigheder og lige muligheder. 

De svage befolkningsgrupper, herunder handicappede, indvandrere, familier med mange børn
eller eneforsørgere, kronisk syge og hjemløse, har brug for hjælp, der garanterer dem en 
værdig indkomst. Den mangfoldige erfaring med mindsteindkomster i størstedelen af EU 
ledsaget af foranstaltninger til social integration viser, at dette er en afgørende komplementær 
vej til forebyggelse af fattigdom og social udstødelse. 

Derfor kan mindsteindkomsten, som et centralt element i de sociale sikringssystemer, 
defineres som et beløb, der garanteres dem, som ikke kan opnå det uden hjælp. Retten til en 
mindsteindkomst er universal (gælder for alle borgere) og er uden bidragspligt (det er ikke 
nødvendigt med periodiske indbetalinger til en fond, såsom med forsikringerne).

Dette system eksisterer i adskillige europæiske lande og karakteriseres ved i forskellige 
udformninger at garantere et niveau for en mindsteindkomst, der anses for helt nødvendig for 
borgernes subsistens, samtidig med at der udarbejdes incitamenter til, at modtagerne kan klare 
sig selv uden støtte. En sådan mindsteindkomst blev støttet af Rådets henstilling 92/441/EØF, 
som vedtog en definition af fælles kriterier om "tilstrækkelige midler og social assistance i de 
sociale sikringssystemer".

I den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, trykt i februar 2005, gentog 
Kommissionen sin forpligtelse til at publicere en rapport om emnet, hvilket blev gjort i 
februar 2006, men kun i form af en høring. 



PR\810174DA.doc 11/14 PE439.981v01-00

DA

Det er således på tide at vende tilbage til de tidligere forpligtelser, der går tilbage til 1992, 
komplementere dem og forbedre deres effektivitet, idet man bør passe på, at den såkaldte 
"aktive inklusion" ikke betyder tilbageskridt for alle dem, der har dårlige chancer for at 
komme ind på arbejdsmarkedet og få rettigheder og rimelige lønninger, hvilket betyder, at 
fattige og udstødte, arbejdstagere samt de sociale organisationer og fagforeninger, som 
repræsenterer dem, skal deltage i hele processen.
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Tabel I – Fattigdomsgrænse og risiko for fattigdom

Procentsats for befolkningens risiko for at rammes af 
fattigdom:

Fattigdoms-
grænse 
(Målt i 

købekrafts
paritet)

Total Alder fra
0 til 17 år

Alder fra 
65 eller over

I
beskæftigelse

EU27 - 17 20 19 8
Belgien 10.100 15 17 21 5

Bulgarien 2.800 21 26 34 7
Den 

Tjekkiske 
Republik

5.800 9 13 7 4

Danmark 10.500 12 9 18 5
Tyskland 10.600 15 15 15 7
Estland 4.700 19 17 39 7
Irland 10.900 16 18 21 6

Grækenland 7.200 20 23 22 14
Spanien 8.400 20 24 28 11
Frankrig 9.700 13 17 11 7
Italien 9.000 19 25 21 9
Cypern 11.300 16 14 49 6
Letland 4.400 26 25 51 11
Litauen 4.200 20 23 29 9

Luxemburg 16.500 13 20 5 9
Ungarn 4.000 12 20 4 5
Malta 7.800 15 20 22 5

Nederlandene 11.300 11 13 10 5
Østrig 11.200 12 15 15 6
Polen 3.900 17 22 12 12

Portugal 5.800 18 23 22 12
Rumænien 1.900 23 33 26 17
Slovenien 8.400 12 12 21 5
Slovakiet 4.000 11 17 10 6
Finland 9.600 14 12 23 5
Sverige 10.400 12 13 16 7

Det Forenede 
Kongerige 

11.600 19 23 30 9
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Tabel II – Materiel mangel, 2008
Procentsatser for den befolkning, der ikke har midler 

til:
Materiel 
mangel 

En uges 
ferie væk 

fra hjemmet

Passende 
opvarmning 

af huset 

Et fuldt 
måltid 

hver dag 

Personbil

EU27 17 37 10 9 9
Belgien 12 26 6 5 6

Bulgarien 51 59 34 30 28
Den 

Tjekkiske 
Republik

16 39 6 12 11

Danmark : 10 : 2 8
Tyskland 13 25 6 11 5
Estland 12 44 1 5 17
Irland 14 30 4 3 9

Grækenland 22 50 15 7 9
Spanien 9 34 5 2 5
Frankrig 13 32 5 8 4
Italien 16 40 11 8 3
Cypern 23 46 29 5 1
Letland 35 55 17 23 24
Litauen 27 60 22 19 13

Luxemburg 4 12 1 2 2
Ungarn 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2

Nederlandene 5 14 2 2 5
Østrig 14 28 4 13 7
Polen 32 63 20 21 17

Portugal 23 64 35 4 9
Rumænien 50 76 25 19 49
Slovenien 17 30 6 12 3
Slovakiet 28 57 6 29 20
Finland 9 18 2 3 8
Sverige 5 11 1 2 3

Det Forenede 11 24 6 4 5



PE439.981v01-00 14/14 PR\810174DA.doc

DA

Kongerige 


