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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vikten av ett system med minimiinkomst för att bekämpa fattigdom och främja ett 
samhälle som är öppet för alla i Europa
(2010/2039(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 4, 9, 14, 19, 151 och 153 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, 

– med beaktande av den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter från 1948, 
ratificerad vid världskonferensen om mänskliga rättigheter 1993, i synnerhet dess artiklar 
3, 16, 18, 23, 25, 26 och 29,

– med beaktande av Förenta Nationernas internationella konvention från 1966 om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

– med beaktande av millennieutvecklingsmålen som Förenta Nationerna fastställde 2000, 
bland annat att minska extrem fattigdom och svält (första målet), garantera 
grundskoleutbildning för alla (andra målet), och jämställdhet mellan könen (tredje målet),

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner nummer 26 
och 131 om fastställande av minimilöner, 

– med beaktande av ILO:s internationella konvention om sysselsättning,

– med beaktande av Förenta Nationernas och ILO:s agendor för anständigt arbete,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland 
annat bestämmelserna om sociala rättigheter1,

– med beaktande av rådets rekommendation 92/441/EEG av den 24 juni 1992, om 
gemensamma kriterier för tillräckliga resurser och socialtjänstförmåner i de sociala 
trygghetssystemen (rekommendation om minimiinkomst)2, 

– med beaktande av rådets rekommendation 92/442/EEG av den 27 juli 1992, om 
samstämmighet mellan mål och politik på det sociala skyddets område3,

– med beaktande av slutsatserna från det 2916:e mötet i rådet (sysselsättning och 
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 16 och 17 december 20084,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av 
den 22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social 
utestängning (2010)1,

                                               
1 EGT C 364, 18.12.2000.
2 EGT L 245, 26.8.1992, s. 46–48.
3 EGT L 245, 26.8.1992, s. 49–52.
4 Europeiska unionens råd, pressmeddelande, 16825/08 (Presse 358) s. 18.
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– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 6 september 2006 om en 
europeisk social modell för framtiden 2,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2008 om främjande av 
social integration och bekämpning av fattigdom, inbegripet barnfattigdom, inom EU3,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om en förnyad social 
agenda4, 

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering 
av människor som är utestängda från arbetsmarknaden5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020. En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.”6,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-0000/2010), och av följande skäl:

A. I Europeiska kommissionens socialpolitiska agenda för 2005–2010 utnämndes 2010 till 
”europeiskt år för bekämpning av fattigdom och social utestängning” med den uttryckliga 
målsättningen att bekräfta och understryka EU:s politiska åtagande, såsom det uttrycktes 
vid inledningen av Lissabonstrategin, och vidta åtgärder för att ”på ett avgörande sätt 
utrota fattigdomen”.

B. Trots alla uttalanden om att minska fattigdomen har de sociala klyftorna ökat och 
17 procent av befolkningen (dvs. nästan 85 miljoner människor) levde i slutet av 2008 
under fattigdomsgränsen, även om de fick sociala bidrag7. År 2005 var motsvarande siffra 
16 procent och 2000 var den 15 procent i EU-15.

C. Barn och ungdomar under 17 år löper större risk än befolkningen som helhet att drabbas 
av fattigdom. År 2008 uppgick denna grupp till 20 procent i EU-27. De högsta siffrorna 
fanns i Rumänien (33 procent), Bulgarien (26 procent), Italien och Lettland (25 procent), 
Spanien (24 procent), Grekland, Portugal, Litauen och Storbritannien (23 procent vardera) 
och Polen (22 procent).

D. Äldre personer löper också större risk att drabbas av fattigdom än befolkningen som 
helhet. År 2008 uppgick denna grupp till nästan 19 procent av befolkningen över 65 år i 
EU-27.

                                                                                                                                                  
1 EUT L 298, 20 7.11.2008, s. 20.
2 Antagna texter, P6_TA(2006)0340.
3 EUT C 9E, 15.1.2010, s. 11.
4 Antagna texter, P6_TA(2009)0370.
5 Antagna texter, P6_TA(2009)0371.
6 KOM(2010)2020, 3.3.2010.
7 I varje land beräknas fattigdomsgränsen vara 60 procent av medianinkomsten i det landet, vilket är lägre än 
medelinkomsten.
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E. Förekomsten av otrygga och lågavlönade arbeten gör att andelen arbetstagare som riskerar 
att drabbas av fattigdom ökar. I medeltal hotades åtta procent av den befolkning som hade 
arbete av fattigdom i EU-27 under 2008, med de högsta siffrorna i Rumänien (17 procent), 
Grekland (14 procent), Polen och Portugal (12 procent vardera) och Spanien och Lettland 
(11 procent vardera).

F. Den del av befolkningen som i högst grad riskerar att drabbas av fattigdom är kvinnor. De 
är värre drabbade på grund av arbetslöshet, otrygga och lågavlönade arbeten, 
lönediskriminering och sämre pensioner.

G. Europeiska året för fattigdomsbekämpning måste på ett avgörande sätt öka medvetandet 
om social utestängning och främja en aktiv inkludering, vilket kräver en rättvis 
omfördelning av inkomster och tillgångar och åtgärder för en faktisk ekonomisk och 
social sammanhållning.

H. Målen och principerna för Europeiska året för bekämpning av fattigdom är följande: 
erkännande av rättigheter, gemensamt ansvar och deltagande, sammanhållning, 
engagemang och konkreta insatser.

I. Europeiska unionen har förbundit sig att uppfylla Förenta Nationernas 
millennieutvecklingsmål och resolutionen om Förenta Nationernas andra årtionde för att 
utrota fattigdomen (2008–2017).

J. Fattigdom och social utestängning har många aspekter och det finns befolkningsgrupper 
som är särskilt sårbara (barn, kvinnor och äldre), till vilka också kan räknas 
funktionshindrade, invandrare, flerbarnsfamiljer och enföräldershushåll, kroniskt sjuka 
och bostadslösa. Förebyggandet av och kampen mot fattigdom och utestängning bör 
integreras i andra politikområden, så att alla får tillgång till offentlig service och trygga 
och bra arbeten med inkomster som det går att leva på.

K. Det bör fastställas ett övergripande mål som prioriterar ekonomisk och social 
sammanhållning och skyddet av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta kräver 
en balans mellan den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken samt social- och 
miljöpolitiken, och en rättvis omfördelning av tillgångar och inkomster.

L. Strukturfonderna måste tas i anspråk, ökas och användas bättre i arbetet med den sociala 
integreringen och skapandet av arbetstillfällen av hög kvalitet.

M. De sociala skyddsnätens uppgift är att se till att den sociala sammanhållningen ligger på 
den nivå som krävas för utveckling i syfte att säkerställa social integrering. Detta kräver 
också att man höjer utbildningsnivån hos dem som utestängts från arbetsmarknaden och 
att man garanterar likabehandling vid utövande av de grundläggande rättigheterna.

N. Enligt en nyligen genomförd Eurobarometerundersökning om EU-medborgarnas 
inställning till fattigdom, ansåg det stora flertalet (73 procent) att fattigdomen är ett 
problem i deras respektive land, 89 procent krävde akuta insatser från sina regeringars 
sida för att bekämpa fattigdomen och 74 procent förväntade sig att också EU skulle spela 
en viktig roll i detta sammanhang.
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1. Europaparlamentet understryker behovet av konkreta åtgärder som faktiskt och väsentligt 
minskar fattigdomen och den sociala utestängningen och som gynnar en rättvis 
omfördelning av inkomster och tillgångar, samtidigt som de fyller Europeiska året för 
bekämpning av fattigdom med betydelse och innehåll och följer millenniemålen samt 
garanterar en adekvat minimiinkomst i hela Europeiska unionen.

2. Europaparlamentet understryker fattigdomens och den sociala utestängningens många 
dimensioner och hävdar att den makroekonomiska politiken ska vara socialt hållbar som 
ett led i strategin för att komma ur krisen och den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen. Detta kräver en ändring av prioriteringar och politiska inriktningar, 
bland annat av valutapolitiken, stabilitets- och tillväxtpakten, konkurrenspolitiken, 
politiken för den inre marknaden och budget- och skattepolitiken.

3. Europaparlamentet trycker på att den sociala integrationen måste främjas, med respekt för 
de grundläggande mänskliga rättigheterna, och på att det krävs tydliga åtaganden vid 
utformningen av Europeiska unionens och medlemsstaternas politik för att bekämpa 
fattigdom och social utestängning, så att alla får tillgång till offentlig sjukvård, utbildning 
och yrkesutbildning, bostad, social trygghet, samt trygga anställningar, rättvisa löner, 
värdiga pensioner och adekvata inkomster åt alla.

4. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska kommissionen i sitt dokument ”Strategi 
Europa 2020” tillkännagav att ett av EU:s fem mål är att undanröja hoten om fattigdom 
för 20 miljoner människor. Europaparlamentet anser att detta mål minst måste fördubblas
och göras trovärdigt med lämpliga medel.

5. Europaparlamentet anser att den breda erfarenheten av minimiinkomster, tillsammans med 
åtgärder för social integrering, visar att detta är ett viktigt komplement för att bekämpa 
fattigdom och social utestängning. Därför uppmanar parlamentet kommissionen att ta ett 
initiativ som stöder dessa erfarenheter, som baseras på god praxis och som garanterar en 
lämplig minimiinkomst i hela Europeiska unionen i syfte att förebygga fattigdom och 
garantera social rättvisa och lika möjligheter för alla, utan att medlemsstaternas särart 
äventyras.

6. Europaparlamentet understryker vikten av att snarast utforma och använda lämpliga 
socioekonomiska indikatorer på olika områden (sjukvård, bostad, utbildning, inkomst, 
sysselsättning), för att kunna följa upp och mäta framgångarna med kampen mot 
fattigdom och för social integrering. Dessa bör presenteras varje år i samband med 
internationella dagen för utrotning av fattigdom (17 oktober), med uppgifter om resultat 
med hänsyn till kön, åldersgrupp, hushållstyp, eventuella funktionshinder, invandring, 
kronisk sjukdom och olika inkomstnivåer (60 procent av medianinkomsten; 50 procent av 
medianinkomsten; 40 procent av medianinkomsten), så att hänsyn tas till relativ 
fattigdom, extrem fattigdom och de mest sårbara grupperna.

7. Europaparlamentet framhåller att de personer som lever i fattigdom och deras respektive 
organisationer ska delta i utformningen av politik, åtgärder, indikatorer och tillämpningen 
av dessa på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas parlament och regeringar.
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MOTIVERING

1. Fattigdom och social utestängning

Det senast publicerade uppgifterna om fattigdom och social utestängning kommer från 
Eurostat,1 (januari 2010) och rör levnadsförhållanden 2008 (se tabell I).

Där framgår det att de sociala klyftorna har ökat, trots alla uttalanden om att minska 
fattigdomen. Nästan 85 miljoner människor lever i fattigdom i Europeiska unionen 
(17 procent av cirka 500 miljoner invånare i Europeiska unionen levde under 
fattigdomsgränsen i slutet av 2008, även om de fick sociala bidrag2). År 2005 var denna siffra 
16 procent och 2000 låg den på 15 procent i EU-15.

Barn och ungdomar under 17 år löper större risk än befolkningen som helhet att drabbas av 
fattigdom. År 2008 uppgick den gruppen till 20 procent i EU-27, dvs. en femtedel av alla barn 
och ungdomar lever i fattigdom. De högsta siffrorna fanns i Rumänien (33 procent), 
Bulgarien (26 procent), Italien och Lettland (25 procent), Spanien (24 procent), Grekland, 
Portugal, Litauen och Storbritannien (23 procent vardera) och Polen (22 procent). De lägsta 
siffrorna återfanns i Danmark (9 procent), Slovenien och Finland (12 procent vardera).

Äldre personer löper också större risk att drabbas av fattigdom än befolkningen som helhet. 
År 2008 uppgick denna grupp till nästan 19 procent av befolkningen över 65 år i EU-27.

Samtidigt ökar antalet fattiga arbetstagare. Mer än 19 miljoner arbetstagare lever i fattigdom. 
Även om risken för fattigdom minskar väsentligt om man har ett arbete gör förekomsten av 
otrygga och lågavlönade arbeten att andelen arbetstagare som riskerar att drabbas av 
fattigdom ökar. Under 2008 hotades i genomsnitt åtta procent av den befolkning som hade 
arbete i EU-27 av fattigdom. De högsta talen fanns i Rumänien (17 procent), Grekland 
(14 procent), Polen och Portugal (12 procent vardera) och Spanien och Lettland (11 procent 
vardera).

För att få en tydligare bild av den sociala utestängningen i EU kan man komplettera 
procenttalen för fattigdom, som är ett relativt mått, med talen för materiell fattigdom, som 
mäter den sociala utestängningen i absoluta begrepp. Materiell fattigdom definieras som en 
ofrivillig avsaknad av minst tre av nio materiella faktorer. De nio faktorer som ingår i denna 
indikator är: 

 möjlighet att klara en oväntad utgift,
 möjlighet att åka bort på en veckas årlig semester,
 förekomsten av försenade betalningar (betalning av bostadslån, billån eller andra 

försenade räkningar),
 möjlighet att äta en kött- eller fiskrätt eller motsvarande vegetarisk rätt varje dag,
 möjlighet att värma upp sin bostad på ett adekvat sätt,
 innehav av tvättmaskin,

                                               
1 Levnadsförhållanden 2008 – Eurostat 18.1.10.
2 I varje land beräknas fattigdomsgränsen vara 60 procent av medianinkomsten i det landet, vilket är lägre än 
medelinkomsten.
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 innehav av färg-tv,
 innehav av telefon,
 innehav av egen bil.

Som framgår av tabell II låg den materiella nöden i EU för 2008 också på 17 procent, men 
den var betydligt högre i tio medlemsstater: 51 procent i Bulgarien, 50 procent i Rumänien, 
37 procent i Ungern, 35 procent i Lettland, 32 procent i Polen, 28 procent i Slovakien, 
27 procent i Litauen, 23 procent i Cypern och Portugal och 22 procent i Grekland.

Det är viktigt att förebyggande och bekämpning av fattigdom och social utestängning 
införlivas i andra politikområden, och det måste garanteras att alla har tillgång till offentlig 
service, bra och trygga arbeten och en inkomst som det går att leva drägligt på. Detta kräver 
att EU:s nuvarande politik förändras eller byter inriktning.

Vi får inte glömma att enligt en nyligen genomförd Eurobarometerundersökning om 
EU-medborgarnas inställning till fattigdom, ansåg det stora flertalet (73 procent) att 
fattigdomen är ett problem i deras respektive land, 89 procent krävde akuta insatser från sina 
regeringars sida för att bekämpa fattigdomen och 74 procent förväntade sig att också EU 
skulle spela en viktig roll i detta sammanhang.

2. Europeiska året för bekämpning av fattigdom

I Europeiska kommissionens socialpolitiska agenda för 2005-2010 utnämndes 2010 till 
”Europeiskt år för bekämpning av fattigdom och social utestängning” med den uttryckliga 
målsättningen att bekräfta och understryka EU:s politiska åtagande, såsom det uttrycktes i 
början av Lissabonstrategin, och vidta åtgärder för att ”på ett avgörande sätt utrota 
fattigdomen”.

I Eurostats undersökning1 för 2007 om risken att drabbas av fattigdom före och efter sociala 
bidrag, uppdelad efter ålder och kön, konstateras det att de sociala bidragen är viktiga för att 
förebygga fattigdom, även om kvinnor och barn fortfarande är de som drabbas mest på grund 
av arbetslöshet, otrygga och dåligt betalda arbeten, lönediskriminering och diskriminering 
med avseende på pensioner. (Se tabell nedan). 

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



PR\810174SV.doc 9/13 PE439.981v01-00

SV

Före sociala bidrag – risk för fattigdom

Under 18 år Över 65 år Män Kvinnor
EU-27 33 % 24 % 25 % 27 %

Efter sociala bidrag – risk för fattigdom

Under 18 år Över 65 år Män Kvinnor
EU-27 20 % 20 % 16 % 18 %

De vägledande målen och principerna för det europeiska året för bekämpning av fattigdom är 
som tidigare nämnts: erkännande av rättigheter, gemensamt ansvar och deltagande, 
sammanhållning, engagemang och konkreta insatser. Det är nödvändigt med konkreta 
åtgärder för att integrera dessa mål i den allmänna politiken på EU-nivå och i 
medlemsstaterna, inklusive åtgärder mot den ekonomiska och sociala krisen, för att ge målen 
praktiskt innehåll så att de konkret kan minska fattigdomen.

Det är också viktigt att understryka att EU har förbundit sig att uppfylla Förenta Nationernas 
millennieutvecklingsmål och resolutionen om Förenta Nationernas andra årtionde för att 
utrota fattigdomen (2008–2017). Detta finns tyvärr inte med i kommissionens dokument 
”Strategi Europa 2020” där man begränsar sig till att ange att vägen ut ur fattigdom för 
20 miljoner människor är ett av EU:s fem mål. Förslaget innebär inte bara ett steg tillbaka 
jämför med Lissabonstrategins inledande mål, utan är också ett hinder för att ens närma sig
millenniemålen att minska andelen människor som lever under fattigdomsgränsen till hälften. 
Därför måste detta mål minst fördubblas och göras trovärdigt med hjälp av lämpliga verktyg.

Man måste främja den sociala integrationen, så att de grundläggande mänskliga rättigheterna 
respekteras, och det krävs tydliga åtaganden vid utformningen av EU:s och medlemsstaternas 
politik för att bekämpa fattigdom och social utestängning, så att alla får tillgång till 
grundläggande offentlig service och rätt till sjukvård, utbildning, yrkesutbildning, bostad, 
social trygghet, trygga anställningar, rättvisa löner, drägliga pensioner och adekvata 
inkomster.

Fattigdomens och den sociala utestängningens många aspekter kräver att det finns en social 
dimension för att den makroekonomiska politiken ska vara socialt hållbar som ett led i 
strategin för att ta sig ur krisen och den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Detta 
kräver en ändring av prioriteringar och politiska inriktningar, bland annat av valutapolitiken, 
inklusive stabilitets- och tillväxtpakten, konkurrenspolitiken, politiken för den inre marknaden 
och budget- och skattepolitiken. Det måste fastställas ett övergripande mål som prioriterar 
ekonomisk och social sammanhållning och skyddet av de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, vilket kräver en balans mellan den ekonomiska politiken, 
sysselsättningspolitiken samt social- och miljöpolitiken, och en rättvis omfördelning av 
tillgångar och inkomster. 
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3. Minimiinkomstens roll för att bekämpa fattigdom och social utestängning 

Vi har redan konstaterat att det bästa sättet att bekämpa fattigdom och social utestängning är 
förebyggande åtgärder. Detta kräver:

 högre kvalitet på arbete och löner, något som är grundläggande för att ta sig ut ur 
krisen,

 genuin rätt till inkomst, betraktat som en grundläggande social investering,
 rättvisa pensioner, bidrag och familjeförmåner och
 allmän tillgång till god offentlig service.

Samtidigt som trygga, bra och rättvist betalda arbeten prioriteras, vilket gör att alla som 
arbetar kan ta sig ur fattigdomen, är det viktigt att tänka på att det finns mer än 23 miljoner 
människor som är arbetslösa och utestängda från arbetsmarknaden. De behöver en skälig 
arbetslöshetsersättning som det går att leva på. 

De sociala skyddsnäten har en viktig uppgift när det gäller att garantera en social 
sammanhållning som ligger på en nivå som medger en ekonomisk och social utveckling, 
garantera social integrering, förbättra utbildningsnivån för dem som är utestängda från 
arbetsmarknaden och garantera grundläggande rättigheter och likabehandling.

Det finns befolkningsskikt och grupper som är mer sårbara, bland annat funktionshindrade, 
invandrare, flerbarnsfamiljer och enföräldershushåll, kroniskt sjuka och bostadslösa. De 
behöver stöd som ger dem en dräglig inkomst. Den breda erfarenheten av minimiinkomster i 
de flesta EU-länder, tillsammans med åtgärder för social integrering, visar att detta är en 
viktig kompletterande metod för att bekämpa fattigdom och social utestängning. 

Därför har bestämmelser om minimiinkomst en nyckelroll i de sociala skyddsnäten. 
Minimiinkomst kan definieras som om ett ekonomiskt garantibelopp för dem som inte själva 
kan skaffa sig inkomster. Rätten till en minimiinkomst är allmän (den gäller alla medborgare) 
och är inte avgiftsgrundad (inget krav på periodiskt inbetalda avgifter till en fond, som med 
försäkringar).

Denna åtgärd finns i flera europeiska länder och den består av en ekonomisk inkomstgaranti, i 
varierande former, som anses nödvändig för en medborgares försörjning, kombinerat med 
incitament för att bidragsmottagaren ska bli självförsörjande och oberoende av detta bidrag. I 
rådets rekommendation 92/441/EEG fastställdes gemensamma kriterier för ”tillräckliga 
resurser och socialtjänstförmåner i de sociala trygghetssystemen” som banade vägen för 
minimiinkomster.

I den socialpolitiska agendan, publicerad i februari 2005, bekräftade kommissionen sitt 
åtagande att publicera ett meddelande i detta ämne, vilket skedde i februari 2006, men endast i 
form av ett samråd. 

Nu är tiden därför mogen att återvända till de gamla löftena från 1992, fast nu måste de 
kompletteras och effektiviseras. Det måste påpekas att den så kallade aktiva integrationen inte 
innebär en tillbakagång för dem som har små möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 
för trygga och rättvist avlönade arbeten. Detta kräver att de fattiga och utestängda,
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arbetstagarna liksom de sociala och fackliga organisationer som företräder dem ska vara 
delaktiga i hela processen.
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Tabell I – Fattigdomsgräns och utsatthet för fattigdom 
Risk för befolkningen att drabbas av fattigdom:Fattigdoms-

gräns
(i BNP per 

capita)

Totalt
%

Ålder 
0–17 år

%

Ålder 
65 år eller 
äldre %

Förvärvs-
arbetande 

%
EU-27 - 17 20 19 8
Belgien 10 100 15 17 21 5

Bulgarien 2 800 21 26 34 7
Tjeckien 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

Grekland 7 200 20 23 22 14
Spanien 8 400 20 24 28 11

Frankrike 9 700 13 17 11 7
Italien 9 000 19 25 21 9
Cypern 11 300 16 14 49 6
Lettland 4 400 26 25 51 11
Litauen 4 200 20 23 29 9

Luxemburg 16 500 13 20 5 9
Ungern 4 000 12 20 4 5
Malta 7 800 15 20 22 5
Neder-

länderna 
11 300 11 13 10 5

Österrike 11 200 12 15 15 6
Polen 3 900 17 22 12 12

Portugal 5 800 18 23 22 12
Rumänien 1 900 23 33 26 17
Slovenien 8 400 12 12 21 5
Slovakien 4 000 11 17 10 6
Finland 9 600 14 12 23 5
Sverige 10 400 12 13 16 7

Förenade 
kungariket

11 600 19 23 30 9
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Tabell II – Materiell nöd, 2008
Procent av befolkningen som inte har råd att:Procentsats 

materiell 
nöd

Åka bort på 
semester

Värma upp 
bostaden 
ordentligt 

Äta lagad 
mat varje 

dag 

Ha egen bil

EU-27 17 % 37 % 10 % 9 % 9 %
Belgien 12 26 6 5 6

Bulgarien 51 59 34 30 28
Tjeckien 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

Grekland 22 50 15 7 9
Spanien 9 34 5 2 5

Frankrike 13 32 5 8 4
Italien 16 40 11 8 3
Cypern 23 46 29 5 1
Lettland 35 55 17 23 24
Litauen 27 60 22 19 13

Luxemburg 4 12 1 2 2
Ungern 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2
Neder-

länderna 
5 14 2 2 5

Österrike 14 28 4 13 7
Polen 32 63 20 21 17

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

Förenade 
kungariket

11 24 6 4 5


