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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt arbejdstagere
(2019/2188(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling,

– der henviser til ILO's konventioner og henstillinger,

– der henviser til den reviderede europæiske socialpagt,

– der henviser til samhørighedsmålet i artikel 3 i TEU, navnlig den opadgående sociale 
konvergens,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, jf. artikel 6 i TEUF,

– der henviser til artikel 3 i TEU,

– der henviser til den horisontale sociale klausul i medfør af artikel 9 i TEUF,

– der henviser til social- og arbejdsmarkedspolitikken, jf. artikel 151 ff. i TEUF,

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder,

– der henviser til bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse (EU's 2020-mål),

– der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om social integration og bekæmpelse 
af fattigdom, herunder børnefattigdom, i EU1,

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om mindsteindkomstens betydning 
for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle2,

– der henviser til sin beslutning af 24. november 2015 om begrænsning af uligheder med 
særligt fokus på børnefattigdom3,

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om arbejdsvilkår og usikre 
ansættelsesforhold4,

– der henviser til IFS' globale rettighedsindeks5,

1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0467.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0375.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0401.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0290.
5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
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– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-
0000/2020),

Voksende ulighed

A. der henviser til, at uligheden i og mellem medlemsstaterne er stor, og at kløften mellem 
rig og fattig fortsat vokser; der henviser til, at nettoformuen pr. husstand for landene i 
eurogruppen, selv om den faldt for de laveste 20 %, steg relativt kraftigt for de øverste 
20 %6, og til, at de nederste 20 % af husstandene havde en nettogæld på 4 500 EUR, 
mens de rigeste 10 % havde en nettoformue på 1 189 700 EUR i gennemsnit7;

B. der henviser til, at lave lønninger og stigende lønforskelle i tiltagende grad øger 
uligheden; der henviser til, at stigningen i produktiviteten uden tilsvarende lønstigninger 
også er en medvirkende faktor til, at der er økonomiske ubalancer i og mellem 
medlemsstaterne;

C. der henviser til, at kvinder i EU-27 i gennemsnit tjener 15 % mindre end mænd8;

Fattigdom

D. der henviser til, at EU slet ikke har nået sit mål om at nedbringe antallet af 
fattigdomstruede med 20 mio. senest i 20209;

E. der henviser til, at 95 mio. mennesker (21,7 %) er ramt af fattigdom eller social 
udstødelse, hvilket truer den sociale eksistens for en ud af fem i verdens tredjestørste 
økonomi (EU-27)10;

F. der henviser til, at 6,1 % af befolkningen i EU-28 levede i ekstrem materiel afsavn i 
201811;

G. der henviser til, at fattigdom blandt familier stiger: Hvert fjerde barn under 18 år er truet 
af fattigdom eller social udstødelse; der henviser til, at enlige forældre (34,2 %) og 

6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave, ECB Statistics Paper Series No 36, 
marts 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables, marts 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-
and-figures-infographic
9 Francesca Pepé og Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe, Brussels, november 2019, s. 7 und s. 13 ff., og COM(2010)2020, 
3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
11 Severe material deprivation: inability to afford less than 4 out of 11: mortgage or rent payments, utility bills, hire 
purchase instalments or other loan payments, one week annual holidays, meals involving meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone (including mobile), a colour tv, a washing machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview)

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
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børnerige familier er særligt berørte12;

H. der henviser til, at lejepriserne konstant stiger, og at folk ved eller under 
fattigdomsgrænsen skal bruge 38 % af deres disponible indkomst på boligomkostninger, 
og at denne procentdel i visse medlemsstater endda ligger på nærved 50-90%13;

I. der henviser til, at hjemløsheden, med undtagelse af Finland, ligeledes er stigende 
overalt, og at omkring 700 000 mennesker er hjemløse14;

J. der henviser til, at fattigdom i alderdommen stiger støt, delvis som et resultat af 
omfattende pensionsreformer: fattigdomsrisikosatsen for ældre over 65 år var i 
gennemsnit 16,1 % (EU-28); der henviser til, at dette tal vil stige yderligere som følge 
af usikker og atypisk beskæftigelse15;

Faldende overenskomstdækning 

K. der henviser til, at overenskomstdækningen er faldende i OECD-landene, og at hver 
anden arbejdstager i mindst 14 EU-medlemsstater arbejder uden overenskomst; der 
henviser til, at kun syv medlemsstater kan påvise et niveau for overenskomstdækning på 
mere end 80 %16;

L. der henviser til, at antallet af lande på verdensplan, hvor der finder undertrykkelse af 
fagforeninger og arbejdstagere sted, er steget fra 92 i 2018 til 107 i 2019; der henviser 
til, at stigningen var størst i EU-28 med 40 %, idet 68 % af landene tilsidesatte retten til 
at strejke, og 50 % krænkede retten til kollektive forhandlinger17;

Stigning i atypiske og usikre ansættelsesforhold 

M. der henviser til, at privatisering og outsourcing mindsker jobsikkerheden, hvilket også 
er en indikator for stigningen i usikre ansættelsesforhold;

N. der henviser til, at andelen af arbejdstagere, der bor i en husstand, som er i fare for at 
havne i fattigdom, steg fra 8 % til 9,4 % på ti år – hvilket svarer til en stigning på 20,5 
mio. mennesker18;

O. der henviser til, at mindstelønsordninger varierer meget medlemsstaterne imellem med 
hensyn til størrelse, omfang og dækning; der henviser til, at der kun er tre 
medlemsstater, der kan påvise en mindsteløn, som konsekvent ligger over den fastsatte 
fattigdomsgrænse (60 % af bruttomedianindkomsten), og at mindstelønnen i andre 
medlemsstater ikke er en konsekvent beskyttelse mod fattigdom; der henviser til, at 
visse sektorer, grupper af arbejdstagere og arbejdsformer delvist ikke er medtaget i eller 

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS Database.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6, no 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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omfattet af mindstelønsordninger;

P. der henviser til, at stigningen i atypiske ansættelsesforhold inden for ti år har været 
betydeligt højere end den samlede stigning i beskæftigelsen: stigningen i deltidsarbejde 
var højest, efterfulgt af tidsbegrænsede kontrakter19; der henviser til, at mere end en 
tredjedel af de deltidsansatte arbejder på deltid ufrivilligt, og at det kun er i mangel af 
bedre alternativer, at hver anden er på en tidsbegrænset kontrakt20;

Krise

Q. der henviser til, at såvel arbejdsløsheden som de usikre og atypiske ansættelsesforhold 
steg kraftigt under finanskrisen i 2008, og at der igen under covid-19-krisen har været 
fokus på de sociale spørgsmål såsom tab af arbejdspladser, korttidsarbejde og 
indkomstvanskeligheder, som f.eks. i forbindelse med småhåndværk; der henviser til, at 
antallet af selvstændige erhverv samt små og mellemstore virksomheder falder, at 
kløften mellem rige og fattige bliver større, og at ubalancerne i og mellem 
medlemsstaterne forværres som følge af covid-19-krisen;

Bekæmpelse af ulighed 

1. minder Kommissionen og medlemsstaterne om gennem opadgående konvergens at nå 
målet om sammenlignelige levevilkår og at modvirke den voksende ulighed og 
svækkelsen af solidariteten i og mellem medlemsstaterne ved hjælp af passende 
foranstaltninger, såsom styrkelse af de kollektive forhandlingssystemer og antagelse af 
en samordnet tilgang til sociale sikringsordninger for minimumsindkomst, mindsteløn 
og minimumspension for alle aldersgrupper;

2. er overbevist om, at princippet om, at "arbejdet er det bedste middel mod fattigdom" 
ikke længere holder stik i betragtning af lavtlønssektorer, atypiske og usikre 
arbejdsvilkår og afvikling af sociale sikringsordninger, og at det kun er fungerende 
kollektive forhandlingssystemer og mindstelønsordninger, der kan sikre et liv uden 
fattigdom;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til på grundlag af de forpligtelser, der er 
pålagt i henhold til ILO's konventioner, den reviderede europæiske socialpagt og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder at fremme såvel kollektive forhandlinger som 
retten til at forsamle sig, forhandle og indgå kollektive overenskomster samt respektere 
og håndhæve retten til en rimelig mindsteløn;

4. henleder Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på behovet for at 
indarbejde en protokol om sociale fremskridt i EU-traktaterne, der i tilfælde af 
konflikter mellem de grundlæggende økonomiske friheder og de grundlæggende 
kollektive sociale rettigheder skal give sidstnævnte forrang;

Mindstedækning af leve- og arbejdsvilkår

5. glæder sig over Kommissionens plan om hurtigst muligt at foreslå et udkast til et retligt 
instrument, der skal sikre, at alle arbejdstagere i Unionen modtager en rimelig 

19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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mindsteløn21; opfordrer endvidere til, at det gennem dette instrument ved hjælp af 
lovgivning eller kollektive overenskomster skal sikres, at ingen trues af fattigdom, og at 
enhver kan leve af sit arbejde og deltage i samfundet; understreger, at den nedre grænse 
bør ligge på mindst 60 % af landets bruttomedianindkomst; understreger, at der, dersom 
dette beløb ikke rækker til et anstændigt liv sammenlignet med den nationale 
levestandard, bør beregnes et supplement dertil ved hjælp af en mekanisme, som på 
grundlag af objektive kriterier kan garantere et værdigt liv;

6. opfordrer Kommissionen til enten at forbedre de eksisterende direktiver eller gennem 
nye retsakter at sikre vedtægtsmæssige mindstekrav til arbejdsvilkår for alle 
arbejdstagere, navnlig for arbejdstagere i atypiske og usikre erhverv og 
proformaselvstændige arbejdstagere, samt til at forbyde ansættelse uden et fast timetal;

7. glæder sig over Kommissionens plan om at vedtage direktivet om platformsarbejde, 
som skal sikre, at platformsarbejdere omfattes af den gældende arbejdsret, er socialt 
beskyttede og kan danne arbejdstagerorganisationer og fagforeninger, så de kan indgå 
kollektive overenskomster;

8. opfordrer medlemsstaterne til, når de gennemfører direktivet om balance mellem 
arbejdsliv og privatliv22, at være opmærksom på, at der sikres adgang til børnepasning i 
almindelighed, og at dette navnlig skal gælde for enlige forældre, således at disse ikke 
tvinges til at påtage sig et usikkert og lavtlønnet arbejde; 

9. opfordrer til, at reglerne om ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling 
overholdes, navnlig for så vidt angår lønninger;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle har adgang til 
anstændige boliger til overkommelige priser, og til yderligere at fremme økonomisk 
overkommelige offentlige boliger;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere atypiske og usikre 
beskæftigelsesgrupper på arbejdsmarkedet og ved hjælp af foranstaltninger at modvirke 
denne form for beskæftigelse;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til gennem kontroller at intensivere 
overvågningen af overholdelsen af gældende arbejdsmarkeds- og sociallovgivning og til 
i forbindelse med grænseoverskridende situationer at gøre brug af Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA);

Kollektive overenskomster 

13. slår fast, at den frie forhandlingsret er et værdifuldt gode; glæder sig over 
Kommissionens plan om at vedtage et handlingsprogram til beskyttelse og styrkelse af 
kollektive forhandlingssystemer på nationalt plan, navnlig på sektorniveau, og 
henstiller, at der træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 151 og 153 i 
TEUF; understreger, at kollektive overenskomster i den sammenhæng ikke må gøres til 

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019 om balance mellem arbejdsliv 

og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU.
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genstand for regulering og fortolkninger på europæisk plan;

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at modtagelse af støtte fra Unionens fonde og 
programmer skal være betinget af, at de gældende kollektive overenskomster 
overholdes;

15. henstiller medlemsstaterne til i tilfælde, hvor overenskomstdækningen er under 70 %, at 
træffe foranstaltninger til at fremme kollektive forhandlinger;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til effektivt og ved hjælp af sanktioner at 
håndhæve arbejdstagernes ret til at organisere sig og deres ret til at forhandle og indgå 
kollektive overenskomster samt til at sikre, at fagforeningerne kan få adgang til 
virksomheder, så de kan tale med og organisere arbejdstagere på arbejdsstedet;

17. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde hen imod en 
ændring af EU's konkurrenceregler, således at offentlige tjenester som f.eks. hospitaler 
og plejeinstitutioner kan forblive under, eller vende tilbage til, offentlig kontrol;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre direktiverne om offentlige indkøb 
således, at konkurrence på bekostning af lønninger forhindres, så kun de, der ikke 
undergraver de gældende kollektive overenskomster, har lov til at byde; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre overholdelse, kontrol og håndhævelse;

19. foreslår Kommissionen at ændre de europæiske regler på en sådan måde, at 
soloselvstændige og atypiske arbejdstagere kan forene sig og indgå kollektive 
overenskomster;

De sociale virkninger af covid-19-pandemien

20. påpeger, at ubalancer ikke må forværres, og at konsekvenserne af covid-19-krisen ikke 
må bebyrde arbejdstagerne og de fattige gennem spareforanstaltninger eller inden for 
rammerne af det europæiske semester; insisterer navnlig på behovet for at træffe 
foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom og fattigdom blandt personer i arbejde;

21. opfordrer indtrængende Kommissionen til at være særlig opmærksom på den 
økonomiske indvirkning af korttidsarbejde og afskedigelser og den sociale indvirkning 
på personer med en atypisk levevis;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ved hjælp af europæisk og national 
støtte at afbøde de mest alvorlige virkninger af covid-19, hvorved fordelingen af 
offentlige midler, som f.eks. gennem SURE, skal gøres betinget af, at eksisterende 
arbejdspladser ikke nedlægges;

23. foreslår, at en eventuel høj arbejdsløshed tackles aktivt gennem europæiske og nationale 
beskæftigelsesprogrammer, og at der investeres i nye arbejdspladser, fremtidsorienteret 
infrastruktur samt i digital og grøn omstilling.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens 2020-mål om at reducere antallet af mennesker, der er i risiko for at havne i 
fattigdom, med 20 mio. er ikke blevet opfyldt.

Tværtimod er uligheden i EU – både i og mellem medlemsstaterne – steget. Det frygtes, at 
disse uligheder vil blive yderligere forværret af de forestående økonomiske og sociale 
konsekvenser af covid-19-pandemien.

Selv om ILO's generalsekretær for et par år siden sagde, at arbejde er det bedste middel mod 
fattigdom, er dette i dag ikke længere tilfældet for alle.

Konkurrencen om at underbyde lønninger stimuleres af atypisk og usikker beskæftigelse, 
spillejob, platformsarbejde, crowdworking, proforma- og soloselvstændige og gennem 
outsourcing, udlicitering, underleverandørkæder, privatisering og liberalisering. Dette 
undergraver også de kollektive forhandlingssystemer. Den faldende overenskomstdækning 
fører til en sænkning af lønniveauet.

Dette har konsekvenser: En god del af konkurrencen på det indre marked foregår på 
bekostning af arbejdstagerne. I stedet for lokale bygningsarbejdere bruges udstationerede 
arbejdstagere, så der kan skæres i lønningerne. Sæsonarbejdere, der kommer som 
høstarbejdere fra et land med lave lønninger til et land med høje lønninger. Staten sørger til 
dels for at forhøje lave lønninger, og virksomhederne subsidieres således indirekte. Samtidig 
er købekraften og den indenlandske efterspørgsel faldende. Stadigt færre beskæftigede har råd 
til uddannelse. Men arbejdsretten og den sociale beskyttelse må ikke ophøre ved de nationale 
grænser. Der skal ikke længere kunne eksistere retlige rammer for konkurrence om at 
underbyde lønninger.

Samtidig stiger væksten i aktiver og lønninger i det øverste segment enormt. Der genereres 
penge, men de fordeles ujævnt. Et enormt indre marked uden en bindende ramme for sociale 
standarder skaber kun fordele for nogle få, og mange mennesker lades i stikken.

Kommissionen og medlemsstaterne er konsekvent nødt til at imødegå denne udvikling inden 
for deres kompetenceområder. De byrder, der følger af krisen, må heller ikke pålægges 
arbejdstagerne. Det, der kræves, er stærke og effektive kollektive forhandlingssystemer, hvor 
alle inddrages, og en samordnet tilgang, som omfatter alle livets faser, og hvorved der 
tilvejebringes en ramme, der kan være en garant mod fattigdom, og som spænder over alt fra 
minimumsindkomst til minimumsløn og minimumspensioner.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_DA.html#title2

