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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande
(2019/2188(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling,

– med beaktande av ILO:s konventioner och rekommendationer,

– med beaktande av den reviderade europeiska sociala stadgan,

– med beaktande av målet om sammanhållning enligt artikel 3 i EU-fördraget, i synnerhet 
den uppåtgående sociala konvergensen,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna i enlighet med artikel 6 i EUF-fördraget,

– med beaktande av artikel 3 i EU-fördraget,

– med beaktande av den övergripande sociala klausulen i artikel 9 i EUF-fördraget,

– med beaktande av socialpolitiken enligt artikel 151 och följande artiklar 
i EUF-fördraget,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter,

– med beaktande av kampen mot fattigdom och social utestängning (EU 2020-mål),

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om främjande av social 
integration och bekämpning av fattigdom, inbegripet barnfattigdom, i EU1,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2010 om minimiinkomstens roll när 
det gäller att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle som är öppet för alla i Europa2,

– med beaktande av sin resolution av den 24 november 2015 om att minska ojämlikhet, 
med särskilt fokus på barnfattigdom3,

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2017 om arbetsvillkor och osäkra 
anställningar4,

1 Antagna texter, P6_TA(2008)0467.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0375.
3 Antagna texter, P8_TA(2015)0401.
4 Antagna texter, P8_TA(2017)0290.
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– med beaktande av IFS globala rättighetsindex5,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

Ökande ojämlikhet

A. Det råder stor ojämlikhet inom och mellan medlemsstaterna, och klyftan mellan fattiga 
och rika ökar. Medan nettotillgångarna per hushåll sjönk för de svagaste 20 procenten 
i länderna i Eurogruppen ökade de relativt kraftigt för de starkaste 20 procenten6, och de 
svagaste 20 procenten av hushållen hade en nettoskuld på i genomsnitt 4 500 euro 
medan de rikaste 10 procenten hade nettotillgångar på i genomsnitt 1 189 700 euro7.

B. Låga löner och allt större löneskillnader bidrar till ojämlikheten. Produktivitetsökningar 
utan motsvarande löneökningar ökar också de ekonomiska obalanserna inom och 
mellan medlemsstaterna.

C. I EU-27 tjänar kvinnor i genomsnitt 15 % mindre än män8.

Fattigdom

D. EU har med god marginal missat sitt mål att fram till 2020 minska antalet människor 
som riskerar att drabbas av fattigdom med 20 miljoner9.

E. 95 miljoner människor (21,7 %) lider av fattigdom eller social utestängning, vilket gör 
att den sociala existensen för var femte person i världens tredje största ekonomi (EU-27) 
är hotad10.

F. 6,1 % av befolkningen i EU-28 levde i allvarlig materiell fattigdom 201811.

G. Familjefattigdomen ökar: Vart fjärde barn under 18 riskerar att drabbas av fattigdom 

5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
6 ECB, The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey: Results from the first wave, Statistics 
Paper Series nr 36, mars 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, mars 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c9
1c3c882840e9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200227STO73519/lonegapet-mellan-konen-i-
europa-fakta-och-statistik-grafik
9 Francesca Pepé och Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe, Bryssel, november 2019, s. 7 och s. 13 och följande sidor, 
och COM(2010)2020 av den 3 mars 2010.
10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-
0dec-9c2e85561795
11 Allvarlig materiell fattigdom – de berörda har inte råd med minst fyra av elva av följande: låne- eller 
hyreskostnader, hushållsräkningar, avbetalningar på köp eller betalningar på andra lån, en veckas årlig semester, 
måltider innehållande kött/fisk/protein varannan dag, oförutsedda utgifter, telefon (inklusive mobiltelefon), färg-
tv, tvättmaskin, bil, värme (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview).

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
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/sv/headlines/society/20200227STO73519/lonegapet-mellan-konen-i-europa-fakta-och-statistik-grafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200227STO73519/lonegapet-mellan-konen-i-europa-fakta-och-statistik-grafik
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


PR\1198318SV.docx 5/10 PE647.047v01-00

SV

eller social utestängning. Ensamstående föräldrar (34,2 %) och stora familjer drabbas 
särskilt hårt12.

H. Hyreskostnaderna ökar stadigt, och människor på eller under fattigdomsgränsen tvingas 
att spendera 38 % av sin disponibla inkomst på boende, i vissa medlemsstater uppemot 
50–90 %13.

I. Hemlösheten ökar också överallt, med undantag för Finland. Cirka 700 000 personer är 
hemlösa14.

J. Fattigdomen bland äldre ökar stadigt, även i kombination med grundläggande 
pensionsreformer: Fattigdomsrisken bland personer över 65 låg i genomsnitt på 16,1 % 
(EU-28). Denna andel kommer att öka ytterligare till följd av osäkra och atypiska 
anställningar15.

Tillbakagång för kollektivavtalen 

K. Kollektivavtalen är på tillbakagång i OECD-länderna. I minst 14 EU-medlemsstater 
omfattas varannan anställd arbetstagare inte av något kollektivavtal. I bara 
sju medlemsstater omfattas mer än 80 % av arbetstagarna av kollektivavtal16.

L. Antalet länder runt om i världen där fackföreningar och arbetstagare förtrycks har ökat 
från 92 år 2018 till 107 år 2019. I EU-28 var ökningen störst med 40 %, och 68 % av 
länderna bröt mot strejkrätten, medan 50 % bröt mot rätten till kollektiva 
förhandlingar17.

Ökning av atypiska och osäkra anställningar 

M. Privatiseringar och utläggande på entreprenad minskar anställningstryggheten, vilket 
också är en indikator på ökningen av osäkra anställningar.

N. Andelen arbetstagare som lever i ett hushåll som riskerar att drabbas av fattigdom har 
ökat från 8 % till 9,4 % på tio år – motsvarande en ökning med 20,5 miljoner 
människor18.

O. Systemen för minimilöner varierar kraftigt mellan medlemsstaterna när det gäller nivå, 
omfattning och täckning. I bara tre medlemsstater ligger minimilönen genomgående 
över den fastställda fattigdomsgränsen (60 % av bruttomedianen). I övriga 
medlemsstater utgör den inte genomgående ett skydd mot fattigdom. Delvis är det också 

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, nr 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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så att vissa sektorer, arbetstagargrupper och arbetsformer inte inkluderas i eller omfattas 
av ordningarna för minimilön.

P. På tio år har ökningen av atypiska anställningar varit klart större än den totala ökningen 
av antalet arbetstillfällen. Deltidsarbete har ökat mest, följt av visstidsanställningar19. 
Mer än en tredjedel av dem som arbetar deltid gör det ofrivilligt, och varannan person 
som arbetar inom ramen för en visstidsanställning gör det enbart på grund av bristen på 
alternativ20.

Kris

Q. Såväl arbetslösheten som de osäkra och atypiska anställningarna ökade kraftigt under 
finanskrisen 2008, och under covid-19-krisen ligger fokus också på sociala frågor som 
förlorade arbetstillfällen, korttidsarbete och försörjningssvårigheter, till exempel inom 
hantverkssektorn. Medelklassen krymper, klyftan mellan fattiga och rika växer och 
obalanserna inom och mellan medlemsstaterna förvärras genom covid-19-krisen.

Åtgärder mot ojämlikhet 

1. Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att genom 
uppåtgående konvergens förverkliga målet om jämförbara levnadsvillkor och att 
motverka den ökande ojämlikheten och den minskande solidariteten inom och mellan 
medlemsstaterna genom lämpliga åtgärder, såsom stärkande av kollektivavtalssystemen 
och en samordnad strategi för minimitrygghetssystem för alla åldersgrupper med hjälp 
av minimiinkomst, minimilön och minimipension.

2. Europaparlamentet är övertygat om att principen ”arbete är det bästa skyddet mot 
fattigdom” inte längre gäller i dag mot bakgrund av låglönesektorer, atypiska och osäkra 
anställningar och avskaffandet av de sociala trygghetssystemen, och anser bestämt att 
endast välfungerande system för kollektivavtal och minimilöner kan garantera liv utan 
fattigdom.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, på grundval av 
skyldigheterna enligt ILO:s konventioner, den reviderade europeiska sociala stadgan 
och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, främja kollektiva förhandlingar och 
rätten att organisera sig och förhandla om och ingå kollektivavtal samt att respektera 
och upprätthålla rätten till skälig minimilön.

4. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen och medlemsstaterna på behovet av 
ett protokoll om sociala framsteg i unionsfördragen vilket i händelse av en konflikt 
mellan de grundläggande ekonomiska friheterna och de grundläggande kollektiva 
sociala rättigheterna ger de sistnämnda företräde.

Minimiskydd för levnads- och arbetsvillkoren

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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5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens plan att skyndsamt lägga fram ett förslag 
till rättsligt instrument för att se till att varje arbetstagare i EU får en skälig minimilön21. 
Parlamentet begär också att denna plan, genom lagstiftning eller kollektivavtal, 
säkerställer att ingen riskerar att drabbas av fattigdom och att alla kan leva på sitt arbete 
och delta i samhället. Parlamentet understryker att den nedre gränsen bör ligga på minst 
60 % av den nationella bruttomedianlönen. Om detta inte räcker till att leva på sett till 
den nationella nivån i övrigt betonar parlamentet att det, genom en kompletterande 
mekanism som bygger på objektiva kriterier, bör göras beräkningar för ett tillägg, i syfte 
att garantera ett värdigt liv.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, antingen genom att förbättra befintliga 
direktiv eller genom ny lagstiftning, säkerställa rättsligt bindande minimiarbetsvillkor 
för alla arbetstagare, särskilt för personer med atypiska och osäkra anställningar och 
falska egenföretagare, samt att förbjuda anställningsavtal där antalet arbetstimmar ej 
avtalats.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens plan att anta direktivet om arbete via 
digitala plattformar, vilket bör säkerställa att arbetstagare på digitala plattformar 
omfattas av tillämplig arbetsrätt, är socialt skyddade samt kan bilda organ för 
arbetstagarrepresentation och organisera sig i fackföreningar för att ingå kollektivavtal.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid genomförandet av direktivet om 
balans mellan arbete och privatliv22 säkerställa tillgången till barnomsorg i allmänhet 
och för ensamstående föräldrar i synnerhet, så att dessa inte tvingas in i osäkra och 
lågavlönade arbeten. 

9. Europaparlamentet uppmanar till efterlevnad av reglerna om jämställdhet och 
antidiskriminering, särskilt vad gäller löner.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 
tillgång till anständiga bostäder till rimliga priser för alla och att ytterligare främja 
allmännyttiga bostäder till rimliga priser.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kartlägga grupper 
av arbetstagare i atypiska och osäkra anställningar på arbetsmarknaden och att vidta 
åtgärder för att motverka dessa anställningsformer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genom kontroller 
i större utsträckning övervaka efterlevnaden av tillämplig arbets- och sociallagstiftning 
och att använda sig av Europeiska arbetsmyndigheten i gränsöverskridande situationer.

Kollektivavtal 

13. Europaparlamentet konstaterar att arbetsmarknadsparternas autonomi utgör en värdefull 
tillgång, och välkomnar kommissionens plan att anta ett handlingsprogram för att 
skydda och stärka kollektivavtalssystemen på nationell nivå, särskilt på sektorsnivå, 

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_sv.pdf
22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och 
privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU.
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samt rekommenderar att åtgärder vidtas i enlighet med artiklarna 151 och 153 i EUF-
fördraget. Parlamentet betonar att kollektivavtal inte får bli föremål för bestämmelser 
och tolkningar på EU-nivå.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa efterlevnad av tillämpliga 
kollektivavtal som ett villkor för stöd från unionens fonder och program.

15. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja 
kollektiva förhandlingar i situationer där kollektivavtalens täckning underskrider 70 %.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på ett effektivt 
sätt och genom sanktioner se till att arbetstagarna har rätt att organisera sig och 
förhandla om och sluta kollektivavtal, och att säkerställa att fackföreningar får tillgång 
till arbetsplatser för att kunna prata med arbetstagarna på plats och bidra till att dessa 
organiserar sig.

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att verka 
för en ändring av EU:s konkurrensregler så att inrättningar som tillhandahåller 
offentliga tjänster av allmänt intresse, såsom sjukhus och vårdinrättningar, kan förbli 
offentliga eller kan återgå till att vara offentliga.

18. För att förhindra konkurrens på bekostnad av löner uppmanar Europaparlamentet med 
kraft kommissionen att förbättra direktiven om offentlig upphandling så att endast de 
som inte undergräver tillämpliga kollektivavtal får lämna anbud. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa efterlevnad, kontroll och upprätthållande.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra EU:s regler så att enskilda 
egenföretagare och arbetstagare i atypiska anställningar kan organisera sig och sluta 
kollektivavtal.

Sociala konsekvenser av covid-19-pandemin

20. Europaparlamentet framhåller att obalanserna inte får fördjupas och att konsekvenserna 
av covid-19-krisen inte får drabba arbetstagare och fattiga människor till följd av 
åtstramningsåtgärder eller inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 
Parlamentet insisterar särskilt på behovet av åtgärder för att motverka fattigdom och 
fattigdom bland förvärvsarbetande.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att särskilt uppmärksamma de 
ekonomiska konsekvenserna av korttidsarbete och uppsägningar och de sociala 
konsekvenserna för utsatta personer.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att mildra de 
allvarligaste effekterna av covid-19 genom stöd på EU-nivå och nationell nivå, varvid 
offentlig finansiering, till exempel via Sure, bör åtföljas av ett förbud mot att skära ned 
befintliga arbetstillfällen.

23. Europaparlamentet föreslår åtgärder för att aktivt motverka potentiellt hög arbetslöshet 
genom sysselsättningsprogram på EU-nivå och nationell nivå, samt investeringar i nya 
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arbetstillfällen, framtidsorienterad infrastruktur, digitalisering och en ”grön 
omställning”.
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MOTIVERING

Kommissionens EU 2020-mål om att minska antalet människor som riskerar att drabbas av 
fattigdom med 20 miljoner har inte uppnåtts.

I stället har ojämlikheten i EU ökat både inom och mellan medlemsstaterna. De överhängande 
ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin väcker farhågor om att dessa 
ojämlikheter kommer att förvärras ytterligare.

Samtidigt som ILO:s generaldirektör för bara några år sedan sade att arbete är det bästa 
skyddet mot fattigdom är detta i dag inte längre fallet för alla.

Konkurrensen för att bjuda under löner underblåses av atypiska och osäkra anställningar, 
”gigarbete”, arbete via digitala plattformar och folkentreprenad samt falska och enskilda 
egenföretagare, genom olika typer av utläggande på entreprenad, kedjor av underleverantörer, 
privatisering och liberalisering. Detta urholkar också kollektivavtalssystemen. 
Kollektivavtalens allt mer begränsade täckning leder till lägre lönenivåer.

Detta får i sin tur följder: En stor del av konkurrensen på den inre marknaden sker på 
arbetstagarnas bekostnad. I stället för lokala byggnadsarbetare anlitas utstationerade 
arbetstagare för att pressa ned lönerna, liksom säsongsarbetare, som kommer för skördearbete 
från låglöneländer till höglöneländer. Låga löner kompletteras delvis från statligt håll, vilket 
innebär att företagens verksamheter indirekt subventioneras. Samtidigt minskar köpkraften 
och den inhemska efterfrågan. Allt färre arbetstagare har råd med utbildning och fortbildning. 
Arbetsrätten och det sociala skyddet får emellertid inte upphöra att gälla vid de nationella 
gränserna. Det får inte längre finnas någon rättslig ram som möjliggör konkurrens för att 
bjuda under löner.

Samtidigt ser vi en enorm tillväxt i tillgångar och löner i det övre segmentet. Pengarna 
genereras men fördelas ojämnt. En kolossal inre marknad utan ett bindande ramverk med 
sociala standarder skapar fördelar för bara ett fåtal, medan många andra hamnar på 
efterkälken.

Inom ramen för sina behörighetsområden måste kommissionen och medlemsstaterna 
konsekvent motverka denna utveckling, och bördorna till följd av krisen får inte heller 
övervältras på arbetstagarna. Det som behövs nu är robusta och välfungerande 
kollektivavtalssystem som omfattar alla, i kombination med en samordnad strategi avsedd för 
livets alla skeden, med en ram som skyddar mot fattigdom och innefattar allt från 
minimiinkomster till minimilöner och minimipensioner.

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

