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B9-0000/2022

Europaparlamentets resolution om rådets rekommendation om minimiinkomst
(2022/2840(RSP))

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 europeiska pelaren för sociala rättigheter,

– med beaktande av den europeiska sociala stadgan,

– med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor, som antogs 1979,

– 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, 27 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 samt nummer 29 och 105 om avskaffande av 
tvångsarbete,

– med beaktande av artiklarna 34, 35 och 36 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, vilka särskilt reglerar rätten till socialbidrag och 
bostadsbidrag, en hög hälsoskyddsnivå för människor och tillgång till tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse,

– 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)1,

– 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, 

                                               
1 EGT L 245, 26.8.1992, s. 46.
2 EGT C 70 E, 8.3.2012, s. 8.
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– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2017 om minimiinkomstpolitik som 
ett sätt att bekämpa fattigdom3,

– med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om rådets rekommendation om 
minimiinkomst (O-000000/2022 – B9/2022 och O-000000/2022 – B9/2022),

– med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, och av följande skäl:

A. För närvarande riskerar 96,5 miljoner människor i EU att drabbas av fattigdom och 
social utestängning, vilket motsvarar 21,9 % av befolkningen4. Enligt en rapport från 
Världsbanken skulle ytterligare 68–135 miljoner människor kunna drivas in i fattigdom 
fram till 2030 till följd av klimatförändringarna5.

B. Fattigdomsklyftan mellan könen har ökat under de senaste fem åren, eftersom kvinnor i 
allt högre och oproportionerlig grad drabbas av fattigdom och risk för social 
utestängning jämfört med män, särskilt kvinnor som utsätts för intersektionell 
diskriminering och hushåll med ensamstående mödrar6. Den ojämlika fördelningen av 
oavlönat omsorgsarbete och hushållsarbete mellan män och kvinnor är en 
utslagsgivande faktor för att avgöra om kvinnor kommer in och stannar kvar i 
arbetslivet och kvaliteten på de arbeten de har.

C. Omkring 35 % av EU:s befolkning i arbetsför ålder som riskerar att drabbas av 
fattigdom omfattas inte av minimiinkomst eller andra sociala förmåner. Ingen 
medlemsstat har inrättat ett förmånssystem som är tillräckligt för att garantera alla 
människor en anständig levnadsstandard, trots att EU är en av världens rikaste regioner.

D. Klimatförändringarna har drabbat de fattigaste hårdast, eftersom extrema 
väderförhållanden har lett till inflation inom olika sektorer, såsom energi, livsmedel 
(”heatflation”), kläder och elektronik, och skador på bostäder på grund av 
översvämningar, och har också inverkan på hälsan. Vi håller fortfarande på att 
återhämta oss från covid-19-pandemin och att försöka lindra de ökade 
levnadskostnaderna på grund av den höga inflation som förvärrats av invasionen av 
Ukraina7.

E. I principerna 12 och 13 i den europeiska sociala stadgan anges att ”alla arbetstagare och 
deras anhöriga har rätt till social trygghet” och att ”den som saknar tillräckliga resurser 
har rätt till social och medicinsk hjälp”.

                                               
3 EUT C 346, 27.9.2018, s. 156.
4 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211015-1
5 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-
to-poverty-reduction
6 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-report
7 https://www.france24.com/en/europe/20220721-heatflation-how-high-temperatures-drive-up-food-prices
https://www.axios.com/2022/08/18/inflation-climate-change-economy-extreme-weather
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F. I princip 3 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter fastslås att var och en har 
”rätt till lika behandling och möjligheter när det gäller sysselsättning, socialt skydd, 
utbildning och tillgång till varor och tjänster som erbjuds allmänheten” och i princip 14 
anges att ”var och en som saknar tillräckliga resurser har rätt till passande 
minimiinkomstförmåner, som ska säkerställa ett värdigt liv under livets alla skeden, och 
verklig tillgång till hjälpande varor och tjänster.”

G. I dag har alla EU:s medlemsstater någon form av minimiinkomstsystem och alla har lagt 
sina system på en nivå som ligger under gränsen för fattigdomsrisk, och ibland så lite 
som 20 % av tröskeln för risk för fattigdom eller social utestängning, vilket i praktiken 
innebär att de som har minimiinkomst inte har tillräcklig inkomst för att få ekonomin att 
gå ihop.

H. Den modell med icke-bindande lagstiftning och mekanismer för politisk samordning 
som använts under de senaste 20 åren har misslyckats med att på ett effektivt och 
hållbart sätt minska den ekonomiska fattigdomen, fattigdomen bland förvärvsarbetande 
och inkomstskillnaderna.

I. Kvinnor, hushåll med ensamstående föräldrar, personer med funktionsnedsättning eller 
långtidssjukdomar, personer med migrant- eller minoritetsbakgrund, hemlösa, gruppen 
hbtqi+ och arbetslösa är de som drabbas hårdast av fattigdom eller riskerar att hamna i 
fattigdom.

1. Europaparlamentet påminner om att kommissionen, arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället vid toppmötet i Porto åtog sig att fram till 2030 minska antalet 
människor som riskerar fattigdom eller social utestängning med minst 15 miljoner, 
varav minst 5 miljoner barn. Parlamentet påminner om att EU redan till stor del hade 
misslyckats med att uppnå sitt mål att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom senast 
2020 innan covid-19-pandemin slog till. Parlamentet konstaterar att de nu ökande 
levnadskostnaderna kommer att leda till att allt fler människor hamnar i fattigdom 
såvida inte åtgärder vidtas snabbt. Parlamentet betonar att fattigdom inte bara är en brist 
på ekonomiska medel, utan snarare en flerdimensionell företeelse som omfattar både 
brist på inkomst och tillgång till viktiga varor och tjänster, och därmed de 
grundläggande villkoren för ett värdigt liv. Parlamentet konstaterar att personer som 
lever i fattigdom upplever många sammanhängande och ömsesidigt förstärkande 
umbäranden som hindrar dem från att åtnjuta sina rättigheter och som gör att deras 
fattigdom består.

2. Europaparlamentet konstaterar att kommittén för socialt skydd och befintliga 
mekanismer med icke-bindande lagstiftning, såsom de landsspecifika 
rekommendationerna och den sociala resultattavlan som inrättats inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen, inte har varit tillräckliga för att uppmuntra 
medlemsstaterna att sätta sina minimiinkomstsystem över gränsen för fattigdomsrisk. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla medlemsstater att fastställa sina 
miniinkomstsystem till mer än 60 % av den nationella medianinkomsten före sociala 
förmåner, tillsammans med andra indikatorer såsom referensbudgetar, för att täcka de 
utgifter som krävs för att leva ett anständigt liv.
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3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett EU-direktiv om tillräcklig 
minimiinkomst för att rättsligt ålägga alla medlemsstater att se till att de 
minimiinkomstsystemen skyddar människor i nöd från att hamna i fattigdom eller social 
utestängning. Parlamentet anser att ett sådant direktiv inte bara måste säkerställa ett 
tillräckligt skydd, utan även innehålla gemensamma definitioner på EU-nivå för 
lämpliga, tillgängliga och möjliggörande minimiinkomstsystem som tar hänsyn till 
skillnaderna i de nationella trygghetssystemen och respekterar subsidiaritetsprincipen, 
samtidigt som lika spelregler uppnås. Parlamentet begär att ett sådant instrument ska 
innehålla en klausul om bevarande av skyddsnivån som är tillämplig på förmånsnivån i 
alla medlemsstater för att garantera uppåtgående social konvergens.

4. Europaparlamentet insisterar på att för att minimiinkomstsystemen ska vara tillräckliga 
och att de ska utvärderas, uppdateras och jämföras med levnadskostnaderna. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta en automatisk justeringsmekanism 
för att se till att förmånsnivån justeras på grundval av förändringar i medianinkomsten 
och levnadskostnaderna. Parlamentet betonar att minimiinkomst inte bör ses som 
utgifter utan snarare som investeringar, eftersom det är ett effektivt ekonomiskt 
stimulanspaket som används för att tillgodose omedelbara behov och som innebär att 
utgifterna går tillbaka in i ekonomin.

5. Europaparlamentet betonar att användningen av behovstest för hushåll, som felaktigt 
utgår från att medlemmarna i hushållet delar rättvist på medlen, skapar en 
beroendecykel som stärker modellen där mannen är försörjare och inte gör att en enskild 
person fullt ut kan åtnjuta sina rättigheter. Parlamentet konstaterar att detta har en 
negativ inverkan på kvinnors ekonomiska oberoende, vilket kan leda till ekonomiskt 
könsrelaterat våld och begränsa kvinnors möjligheter att undkomma könsrelaterat våld 
och könsbaserade övergrepp.

6. Europaparlamentet anser att tillgången till en minimiinkomst måste vara heltäckande 
och icke-diskriminerande och att den måste tillhandahållas alla som behöver den så 
länge de behöver den, utan onödiga administrativa hinder, inbegripet system för 
kontantinkomststöd som kompletteras med naturaförmåner, inte minst kost, 
barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder, långtidsvård, transport och 
tillgång till idrott eller sociokulturell verksamhet. Parlamentet betonar att de måste ta 
hänsyn till enskilda personers särskilda behov och intersektionella ojämlikheter, såsom 
utgifter i samband med funktionsnedsättning.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge de sökande mänskligt stöd och 
undanröja onödiga administrativa hinder, eftersom de är den främsta orsaken till 
problemet med icke-utnyttjande, tillsammans med stigmatisering och bristande 
medvetenhet om typen av rätt till förmåner eller kriterierna för stödmottagare. 
Parlamentet är oroat över den digitala klyftan mellan åldersgrupper och de potentiella 
svårigheter som detta kan leda till, särskilt för äldre och hemlösa.

8. Europaparlamentet betonar att den digitala klyftan måste beaktas när man inleder 
processen med att tillhandahålla information om berättigande och beviljande av 
förmåner. Parlamentet insisterar på att stöd som huvudsakligen tillhandahålls genom 
online-verktyg inte kommer att övervinna strukturella hinder såsom bristande tillgång 
till hårdvara eller internetuppkoppling. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
utforma förenklade administrativa förfaranden för att säkerställa lika möjligheter och 
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bättre integrering av tjänster genom en person som fungerar som handläggare för det
enskilda ärendet.

9. Europaparlamentet insisterar på att en effektiv åtgärd för att ta itu med problemet med 
icke-utnyttjande är att proaktivt bevilja stöd inom ramen för sådana system till 
behövande, utan att mottagaren behöver begära det. Parlamentet uppmanar 
socialtjänster och offentliga förvaltningar att proaktivt identifiera behövande och 
informera dem om deras rätt att få en minimiinkomst, samt att bistå dem i 
ansökningsprocessen för att se till att förmåner beviljas på ett smidigt sätt.

10. Europaparlamentet anser att minimiinkomstsystem är ett sätt att erkänna obetalt arbete, 
som till största delen utförs av kvinnor, och att främja en jämn fördelning av 
omsorgsansvaret. Parlamentet anser att tillgången till minimiinkomstsystem kommer att 
göra det lättare för alla att ägna sig åt omsorgsarbete och därmed erkänna dess värde för 
ekonomin och samhället. Parlamentet konstaterar att förvaltningssystemen måste 
åtföljas av en politik som främjar och uppmuntrar en mer jämlik och rättvis 
omfördelning av omsorgsansvaret mellan könen.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avskaffa alla negativa straffvillkor, 
såsom sänkta bidrag eller påtvingat godtagande av arbetstillfällen av dålig kvalitet.

12. Europaparlamentet inser att minimiinkomstsystem inte kommer att lyfta människor ur 
fattigdom, och uppmanar medlemsstaterna att göra dem till en del av en proaktiv 
integrationsstrategi som har människors delaktighet och välbefinnande i centrum, med 
både allmän politik och riktade åtgärder, som ger dem som kan arbeta stabila, 
högkvalitativa och säkra arbetstillfällen och som ger tillgång till sociala och offentliga 
tjänster för alla.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att involvera 
arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer i utvecklingen, 
genomförandet och övervakningen av minimiinkomstsystemen, i syfte att reformera 
täckningen, tillgängligheten, tillräckligheten och främjandet av deltagande i all politik 
och alla fördelar med systemen för socialt skydd. Parlamentet efterlyser en ökning av 
antalet socialarbetare med lämplig utbildning på nationell och regional nivå så att dessa 
kan arbeta under optimala förhållanden för att ge individanpassat stöd till utsatta 
personer.

14. Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla ett starkt övervaknings- och 
utvärderingssystem, som bör inbegripa deltagande av människor som lever i fattigdom 
och organisationer i det civila samhället för att säkerställa en verklig effekt på fältet.

15. Europaparlamentet anser att för att säkerställa ett värdigt liv och garantera 
grundläggande mänskliga och sociala rättigheter måste minimiinkomstsystemen göra 
det möjligt för dem som kan arbeta att (åter)integreras i hållbar, anständig sysselsättning 
av god kvalitet. Parlamentet betonar att de som inte kan arbeta måste ges möjlighet att 
bidra till samhället genom icke-ekonomiska medel, såsom utbildning, yrkesutbildning 
och frivilligarbete samt medborgardeltagande.
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16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta effektiva 
fastställandesystem som drivs av oberoende organ, så att rätten att överklaga garanteras 
och är lättillgänglig för alla.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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