FAGLIGT.EU FOKUS: ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED

KAN BØRNECHECKEN BARE SENDES TIL ET
ANDET EU-LAND UDEN VIDERE?

BAGGRUND

SPØRGSMÅLET

Arbejdstagere, der arbejder i Danmark,

Spørgsmålet er, om adgangen kan være

har ret til en række ydelser, hvad end de

med til at skabe social dumping, da

er danske eller fra andre EU-lande. De

lønnen kan sættes lavere hvis den

har derved også ret til at sende en fuld

suppleres med disse ydelser. Man kan

børnecheck hjem til familien i et andet

også stille spørgsmålstegn ved hvorvidt

EU-land, også selvom dette land har

reglerne i deres nuværende form er

markant lavere leveomkostninger.

rimelige.

HVAD GØR EU?

HVAD DISKUTERES?

I 2016 kom EU-Kommissionen med udspil
Man diskuterer muligheden for at

til, hvordan reglerne for sociale

indeksere børnechecken. Det støtter

ydelser på EU-niveau fremover skal

både Danmark og Tyskland.

koordineres. I dette udspil var der ikke
et forslag om mulighed for at indeksere

Muligheden for at stille krav om 3

børnechecken, selvom EU-Kommissionen

måneders beskæftigelse i et land inden

tidligere har tilbudt UK dette. Nu

man har adgang til værtslandets

behandler Europa-Parlamentet og

dagpengesystem med egne opsparede

ministre fra medlemslandene udspillet.

dagpenge drøftes også.

HVAD MENER DANSK
FAGBEVÆGELSE?
Dansk fagbevægelse mener, at
børnechecken bør indekseres, både af

Fra dansk faglig side er der tilfredshed

hensyn til rimelighed og for at

med, at den danske regel om tre

forhindre social dumping. Noget,

måneders arbejde i Danmark før man har

der potentielt trykke lønnen ned på et

adgang til dagpengesystemet, er med i

område.

udspillet.

HVAD MENER I?
Ifølge en undersøgelse udarbejdet på
Fagligt.EU er vores læsere uenige om,

af sociale ydelser mere generelt på
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placerer sig i midten.

behandling af udspillet om koordinering
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mener ikke, at den bør indekseres. 15%

Du kan følge med i den politiske
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Knap 50% mener, at den bør og 35%
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hvorvidt børnechecken skal indekseres.

HVAD KAN DU GØRE?

30

tværs af grænserne i EU løbende på
Fagligt.EU, hvor du også kan tilmelde
dig et nyhedsbrev. Siden drives i
fællesskab af LO, FTF og
Akademikerne.

Dette faktaark er en del af et samlet fokus på arbejdskraftens frie
bevægelighed i EU. Projektet er støttet af Europa-Nævnet.

