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Teisingos pajamos
Nepavyko rasti aiškios apibrėžties.

Apibrėždamas gerą darbą, Tarptautinė darbo organizacija (TDO) paminėjo teisingas pajamas. 
(Terminu geras darbas apibendrinami žmonių siekiai profesiniame gyvenime. Šis terminas 
aprėpia galimybes dirbti našų darbą, už kurį gaunamos teisingos pajamos, saugumą darbo 
vietoje ir socialinę šeimų apsaugą, geresnes asmeninio vystymosi ir socialinės integracijos 
galimybes, laisvę žmonėms išsakyti tai, kas jiems kelia rūpestį, organizuoti sprendimų, 
turinčių įtakos jų gyvenimui, priėmimą ir dalyvauti priimant tokius sprendimus, lygias 
galimybes ir vienodas sąlygas visoms moterims ir visiems vyrams). TDO mini teisingas 
pajamas, tačiau jų neapibrėžia (žr. 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Minimalus darbo užmokestis
Eurostatas apibrėžė minimalų darbo užmokestį kaip mažiausią darbo užmokestį, kurį 
darbdaviai teisiškai įpareigoti mokėti savo darbuotojams. Gali būti nustatytas už valandą, 
savaitę arba mėnesį skaičiuojamas pagrindinis šalies minimalus darbo užmokestis; šio 
minimalaus darbo užmokesčio mokėjimas užtikrinamas įstatymais (kurių vykdymą užtikrina 
vyriausybė), dažnai pasikonsultavus su socialiniais partneriais arba kai tik sudaromas 
nacionalinis sektorių susitarimas (Europos Sąjungoje taip daroma Belgijoje ir Graikijoje). 
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Šalies minimalus darbo užmokestis paprastai taikomas visiems darbuotojams arba bent jau 
didžiajai jų daugumai šalyje. Kai kuriose šalyse taikomos išimtys, pavyzdžiui, jaunesniems 
darbuotojams, mokiniams arba neįgaliems darbuotojams. Pranešamos bendros sumos, t. y. 
neatskaičiavus pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios įvairiose šalyse skiriasi. 
Minimalų darbo užmokestį reglamentuojančiuose įstatymuose įtvirtintos nuostatos dėl 
reguliarios atlygio peržiūros, dažnai susijusios su trišalėmis vyriausybės, profesinių sąjungų ir 
darbdavių derybomis, siekiant atsižvelgti į kainų, darbo užmokesčio ir kitų ekonomikos 
veiksnių pokyčius. Minimalus darbo užmokestis gali būti vertinamas iš naujo automatiškai 
(indeksuojamas pagal vartotojų kainų indeksą arba ekonomikos augimą) arba didinamas savo 
nuožiūra (pagal teisės aktus). Žr. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

TDO šį terminą apibrėžė kaip įstatymais arba susitarimais nustatytą darbo užmokesčio dydį, 
kuris yra mažiausias galimas atlygis, kurį darbdaviui leidžiama mokėti (žr. Darbo teisės ir 
darbo santykių žodynėlis).

Minimalios pajamos
Apibrėžtis pateikta 2007 m. atliktame tyrime dėl minimalių pajamų vaidmens siekiant 
socialinės aprėpties Europos Sąjungoje (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2), kurį atlikti užsakė 
Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (žr. 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

Tyrime minimalios pajamos apskritai apibrėžiamos kaip sąlyginė pagalbos forma. Pagalba 
teikiama, kai asmuo (ar šeima) neturi pakankamai lėšų, kad galėtų padengti būtinas 
pragyvenimo išlaidas. Todėl minimalios pajamos paprastai papildo kitas pragyvenimui skirtas 
pašalpas, susijusias arba nesusijusias su įmokų mokėjimu, ir padeda sukurti vadinamąjį 
saugumo tinklą. Taigi norint suprasti kiekvienos šalies minimalių pajamų modelį, svarbu 
atsižvelgti į jų vaidmenį bendroje pajamų rėmimo sistemoje, kuri taikoma toje šalyje.
 Daugelyje Europos šalių iš tikrųjų taikoma konkreti politika, kuria siekiama skatinti 

konkrečių tikslinių gyventojų grupių (t. y. bedarbių, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių ir kt.) 
socialinę aprėptį, ir platesnė pajamų rėmimo politika, skirta apskritai skurstantiems 
asmenims.

 Kai kurios šalys linkusios teikti pirmenybę tikslinėms / besąlyginėms priemonėms ir 
neturi teisės aktuose nustatytų minimalių pajamų arba yra sukūrusios nesudėtingą 
minimalių pajamų sistemos formą.

 Pagaliau taip pat yra šalių, kurios netaiko tikslingos politikos, o tik vieną visa apimančią 
priemonę, taikomą visais su skurdu susijusiais atvejais. Kaip toliau pateiktose lentelėse 
galima matyti, teikiant finansinę paramą beveik visose Europos šalyse taikoma tam tikra 
minimalių pajamų sistema, tačiau ji labai skiriasi savo struktūra ir apimtimi. Išskyrus 
Graikiją, Vengriją, tam tikras Italijos teritorijas ir Ispaniją (kur nacionalinių priemonių 
netaikoma), visose kitose valstybėse narėse taikoma bendros garantuotų minimalių 
pajamų sistemos forma, skirta tiems, kurie neturi pakankamai lėšų.

Europos Komisija mini minimalių pajamų sistemas, kurios apibrėžiamos kaip garantuotos 
minimalios pajamos, t. y. neįmokinė visapusiška pajamų garantija, užtikrinama patikrinus 
materialinę padėtį ir veikianti kaip pagrindinis socialinės apsaugos saugumo tinklas (arba jo 
dalis), padedantis neleisti asmenims ar namų ūkiams gyventi (labai) skurdžiai arba žemiau 
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deramo gyvenimo lygio. Kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, garantuotų minimalių 
pajamų sistemoms tenka konkretus ir esminis vaidmuo, nes jos yra paskutinė socialinės 
apsaugos išeitis ir pagrindinė sudedamoji pasaulio saugumo tinklų dalis (žr. Socialinės 
apsaugos ir socialinės aprėpties žodynėlis. Pagrindiniai terminai paaiškinti).

TDO garantuotas minimalias pajamas apibrėžia kaip pajamas, kurias valstybė garantuoja 
visiems asmenims ar šeimoms, kurių pajamos nesiekia tam tikro nustatyto lygio. Garantuotos 
pajamos gali būti užtikrinamos įvairiais būdais: taikomas neigiamas pajamų mokestis, 
mokamos šeimos išmokos, teikiama socialinė pagalba ir kt. Taikant kai kurias sistemas iš 
dalies skatinama dirbti (žr. TDO žodynas).

Pakankamos pajamos
Nerasta aiškaus šio termino apibūdinimo. Terminas paminėtas tik kalbant apie aktyvią 
įtrauktį.

Pavyzdžiui:
2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų 
aktyvios įtraukties, kurioje valstybės narės raginamos užtikrinti tinkamą finansinę paramą, 
kad galėtų kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, atkreipiamas dėmesys į tai, jog, 
atsižvelgiant į rekomendacijas 92/441/EEB ir 2008/867/EB, reikia užtikrinti tinkamą 
finansinę paramą, kuri būtų pakankama, skaidri, ilgalaikė ir prieinama visiems.

Tinkama finansinė parama apibrėžta 2008 m. spalio 3 d. Komisijos rekomendacijoje dėl iš 
darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5737), 
kurioje valstybėms narėms rekomenduojama: 

pripažinti visų žmonių pagrindinę teisę naudotis ištekliais ir gauti socialinę paramą, kad galėtų 
gyventi žmogaus orumo nemenkinantį gyvenimą, siekiant visapusiškai ir nuosekliai kovoti su 
socialine atskirtimi;
i) prireikus peržiūrėti savo socialinės apsaugos sistemas atsižvelgiant į 
Rekomendacijos 92/441/EEB B dalyje išvardytus bendruosius principus. Pagal aktyvios 
įtraukties strategiją teisė į pakankamus išteklius visų pirma turėtų būti:
– derinama su sąlyga, kad asmenys, kurių būklė tai leidžia, būtų aktyviai pasirengę darbui 
arba profesiniam mokymui, jei nori gauti darbą, arba, jei tai kiti asmenys, prireikus, taikomos 
ekonominės ir socialinės integracijos priemonės,
– derinama su politinėmis sistemomis, kurios nacionaliniu lygmeniu laikomos reikalingomis 
atitinkamų asmenų ekonominei ir socialinei integracijai.
ii) užtikrinti šią teisę pagal Tarybos rekomendacijos 92/441/EEB C(1), C(2) ir C(3) dalyse 
pateiktas praktines gaires. Visų pirma nustačius pajamas, būtinas žmogaus orumo 
nemenkinančiam gyvenimui, reikėtų atsižvelgti į atitinkamos valstybės narės gyvenimo lygį ir 
kainas pagal namų ūkio rūšį ir dydį, naudojant atitinkamus nacionalinius rodiklius. Pagal 
aktyvios įtraukties strategiją reikėtų užtikrinti, kad asmenys, kurių būklė yra tinkama darbui, 
būtų skatinami dirbti, o sumos būtų suderintos arba papildytos konkretiems poreikiams 
patenkinti.

Pagrindinės pajamos
Atrodo, kad šio termino apibrėžties ar apibūdinimo ES nėra. Terminas pagrindinės pajamos
paminėtas kai kuriuose ES leidiniuose pažymint, kad šios pajamos priklauso nuo gyvenimo 



PE448.920v01-00 4/7 CM\831338LT.doc

LT

lygio kiekvienoje valstybėje narėje; jis taip pat paminėtas kai kuriuose ES nepriklausančiuose 
šaltiniuose.

Pavyzdžiui:

Pasaulio pagrindinių pajamų tinklas (angl. Basic Income Earth Network, BIEN) (žr. BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) pagrindines pajamas apibrėžia kaip 
pajamas, kurios atskirais atvejais, nepatikrinus materialinės padėties ir nereikalaujant dirbti, 
besąlygiškai duodamos visiems. Tai minimalių pajamų garantijos forma, kuri nuo įvairiose 
Europos šalyse dabar taikomų formų skiriasi trimis svarbiais aspektais:
 pajamos mokamos asmenims, o ne namų ūkiams;
 pajamos mokamos nepriklausomai nuo jokių kitų pajamų iš kitų šaltinių;
 pajamos mokamos nereikalaujant atlikti jokio darbo, o gavus darbo pasiūlymą, neprivalu 

būti pasirengusiam jį priimti. 

Pasaulio pagrindinių pajamų fondas (angl. Global Basic Income Foundation) (žr. Kas yra 
visuotinės pagrindinės pajamos? Apibrėžtys ir argumentai
http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) pagrindines pajamas 
apibrėžia kaip garantuotas minimalias pajamas. Be šių pagrindinių minimalių pajamų, 
dirbdami žmonės gali užsidirbti kitų pajamų, kaip jie dabar ir daro. Pagrindinės pajamos yra 
socialinės apsaugos sistemos pagrindas, jas papildo socialinio draudimo ir ligos išmokos, 
bedarbio pašalpos ir kt. Visomis pagrindinėmis pajamomis kiekvienam asmeniui užtikrinama 
lėšų pagrindiniams poreikiams patenkinti. Tarp jų svarbiausi – pagrindiniai išgyvenimo 
poreikiai: švaraus vandens, maisto, drabužių, pastogės ir pirminės sveikatos priežiūros. 
Dauguma žmonių sutinka, kad išsilavinimas taip pat yra pagrindinė būtinybė. Kokie kiti 
poreikiai laikomi pagrindiniais, priklauso, be kita ko, nuo klimato sąlygų ir kultūros vertybių.

Pragyvenimo minimumas
TDO šį terminą apibrėžia kaip darbo užmokesčio dydį, kuris yra pakankamas pagrindiniams 
tam tikros ekonomikos šalyje gyvenančios vidutinio dydžio šeimos pragyvenimo poreikiams 
patenkinti (žr. TDO žodynas).

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) šį terminą apibrėžia kaip darbo 
užmokestį, kuris yra pakankamai didelis, kad darbuotojas galėtų išlaikyti tam tikrą gyvenimo 
lygį (žr. Pragyvenimo minimumas).

Pensija
Eurostatas šį terminą apibrėžia kaip periodinius mokėjimus, skirtus gavėjo pajamoms po 
pasitraukimo iš mokamo darbo sulaukus pensinio amžiaus palaikyti arba senų žmonių 
pajamoms remti (žr. Senatvės pensija).

EBPO šį terminą apibrėžia kaip išmoką, mokamą pensijų fondo nariui (arba išlaikytiniams) 
išėjus į pensiją (žr. Pensija http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Išėjimas į pensiją
Nerasta jokios šio termino apibrėžties, apibrėžti tik terminai išėjimo į pensiją išmoka, pensinis 
amžius ir t. t.
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Įstatymais numatytas pensinis amžius
ES įstatymais numatytas pensinis amžius didžiajai daugumai žmonių yra nuo 60 metų ir 
daugiau, daugeliu atvejų – nuo 65 metų amžiaus (žr. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Ankstyvas išėjimas į pensiją
Eurostatas nurodo, kad ankstyvas išėjimas į pensiją daugiausia taikomas tiems darbuotojams, 
kurie pasirinko anksti išeiti į pensiją dėl ekonominių veiksnių (darbo rinkos problemų, 
sunkumų konkrečiuose ekonomikos sektoriuose ir kt.). Žr. Ankstyvas išėjimas į pensiją.

EBPO šį terminą apibrėžia kaip atvejį, kai asmuo, nesulaukęs įprasto pensinio amžiaus, 
nusprendžia anksčiau išeiti į pensiją ir anksčiau gauti pensijos išmokas (žr. Ankstyvas 
išėjimas į pensiją).

Laipsniškas išėjimas į pensiją
Eurostatas šį terminą apibrėžia kaip atvejį, kai asmeniui leidžiama išeiti į pensiją, gauti 
išėjimo į pensiją išmokas ir dirbti toliau (paprastai ne visą darbo dieną), prisidedant prie 
pensijų sistemos (žr. Laipsniškas išėjimas į pensiją).

TDO laipsnišką išėjimą į pensiją apibrėžia kaip laipsnišką darbo valandų vyresnio amžiaus 
darbuotojams ribojimą (žr. TDO žodynas).

EBPO šį terminą apibrėžia kaip atvejį, kai asmeniui leidžiama išeiti į pensiją, gauti išėjimo į 
pensiją išmokas ir dirbti toliau (paprastai ne visą darbo dieną), prisidedant prie pensijų 
sistemos (žr. Laipsniškas išėjimas į pensiją).

Skurdas
ES leidiniuose sunku rasti skurdo apibrėžtį, rasti tik šie terminai.

Santykinis skurdas
Santykinis skurdas nustatomas pagal daugumos žmonių gyvenimo lygį teritorijoje, todėl 
įvairiuose regionuose skiriasi. Europos Sąjungoje skurdui nustatyti vartojama santykinė 
apibrėžtis, t. y. „dalis asmenų, kurių disponuojamos pajamos mažesnės nei 60 % nacionalinio 
pajamų vidurkio“. Ši apibrėžtis atspindi Europos valstybių vadovų priimtą skurdo apibrėžtį, 
pagal kurią žmonės laikomi vargingai gyvenančiais, „jeigu jų ištekliai yra tokie menki, kad jie 
negali pasiekti gyvenimo lygio, kuris laikomas priimtinu visuomenėje, kurioje jie gyvena“ (žr. 
Socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties žodynėlis. Pagrindiniai terminai paaiškinti).

Ypač didelis skurdas
Tiems, kurie gyvena ypač skurdžiai, trūksta būtiniausių dalykų išgyventi, pavyzdžiui, švaraus 
vandens, maisto, drabužių, pastogės ir svarbiausių vaistų (žr. Socialinės apsaugos ir socialinės 
aprėpties žodynėlis. Pagrindiniai terminai paaiškinti).

Skurdo pavojus
Laikoma, kad žmonėms gresia skurdas, jeigu jų disponuojamos ekvivalentinės pajamos 
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sudaro mažiau nei 60 % nacionalinio pajamų vidurkio. Europos Sąjungoje tokios mažos 
pajamos laikomos nepakankamomis, kad būtų galima išlaikyti deramą gyvenimo lygį. Ar 
asmenys, kurių pajamos yra mažesnės nei 60 %, iš tikrųjų patiria skurdą, priklauso nuo 
daugelio veiksnių, tarp jų minėtinas nustatytos ribos tinkamumas, laikotarpis, kurį šios 
palyginti mažos pajamos gaunamos, arba kitas turimas ir naudojamas turtas, visų pirma 
nuosavi namai. Apie 16 % ES piliečių gresia skurdas. Tarp skurdo pavojaus veiksnių –
ilgalaikis nedarbas arba žemos kokybės užimtumas, žema išsilavinimo kvalifikacija, kilmė iš 
socialiai pažeidžiamų šeimų, negalia, prasta sveikata, piktnaudžiavimas narkotikais ir 
alkoholizmas bei imigrantų ar priklausymas etninėms mažumoms (žr. Socialinės apsaugos ir 
socialinės aprėpties žodynėlis. Pagrindiniai terminai paaiškinti).

Materialinis nepriteklius
Materialinis nepriteklius yra padėtis, kai žmonės negali naudotis prekėmis ir paslaugomis, 
kurios laikomos būtinomis siekiant užtikrinti deramą gyvenimo lygį toje šalyje, kurioje jie 
gyvena. Tai taip pat apima padėtį, kai žmonės patiria didelę ekonominę įtampą, neišgali 
įsigyti pagrindinių ilgalaikio naudojimo reikmenų, gyvena prastomis būsto sąlygomis arba 
negali dalyvauti socialiniame gyvenime (negali pasirinkti laisvalaikio veiklos ir atostogų). 
Taikant kovos su materialiniu nepritekliumi priemones formuojamas požiūris į skurdą, kuris 
papildo tradicinėmis pajamų priemonėmis sukurtą požiūrį (žr. Socialinės apsaugos ir 
socialinės aprėpties žodynėlis. Pagrindiniai terminai paaiškinti).

Skurdo rizikos lygį Eurostatas apibrėžia kaip dalį gyventojų, kurių ekvivalentinės 
disponuojamos pajamos (prilygintos) yra žemiau skurdo rizikos ribos, kuri po socialinių 
išmokų (pavyzdžiui, socialinės apsaugos išmokų) yra 60 % nacionalinio ekvivalentinių 
disponuojamų pajamų vidurkio. Šiuo rodikliu nematuojamas turtas ar skurdas, tik rodomos 
mažos pajamos, palyginti su kitais tos šalies gyventojais, o tai nebūtinai reiškia, kad 
gyvenimo lygis žemas. Skurdo rizikos lygis iki socialinių išmokų apskaičiuojamas kaip dalis 
gyventojų, kurių ekvivalentinės disponuojamos pajamos iki socialinių išmokų yra žemiau 
skurdo rizikos ribos, apskaičiuotos po socialinių išmokų. Pensijos, pavyzdžiui, senatvės 
išmokos ir išmokos netekus maitintojo (našlių pensijos), laikomos pajamomis (prieš 
socialines išmokas), o ne socialinėmis išmokomis (žr. Skurdo rizikos lygis).

Laisvųjų profesijų ir savarankiško darbo skirtumas

Laisvoji profesija
TDO kalba apie laisvąsias paslaugas kaip apie paslaugas, kurias teikia specialistai, dažnai 
savarankiškai dirbantys asmenys, pavyzdžiui, gydytojai, buhalteriai, architektai ir kt. (žr. 
TDO žodynas).

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo laisvosios profesijos apibrėžtos taip:
Ši Direktyva taip pat taikoma laisvosioms profesijoms (jeigu jos reglamentuojamos), 
kuriomis, vadovaujantis šia Direktyva, asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu 
nepriklausomai užsiima, turėdami atitinkamą kvalifikaciją, asmenys, teikiantys intelektualaus 
pobūdžio abstrakčias paslaugas kliento ir visuomenės naudai. Užsiėmimui profesija 
valstybėse narėse pagal EB sutartį gali būti taikomi specifiniai teisiniai apribojimai, kurie 
remiasi nacionaliniais teisės aktais ir privalomomis nuostatomis, kurios šiame kontekste 
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nustatomos nepriklausomai atitinkamas profesijas atstovaujančių subjektų, kuriomis 
saugomas ir vystomas profesionalumas bei paslaugų kokybė ir santykių su klientu 
konfidencialumas.

Savarankiškai dirbantis
Eurostatas šį terminą apibrėžia dviem būdais (žr. Savarankiškai dirbantis asmuo):
 Savarankiškai dirbantis su darbuotojais: savarankiškai dirbantys asmenys su darbuotojais 

apibrėžiami kaip asmenys, turintys savo verslą, besiverčiantys privačia profesine veikla 
arba dirbantys savo ūkyje siekdami pelno ir samdantys bent vieną asmenį.

 Savarankiškai dirbantis be darbuotojų: savarankiškai dirbantys asmenys be darbuotojų 
apibrėžiami kaip asmenys, turintys savo verslą, besiverčiantys privačia profesine veikla 
arba dirbantys savo ūkyje siekdami pelno ir nesamdantys kitų asmenų.

Europos darbo santykių žodyne (žr. Savarankiškai dirbantis asmuo) savarankiškai dirbantis 
asmuo apibrėžiamas kaip nepriklausomas darbuotojas, kuris dirba nepriklausomai nuo 
darbdavio, priešingai nei darbuotojas, kuris yra pavaldus darbdaviui ir nuo jo priklauso. 
Tačiau jeigu darbuotojo sąvoka iš dalies reiškia ekonominę priklausomybę, nes darbuotojai 
priklauso nuo pragyvenimo lėšų, kurias gauna iš darbdavio, tai savarankiškai dirbantys 
asmenys gali būti šiek tiek kitokie: ekonomiškai jie nė kiek ne mažiau priklauso nuo savo 
darbo norėdami pragyventi, tačiau jiems moka klientai.
Apskritai pripažįstama, kad yra keletas dažniausių savarankiškai dirbančių asmenų profesijų: 
ūkininkai, specialistai, parduotuvių savininkai, sutuoktinių pagalbininkai ir statybininkai. 
Taigi yra įvairių savarankiškai dirbančių asmenų kategorijų, o tarp jų yra svarbių skirtumų, 
pavyzdžiui, laisvųjų profesijų atstovų, viešbučių ir restoranų darbuotojų bei sutuoktinių 
pagalbininkių skirtumai.


