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Temats: Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā izmantoto terminu 
iespējamās definīcijas

Taisnīgs ienākums
Skaidra definīcija nav pieejama.

Terminu „taisnīgs ienākums” ir minējusi ILO pienācīgas kvalitātes nodarbinātības definīcijā. 
(Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība aptver visas cilvēku cerības attiecībā uz viņu darba dzīvi. 
Tā ietver iespējas iegūt darbu, kas ir produktīvs un nodrošina taisnīgu ienākumu, drošību 
darba vietā un sociālo aizsardzību ģimenēm, lielākas iespējas personiskās izaugsmes un 
sociālās integrācijas jomā, iespēju cilvēkiem brīvi izteikt savu neapmierinātību, biedroties un 
piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi, un vienlīdzīgas iespējas un 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām sievietēm un vīriešiem.) ILO piemin taisnīgu ienākumu, taču 
nedefinē to (sk. 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Minimālā darba alga
Eiropas Kopienu Statistikas birojs definē minimālo darba algu kā zemāko algu, ko saskaņā ar 
likumu darba devēji maksā saviem darbiniekiem. Valsts noteikto minimālo pamatalgu var 
noteikt kā stundas tarifa likmi vai nedēļas vai mēneša darba algu, un šādu minimālo darba 
algu nosaka likumā (valdība), nereti pēc apspriedēm ar sociālajiem partneriem, vai tieši valsts 
līmeņa starpnozaru nolīgumā (Eiropas Savienībā šādu praksi izmanto Beļģija un Grieķija). 
Valsts noteikto minimālo darba algu parasti piemēro visiem darbiniekiem vai vismaz 
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lielākajai daļai darbinieku valstī. Dažas valstis nosaka izņēmumus, piemēram, attiecībā uz 
jauniem darbiniekiem, praktikantiem vai darbiniekiem ar invaliditāti. Pārskatos iekļauj bruto 
summas, proti, summas pirms ienākumu nodokļa samaksas un sociālās nodrošināšanas 
maksājumu veikšanas, un tās dažādās valstīs atšķiras. Tiesību aktos par minimālo darba algu 
ir noteikta prasība regulāri pārskatīt minimālo darba algu, nereti organizējot trīspusējas
sarunas starp valdību, arodbiedrībām un darba devējiem, lai ņemtu vērā cenu, algu un citu 
ekonomisko faktoru izmaiņas. Minimālo darba algu var automātiski pārskatīt (to indeksē, 
pamatojoties uz patēriņa cenu indeksu vai ekonomisko izaugsmi) vai palielināt diskrecionāri 
(pieņemot tiesību aktus). Sk.: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

ILO definē minimālo darba algu kā likumā vai nolīgumā noteiktu zemāko iespējamo darba 
algas līmeni, ko var maksāt darba devējs (sk. Darba tiesību un darba attiecību glosārijs).

Minimālais ienākums
Definīcija ir noteikta Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
pieprasītajā pētījumā (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) par minimālā ienākuma nozīmi 
sociālās integrācijas veicināšanā Eiropas Savienībā, kurš tika pabeigts 2007. gadā (sk.
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

Pētījumā minimālais ienākums ir definēts kā nenoteikta palīdzības forma. Palīdzība tiek 
sniegta, ja personai (vai ģimenei) nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu nepieciešamo iztikas 
minimumu. Tādējādi minimālais ienākums parasti papildina citus iztikas minimuma 
pabalstus, kas var būt un var arī nebūt iemaksu pabalsti, un palīdz veidot tā saukto „drošības 
tīklu”. Tāpēc, lai izprastu minimālā ienākuma mērķi katrā valstī, ir svarīgi novērtēt tā nozīmi 
vispārējās valsts ieņēmumu atbalsta sistēmas kontekstā:
 patiesībā lielākajā daļā Eiropas valstu tiek īstenota īpaša politika, lai veicinātu atsevišķu 

mērķgrupu (piemēram, bezdarbnieku, invalīdu, gados vecāku iedzīvotāju un citu grupu) 
sociālo integrāciju, un vispārīgāka ieņēmumu atbalsta politika, kurā uzmanība galvenokārt 
pievērsta trūcīgiem iedzīvotājiem;

 dažās valstīs prioritāte tiek piešķirta mērķtiecīgiem/konkrētiem pasākumiem, un 
minimālais ienākums netiek noteikts likumā, vai arī tiek ieviestas vienkāršotas minimālo 
ienākumu shēmas;

 visbeidzot, ir arī tādas valstis, kurās netiek īstenota mērķtiecīga politika, bet gan tikai 
viens visaptverošs pasākums attiecībā uz visām nabadzības situācijām. Kā redzams 
tabulās turpmāk tekstā, gandrīz visās Eiropas valstīs izmanto kādu minimālo ienākumu 
shēmu, kas nodrošina ieņēmumu atbalstu, taču tās ir lielā mērā atšķirīgas to struktūras un 
seguma ziņā. Izņemot Grieķiju un Ungāriju, Itāliju un Spāniju (valsts pasākums netiek 
īstenots), visās pārējās dalībvalstīs tiek piedāvāta vispārīga garantētā minimālā ienākuma 
forma personām ar nepietiekamiem ienākumiem.

Eiropas Komisija atsaucas uz terminu minimālo ienākumu shēma, kas definēta kā garantētais 
minimālais ienākums, kas ir uz ienākumu izvērtējumu balstīts, ar iemaksām nesaistīts un 
universāls garantētais ienākums un veido sociālās aizsardzības drošības tīklu (vai daļu no tā), 
lai pasargātu personas vai mājsaimniecības no (galējas) nabadzības vai neatbilstības pienācīga 
dzīves līmeņa standartiem. Garantēto minimālo ienākumu shēmām ir īpaša un būtiski svarīga 
nozīme cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību, jo tās ir sociālās aizsardzības galējais 
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līdzeklis un globālo drošības tīklu galvenā sastāvdaļa (sk. Sociālā aizsardzība un iekļautība —
galveno terminu skaidrojums).

ILO nosaka, ka garantēto minimālo ienākumu garantē valsts visām personām vai ģimenēm, 
kuru ienākumi ir zemāki par noteiktu līmeni. Lai nodrošinātu garantēto ienākumu, var 
izmantot dažādas metodes, piemēram, piemērot negatīvu ienākumu nodokli, piešķirt ģimenes 
pabalstus, sociālo palīdzību u. c. Dažas shēmas ietver sava veida darba tirgus pasākumus (sk. 
ILO tēzaurs).

Atbilstīgs ienākums
Skaidra šā termina definīcija nav pieejama. Tas tikai minēts saistībā ar aktīvu integrāciju.

Piemēram:
Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcijā par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 
atstumti no darba tirgus, kurā dalībvalstis tiek aicinātas ieviest atbilstošu ienākumu atbalstu, 
lai apkarotu nabadzību un sociālo atstumtību; norādīts uz atbilstoša minimālā ienākumu 
līmeņa noteikšanu, kura pamatā ir Ieteikums 92/441/EEK un 2008/867/EK, kuram jābūt 
atbilstīgam, pārredzamam, visiem pieejamam un ilgtspējīgam.

Atbilstošs ienākumu atbalsts ir definēts Komisijas 2008. gada 3. oktobra Ieteikumā par tādu 
cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus (izziņots ar dokumenta numuru 
C(2008) 5737), kurā dalībvalstīm ieteikts: 

atzīt cilvēka pamattiesības uz iztikas līdzekļiem un sociālo palīdzību, kas ir pietiekami, lai 
dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi, kā daļa no visaptverošiem, atbilstīgiem centieniem apkarot 
sociālo atstumtību;
i) attiecīgā gadījumā pārskatīt sociālās aizsardzības sistēmas, ņemot vērā 
Ieteikuma 92/441/EEK B punktā uzskaitītos kopējos principus. Saskaņā ar aktīvas integrācijas 
stratēģiju tiesības un pietiekamiem iztikas līdzekļiem:
– jāapvieno ar aktīvi pieejamām darba vai profesionālās apmācības iespējām, lai atrastu darbu 
personām, kuru situācija nav šķērslis šādai aktīvai darbībai, vai attiecīgā gadījumā jāsaista ar 
ekonomiskās un sociālās integrācijas pasākumiem pārējām personām,
– jāapvieno ar politikas virzieniem, kuri valsts līmenī tiek uzskatīti par vajadzīgiem attiecīgo 
personu ekonomiskajai un sociālajai integrācijai;
ii) nodrošināt minēto tiesību īstenošanu saskaņā ar praktiskajiem norādījumiem, kuri iekļauti 
Ieteikuma 92/441/EEK C punkta 1., 2. un 3. apakšpunktā. Īpaši, ja tiek paredzēti cilvēka 
cienīgas dzīves nodrošināšanai vajadzīgie resursi, izmantojot atbilstīgos nacionālos 
indikatorus, būtu jāņem vērā attiecīgās valsts dzīves līmenis un cenu līmenis pēc 
mājsaimniecības tipa un lieluma. Aktīvas integrācijas sistēmā būtu jānodrošina, ka personas, 
kuru situācija nav šķērslis darbaspējai, tiek rosinātas meklēt darbu un ka pielāgotās vai 
papildu summas atbilst šo personu īpašajām vajadzībām.

Pamata ienākums
Eiropas Savienības līmenī noteikta definīcija vai apraksts nav pieejams. Dažās Eiropas 
Savienības publikācijas ir minēts, ka pamata ienākums ir atkarīgs no dzīves līmeņa katrā 
dalībvalstīs; termins ir minēts arī vairākos ar Eiropas Savienību nesaistītos avotos.

Piemēram:
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organizācija „The Basic Income Earth Network” (sk. BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) definē pamata ienākumu kā 
ienākumu, ko bez nosacījumiem individuāli piešķir ikvienam, neveicot ienākumu izvērtējumu 
vai neizvirzot prasību par darba attiecību esamību. Pamata ienākums ir garantētā minimālā 
ienākuma forma, kas atšķiras no vairākās Eiropas valstīs patlaban pastāvošās formas pēc trim 
būtiskām pazīmēm:
 to maksā personām, nevis mājsaimniecībām;
 to maksā neatkarīgi no tā, vai pastāv citi ienākumu gūšanas avoti;
 to maksā, neizvirzot prasību veikt darbu un pieņemt darba piedāvājumu. 

Organizācija „Global Basic Income Foundation” (sk. Kas ir globālais pamata ienākums? 
Definīcijas un argumenti http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) 
nosaka, ka pamata ienākums ir garantētais minimālais ienākums. Papildus šim „pamata” 
minimālajam ienākumam cilvēki var gūt ienākumus, veicot darbu, kā tas notiek patlaban. 
Pamata ienākums ir sociālās nodrošināšanas sistēmas pamatā, un to papildina sociālā 
apdrošināšana un citi pabalsti, piemēram, slimības pabalsts, bezdarbnieka pabalsts un citi. 
Pilns pamata ienākums garantē ikvienam līdzekļus, lai nodrošinātu pamatvajadzības. 
Pirmkārt, tās ir pamatvajadzības, kuras jānodrošina, lai cilvēks varētu izdzīvot, proti, tīrs 
ūdens, pārtika, apģērbs, pajumte un primārā veselības aprūpe. Lielākā daļa cilvēku piekritīs, 
ka arī izglītība ir pamatvajadzība. Citas pamatvajadzības ir atkarīgas arī no klimata apstākļiem 
un kultūras vērtībām.

Iztikas minimums
ILO definē iztikas minimumu kā ienākumu līmeni, kas nodrošina vidēji lielas ģimenes 
pamatvajadzības konkrētā ekonomiskā situācijā (sk. ILO tēzaurs).

ESAO definē iztikas minimumu kā darba alga, kas ir pietiekama, lai nodrošinātu darbiniekam 
noteiktu dzīves līmeni (sk. iztikas minimums).

Pensija
Eiropas Kopienu Statistikas birojs definē pensiju kā periodiskus maksājumus, kuru mērķis ir 
saglabāt saņēmēja ienākumus pēc pensionēšanās, pārtraucot algotu darbu parastajā pensijas 
vecumā vai atbalstīt vecāku cilvēku ienākumus (sk. vecuma pensija).

ESAO definē pensiju kā maksājumus pensiju fonda dalībniekam (vai apgādājamai personai) 
pēc pensionēšanās (sk. pensija http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Pensionēšanās
Šā termina definīcijas nav pieejamas; ir pieejamas definīcijas tikai tādiem terminiem kā 
pensijas pabalsts, pensionēšanās vecums u. c.

Likumā noteikts pensionēšanās vecums
Likumā noteikts pensionēšanās vecums Eiropas Savienībā lielākajai iedzīvotāju daļai ir 60 un 
vairāk gadu — vairumā gadījumu 65 gadi (sk. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).
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Pirmstermiņa pensionēšanās
Eiropas Kopienu Statistikas birojs nosaka, ka pirmstermiņa pensionēšanās galvenokārt 
attiecas uz darbiniekiem, kuri izmanto iespēju pensionēties pirms termiņa ekonomisku 
iemeslu dēļ (darba tirgus problēmas, problēmas atsevišķās ekonomikas nozarēs u. c.) Sk.: 
pirmstermiņa pensionēšanās.

ESAO definē „pirmstermiņa pensionēšanos” kā situāciju, kad persona izlemj pensionēties 
pirms termiņa un saņemt pensiju pirms parastā pensionēšanās vecuma (sk. pirmstermiņa 
pensionēšanās).

Daļēja pensionēšanās
Eiropas Kopienu Statistikas birojs definē daļēju pensionēšanos kā situāciju, kad persona var 
doties pensijā un saņemt pensiju, turpinot strādāt (parasti nepilnu darba laiku) un veicot 
iemaksas pensiju shēmā (sk. daļēja pensionēšanās).

ILO definē daļēju pensionēšanos kā pakāpenisku darba laika samazināšanu gados vecākiem 
darbiniekiem (sk. ILO tēzaurs).

ESAO definē daļēju pensionēšanos kā situāciju, kad persona var doties pensijā un saņemt 
pensijas pabalstu, turpinot strādāt (parasti nepilnu darba laiku) un veicot iemaksas pensiju 
shēmā (sk. daļēja pensionēšanās).

Nabadzība
Nabadzības definīciju Eiropas Savienības publikācijās ir grūti atrast, taču tika atrasti šādi 
termini.

Relatīvā nabadzība
Relatīvo nabadzību nosaka, pamatojoties uz iedzīvotāju vairākuma dzīves līmeni noteiktā 
teritorijā, un tāpēc šis rādītājs dažādos reģionos atšķiras. Lai novērtētu nabadzības līmeni 
Eiropas Savienībā, tiek izmantota relatīva definīcija, proti, „to iedzīvotāju īpatsvars, kuru 
rīcībā esošais ienākums ir zem 60 % no vidējā ienākuma valstī”. Tā atspoguļo Eiropas valstu 
vadītāju pieņemto nabadzības definīciju, saskaņā ar kuru cilvēki ir nabadzīgi, „ja viņu 
ienākumi ir tik zemi, ka viņi nevar nodrošināt dzīves līmeni, kas tiek uzskatīts par pieņemamu 
sabiedrībā, kurā viņi dzīvo” (sk. Sociālā aizsardzība un iekļautība — galveno terminu 
skaidrojums).

Galēja nabadzība
Cilvēkiem, kuri dzīvo galējā nabadzībā, trūkst līdzekļu, lai nodrošinātu pamatvajadzības 
izdzīvošanai, piemēram, tīru ūdeni, pārtiku, apģērbu, pajumti un būtiskākos medikamentus 
(sk. Sociālā aizsardzība un iekļautība — galveno terminu skaidrojums).

Nabadzības risks
Tiek uzskatīts, ka cilvēki ir pakļauti nabadzības riskam, ja viņu rīcībā esošais vidējais 
ienākums ir zem 60 % no vidējā ienākuma valstī. Eiropas Savienībā tiek uzskatīts, ka ar tik 
zemu ienākumu līmeni nepietiek, lai nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni. Tas, vai personas, 
kuru ienākumi ir zem 60 % sliekšņa patiešām dzīvo nabadzībā, ir atkarīgs no vairākiem 
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apsvērumiem, tostarp nabadzības sliekšņa atbilstības, laikposma, kurā personas ienākumi ir 
salīdzinoši zemi, vai citu aktīvu, it īpaši mājvietas, esamības un izmantošanas. Aptuveni 16 % 
Eiropas Savienības pilsoņu ir pakļauti nabadzības riskam. Nabadzības riska veicinoši faktori 
ir ilgtermiņa bezdarbs vai zemas kvalitātes nodarbinātība, zems izglītības līmenis, sarežģīti 
sociālie apstākļi ģimenē, invaliditāte, slikta veselība, narkomānija, alkoholisms un imigranta 
statuss vai piederība etniskai minoritātei (sk. Sociālā aizsardzība un iekļautība — galveno 
terminu skaidrojums).

Materiālā nenodrošinātība
Materiālā nenodrošinātība ir situācija, kad cilvēkiem ir liegta pieeja precēm un 
pakalpojumiem, kurus uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni valstī, 
kurā viņi dzīvo. Tās ir arī situācijas, kad cilvēki ir pakļauti lielai ekonomiskai spriedzei, nevar 
atļauties pamata ilglietojuma preces, viņiem ir slikti mājokļa apstākļi vai viņi nevar piedalīties 
sociālajā dzīvē (brīvā laika aktivitātes, brīvdienas). Pasākumi materiālās nenodrošinātības 
mazināšanai nodrošina līdzekļus nabadzības mazināšanai, kas papildina tradicionālos 
ienākuma atbalsta pasākumus (sk. Sociālā aizsardzība un iekļautība — galveno terminu 
skaidrojums).

Eiropas Kopienu Statistikas birojs definē nabadzības riska indeksu kā to iedzīvotāju 
īpatsvaru, kuru vidējais rīcībā esošais ienākums ir zem nabadzības riska sliekšņa, kas ir 60 % 
no valsts vidējā rīcībā esošā ienākuma pēc sociālo pabalstu (piemēram, sociālās 
nodrošināšanas pabalstu) saņemšanas. Šis rādītājs netiek izmantots, lai novērtētu labklājības 
vai nabadzības līmeni, bet gan to, cik zemi ir personas ienākumi salīdzinājumā ar citiem valsts 
iedzīvotājiem, un tas ne vienmēr norāda uz zemu dzīves līmeni. Nabadzības riska indekss 
pirms sociālo pabalstu saņemšanas ir personu īpatsvars, kuru vidējie rīcībā esošie ienākumi 
pirms sociālo pabalstu saņemšanas ir zem nabadzības riska sliekšņa, ko aprēķina pēc sociālo 
pabalstu saņemšanas. Pensija, piemēram, vecuma pensija un pensija, ko saņem pārdzīvojušais 
laulātais (atraitne un atraitnis), tiek uzskatīta par ienākumu (pirms sociālo pabalstu 
saņemšanas), nevis par sociālo pabalstu (sk. nabadzības riska indekss).

Atšķirības starp brīvajām profesijām un pašnodarbinātību

Brīvā profesija
ILO norāda, ka brīvo profesiju pārstāvju sniegtie pakalpojumi ir pakalpojumi, ko sniedz 
profesionāli darbinieki, nereti pašnodarbinātas personas, piemēram, ārsti, juristi, grāmatveži, 
arhitekti u. c. (sk. ILO tēzaurs).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvā 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu brīvās profesijas tiek definētas šādi:
Tiktāl, ciktāl tās ir reglamentētas, šī direktīva attiecas arī uz brīvajām profesijām, kas saskaņā 
ar šo direktīvu ir profesijas, kurās, pamatojoties uz atbilstīgu profesionālo kvalifikāciju, 
atbildīgi un profesionāli neatkarīgi darbību veic personas, kuras sniedz intelektuālos un 
konceptuālos pakalpojumus klienta un sabiedrības interesēs. Saskaņā ar Līgumu uz darbības 
veikšanu profesijā var attiecināt īpašus juridiskos ierobežojumus, kuru pamatā ir dalībvalsts 
tiesību akti un tiem atbilstīgas tiesiskās normas, ko noteikušas reprezentatīvas attiecīgās 
profesionālās struktūras, lai aizsargātu un attīstītu savu profesionalitāti un pakalpojumu 
kvalitāti, un konfidencialitāti attiecībās ar klientu.
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Pašnodarbinātais
Eiropas Kopienu Statistikas birojs piedāvā divas šā termina definīcijas (sk. pašnodarbināta 
persona):
 pašnodarbinātie ar darbiniekiem — pašnodarbinātas personas ar darbiniekiem tiek 

definētas kā personas, kuras strādā savā uzņēmumā, profesionālās prakses vietā vai 
saimniecībā, lai gūtu peļņu, un kuras nodarbina vismaz vienu personu;

 pašnodarbinātie bez darbiniekiem — pašnodarbinātas personas bez darbiniekiem tiek 
definētas kā personas, kuras strādā savā uzņēmumā, profesionālās prakses vietā vai 
saimniecībā, lai gūtu peļņu, un kuras nenodarbina citas personas.

Eiropas darba attiecību vārdnīcā (sk. pašnodarbināta persona) pašnodarbināta persona tiek 
definēta kā neatkarīgs darbinieks, kas strādā neatkarīgi no darba devēja atšķirībā no 
darbinieka, kurš ir pakļauts un atkarīgs no darba devēja. Tomēr, ciktāl darbinieka jēdziens 
ietver ekonomiskās atkarības elementu, proti, darbinieki ir atkarīgi no darba devēja 
maksātajiem iztikas līdzekļiem, pašnodarbinātu personu situācija var nedaudz atšķirties, jo, lai 
gan pašnodarbinātie ir ne mazāk ekonomiski atkarīgi un veic darbu, lai iegūtu iztikas 
līdzekļus, viņiem samaksu veic viņu klienti vai pircēji.
Tiek atzīts, ka pašnodarbinātā statusu parasti izvēlas strādājošie atsevišķās profesionālās 
darbības jomās: lauksaimnieki, speciālisti, veikalu īpašnieki, personas, kuras palīdz saviem 
dzīvesbiedriem, un būvstrādnieki. Tādējādi pastāv vairākas pašnodarbināto personu 
kategorijas, un tās būtiski atšķiras; piemēram, pastāv būtiskas atšķirības starp brīvo profesiju 
pārstāvjiem, viesnīcu un restorānu darbiniekiem un sievietēm, kuras palīdz saviem 
dzīvesbiedriem.


