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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în promovarea unei 
societăți incluzive în Europa
(2010/2039(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 4, 9, 14, 19, 151 și 153 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1984, reconfirmată cu 
ocazia Conferinței mondiale privind drepturile omului din 1993, în special articolele 3, 16, 
18, 23, 25, 26 și 29,

– având în vedere Pactul internațional al Organizației Națiunilor Unite din 1996 privind 
drepturile economice, sociale și culturale, 

– având în vedere Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului definite de Organizația 
Națiunilor Unite în 2000, în special reducerea sărăciei extreme și a foametei (primul 
obiectiv), o educație primară universală (al doilea obiectiv) și egalitatea de șanse între 
bărbați și femei (al treilea obiectiv),

– având în vedere Convențiile 26 și 131 ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM)
privind stabilirea salariului minim, 

– având în vedere Pactul mondial pentru ocuparea forței de muncă al Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM),

– având în vedere agendele ONU și OIM pentru o muncă decentă, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a UE, în special prevederile referitoare la 
drepturile sociale1,

– având în vedere Recomandarea 92/441/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind 
criteriile comune referitoare la resursele suficiente și asistența socială în cadrul sistemelor 
de protecție socială (recomandarea privind venitul minim)2, 

– având în vedere Recomandarea 92/442/CEE a Consiliului din 27 iulie 1992 privind 
convergența obiectivelor și a politicilor de protecție socială3,

– având în vedere concluziile celei de-a 2916-a sesiuni a Consiliului EPSCO din 16 și 17 
decembrie 20084, 

– având în vedere Decizia nr. 1098/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

                                               
1 JO C 364, 18.12.2000.
2 JO L 245, 26.8.1992, pp. 46-48.
3 JO L 245, 26.8.1992, pp. 49-52.
4 Consiliul Uniunii Europene, Comunicat de presă, 16825/08 (Presă 358) p. 18.
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22 octombrie 2008 privind Anul European de Luptă împotriva Sărăciei și a Excluziunii 
Sociale (2010)1,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 septembrie 2006 referitoare la un model social 
european pentru viitor2,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 referitoare la promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei, inclusiv a sărăciei infantile în Uniunea Europeană3,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 mai 2009 referitoare la Agenda socială reînnoită4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea persoanelor excluse 
de pe piața muncii5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii”6,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(A7-0000/2010),

A. întrucât Agenda socială a Comisiei Europene pentru perioada 2005-2010 a continuat prin 
desemnarea anului 2010 ca Anul European de Luptă împotriva Sărăciei și a Excluziunii 
Sociale, având drept scop declarat reafirmarea și întărirea angajamentului politic inițial 
asumat de UE cu ocazia lansării Strategiei de la Lisabona în vederea oferirii unui „stimul 
decisiv pentru eradicarea sărăciei”;

B. întrucât, în ciuda tuturor declarațiilor privind reducerea sărăciei, inegalitățile sociale s-au 
agravat, iar la sfârșitul anului 2008, 17% din populația UE (adică aproape 85 de milioane 
de persoane) trăia sub pragul de sărăcie, chiar și după transferurile sociale7, în timp ce, în 
2005, acest procent era de 16%, iar în 2000 de 15% în UE 15;

C. întrucât rata riscului de sărăcie este mai ridicată în cazul copiilor și al tinerilor cu vârsta de 
până la 17 ani în raport cu populația totală, aceasta fiind, în 2008, de 20% în UE 27, cele 
mai ridicate valori înregistrându-se în România (33%), Bulgaria (26%), Italia și Letonia 
(25%), Spania (24%), Grecia, Portugalia, Lituania și Regatul Unit (23%), precum și în 
Polonia (22%);

D. întrucât persoanele în vârstă sunt, de asemenea, expuse la un risc mai mare de sărăcie în 
raport cu populația totală, rata riscului de sărăcie în cazul persoanelor cu vârsta de 65 de 
ani sau de peste 65 de ani fiind, în 2008, de 19% în UE 27;

                                               
1 JO L 298, 7.11.2008, p. 20.
2 Texte adoptate, P6_TA(2006)0340.
3 JO C 9E, 15.1.2010, p. 11.
4 Texte adoptate: P6_TA(2009)0370. 
5 Texte adoptate: P6_TA(2009)0371. 
6 COM(2010)2020, 3.3.2010.
7 Pragul național al riscului de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median național, care este inferior venitului 
mediu.
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E. întrucât s-au înmulțit locurile de muncă precare și salariile mici, ceea ce va duce la o 
creștere a numărului de angajați amenințați de riscul sărăciei, iar rata riscului de sărăcie în 
rândul populației încadrate în muncă era, în 2008, de 8% ca medie a UE 27, cele mai mari 
valori înregistrându-se în România (17%), Grecia (14%), Polonia și Portugalia (12% 
fiecare), precum și în Spania și Letonia (11% fiecare);

F. întrucât majoritatea populației amenințate de sărăcie este reprezentată de femei, aceasta 
datorită șomajului, a locurilor de muncă precare și slab remunerate, a discriminărilor 
salariale și a pensiilor și indemnizațiilor de pensionare mai mici;

G. întrucât Anul European de Luptă împotriva Sărăciei și a Excluziunii Sociale ar trebui să 
aibă un impact semnificativ în vederea sensibilizării cu privire la excluziunea socială și 
pentru promovarea unei incluziuni active, ceea ce necesită o redistribuire echitabilă a 
veniturilor și a bogățiilor, precum și măsuri care să asigure o coeziune economică și 
socială eficace;

H. întrucât obiectivele și principiile de bază ale Anului European de Luptă împotriva Sărăciei 
și a Excluziunii Sociale sunt: recunoașterea drepturilor, responsabilitatea comună, 
participarea, coeziunea, angajamentul și acțiunile concrete;

I. întrucât Uniunea Europeană s-a angajat să realizeze Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului adoptate în cadrul ONU și având în vedere rezoluția care proclamă cel de-al 
doilea deceniu al ONU pentru eradicarea sărăciei (2008-2017);

J. având în vedere caracterul multidimensional al sărăciei și al excluziunii sociale, existența 
unor grupe de populație deosebit de vulnerabile (copii, femei și persoane în vârstă), 
inclusiv persoanele cu handicap, imigranții, familiile numeroase sau monoparentale, 
bolnavii cronici și persoanele fără adăpost, precum și necesitatea de a integra prevenirea și 
lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale în cadrul celorlalte politici, pentru a 
garanta accesul universal la serviciile publice, la locuri de muncă de calitate care să ofere 
angajaților drepturile care li se cuvin și un venit care să le permită să trăiască demn;

K. având în vedere necesitatea de a stabili un obiectiv global, acordând prioritate coeziunii 
economice și sociale și protejării drepturilor fundamentale ale omului, ceea ce presupune 
un echilibru între politicile economice, de ocupare a forței de muncă, sociale și de mediu, 
precum și o redistribuire echitabilă a bogățiilor și a veniturilor;

L. având în vedere necesitatea de a garanta aplicarea, creșterea și o mai bună utilizare a 
fondurilor structurale în vederea realizării incluziunii sociale și a creării de locuri de 
muncă de calitate;

M. având în vedere rolul sistemelor de protecție socială în asigurarea nivelului de coeziune 
socială necesar dezvoltării în vederea asigurării incluziunii sociale, ceea ce presupune, de 
asemenea, o îmbunătățire a nivelului de formare a persoanelor excluse de pe piața muncii 
și garantarea egalității de șanse pentru exercitarea drepturilor fundamentale;

N. întrucât, conform unui sondaj Eurobarometru recent referitor la atitudinea cetățenilor UE 
față de sărăcie, marea majoritate a acestora (73%) consideră că sărăcia este o problemă 
răspândită în țările lor respective, 89% cer guvernelor lor acțiuni urgente pentru a lupta 
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împotriva acestui fenomen, iar 74% se așteaptă ca UE să dețină, de asemenea, un rol 
important în acest sens, 

1. subliniază necesitatea luării unor măsuri concrete care să reducă în mod efectiv și 
semnificativ sărăcia și excluziunea socială, prin încurajarea unei redistribuiri echitabile a 
veniturilor și a bogățiilor, conferind totodată sens și substanță Anului European de Luptă 
împotriva Sărăciei și a Excluziunii Sociale și realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului, inclusiv garantarea unui venit minim adecvat în întreaga Uniune Europeană;

2. subliniază caracterul pluridimensional al sărăciei și al excluziunii sociale și insistă asupra 
dimensiunii și viabilității sociale a politicilor macroeconomice ca parte integrantă a 
strategiei de ieșire din criză și a coeziunii economice și sociale, ceea ce presupune o 
adaptare a priorităților și a politicilor, în special monetare, din Pactul de stabilitate și 
creștere, a politicilor în domeniul concurenței și al pieței interne, precum și a politicilor 
bugetare și fiscale;

3. insistă asupra promovării integrării și incluziunii sociale pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului, precum și asupra asumării unor angajamente clare în 
ceea ce privește formularea politicilor Uniunii Europene și a politicilor naționale de luptă 
împotriva sărăciei și excluziunii sociale, în vederea asigurării accesului universal la 
servicii publice de sănătate, educație și formare profesională, precum și a asigurării de
locuințe, protecție socială, locuri de muncă care să garanteze angajaților drepturile care li 
se cuvin și salarii echitabile, reforme demne și venituri decente pentru toți;

4. constată că, în documentul său intitulat „Strategia Europa 2020”, Comisia Europeană 
afirmă că ieșirea a 20 de milioane de persoane din situația expunerii la riscul de sărăcie 
este unul dintre cele cinci obiective ale UE; considerăm că acest obiectiv trebuie cel puțin 
dublat și trebuie să i se confere credibilitate prin luarea unor măsuri adecvate;

5. consideră că diversa experiență acumulată în ceea ce privește venitul minim, alături de 
măsurile de inserție socială, demonstrează că aceasta reprezintă o cale complementară 
esențială de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale și solicită, prin urmare, 
Comisiei Europene să elaboreze o inițiativă care să susțină această experiență, să țină cont 
de cele mai bune practici și să permită accesul universal la un venit minim decent în 
Uniunea Europeană ca măsură de prevenire a sărăciei și garantare a justiției sociale și a 
egalității de șanse pentru toți, fără a pune sub semnul întrebării particularitățile fiecărui 
stat membru;

6. subliniază necesitatea elaborării și utilizării de urgență a unor indicatori socioeconomici 
adecvați în diferite domenii (sănătate, locuințe, educație, venituri, ocuparea forței de 
muncă) care să permită monitorizarea și măsurarea progreselor realizate în lupta împotriva 
sărăciei și în favoarea incluziunii sociale, care să fie prezentați anual cu ocazia Zilei 
Mondiale a Luptei împotriva Sărăciei (17 octombrie), subliniind evoluția în funcție de sex, 
vârstă, situație familială, handicap, statutul de imigrant, boli cronice și diferite niveluri de 
venituri (60% din venitul mediu, 50% din venitul mediu, 40% din venitul mediu) pentru a 
identifica amploarea sărăciei relative, a sărăciei extreme și grupurile cele mai vulnerabile;

7. insistă asupra participării persoanelor aflate într-o situație de sărăcie și a organizațiilor lor 
reprezentative la elaborarea politicilor, a măsurilor și a indicatorilor, precum și asupra 
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aplicării acestora la nivel european, național, regional și local;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Sărăcia și excluziunea socială

Ultimele date referitoare la situația sărăciei și a excluziunii sociale au fost publicate de 
Eurostat1 în ianuarie 2010, în cadrul raportului său privind condițiile de viață în 2008 (a se 
vedea tabelul I).

Astfel, se poate constata că, în ciuda tuturor declarațiilor privind reducerea sărăciei, 
inegalitățile sociale s-au agravat și aproape 85 de milioane de persoane sunt amenințate de 
sărăcie în Uniunea Europeană (17% din cei cca. 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii 
Europene, trăiau, la sfârșitul anului 2008, sub pragul de sărăcie, chiar și după transferurile 
sociale2), în timp ce, în 2005, această cifră era de 16%, iar în 2000 de 15% în cadrul UE 15.

Rata riscului de sărăcie este cea mai ridicată în rândul copiilor și tinerilor cu vârsta de până la 
17 ani în raport cu populația totală. În 2008, aceasta era de 20% în UE 27, cu alte cuvinte, un 
copil și un tânăr din cinci sunt victime ale sărăciei, cele mai mari valori înregistrându-se în 
România (33%), Bulgaria (26%), Italia și Letonia (25%), Spania (24%), Grecia, Portugalia, 
Lituania și Regatul Unit (23% în fiecare), precum și în Polonia (22%), iar cele mai scăzute 
rate ale riscului de sărăcie se înregistrează în Danemarca (9%), Slovenia și Finlanda (12% 
fiecare).

Persoanele în vârstă sunt, de asemenea, expuse la un risc de sărăcie mai ridicat în raport cu 
populația totală. În 2008, rata riscului de sărăcie în cazul persoanelor cu vârsta de 65 de ani 
sau de peste 65 de ani era de 19% în UE 27.

În același timp, numărul angajaților săraci continuă să crească. Există peste 19 milioane de 
angajați aflați într-o situație de sărăcie. Aceasta înseamnă că, chiar dacă un loc de muncă 
reduce în mod semnificativ riscul sărăciei, proliferarea locurilor de muncă precare și a 
salariilor mici va duce la o creștere a procentului de angajați amenințați de riscul sărăciei. În 
2008, rata riscului de sărăcie în rândul populației încadrate în muncă era, în medie, de 8% în 
UE 27, cele mai mari valori înregistrându-se în România (17%), Grecia (14%), Polonia și 
Portugalia (12% fiecare), precum și în Spania și Letonia (11% fiecare).

Pentru un tabel mai amplu privind excluziunea socială în Uniunea Europeană, se poate adăuga 
la rata riscului de sărăcie, care este un instrument de măsură relativ, rata de privațiuni 
materiale, care măsoară excluziunea socială în termeni absoluți. Rata de privațiuni materiale 
se definește ca absența involuntară a cel puțin trei dintr-un total de nouă elemente materiale.
Cele nouă elemente materiale care compun acest indicator sunt: 

- capacitatea de a face față unor cheltuieli neprevăzute,
- capacitatea unei persoane de a-și oferi în fiecare an o săptămână de vacanță în 

afara localității de domiciliu,

                                               
1 Condiții de viață în 2008 - Eurostat din 18.1.2010.
2 Pragul național al riscului de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median național, care este inferior venitului 
mediu.
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- existența unor arierate de plată (ipotecă sau chirie, facturi curente, rate lunare 
aferente închirierii sau achiziționării unor bunuri, alte rambursări ale 
împrumuturilor),

- capacitatea unei persoane de a-și oferi o masă care să includă carne, pui sau pește 
(sau echivalentul în dieta vegetariană) o dată la două zile,

- capacitatea unei persoane de a-și încălzi în mod adecvat locuința,
- deținerea unei mașini de spălat,
- deținerea unui televizor color,
- deținerea unui telefon, 
- deținerea unui autovehicul proprietate personală.

După cum se poate observa în tabelul II, această rată de privațiuni materiale era, în 2008, de 
17% la nivelul Uniunii Europene, fiind mult mai ridicată în zece state membre: 51% în 
Bulgaria, 50% în România, 37% în Ungaria, 35% în Letonia, 32% în Polonia, 28% în 
Slovacia, 27% în Lituania, 23% în Cipru și Portugalia, 22% în Grecia.

Integrarea prevenirii și a combaterii sărăciei și a excluziunii sociale în cadrul altor politici este 
esențială, în special în ceea ce privește garantarea accesului universal la servicii publice, la 
locuri de muncă de calitate, care să asigure drepturi angajaților, precum și la un venit care să 
permită un nivel de trai demn. Aceasta presupune adaptări și schimbări profunde ale 
politicilor actuale ale Uniunii Europene.

Nu trebuit uitat faptul că, în baza unui sondaj Eurobarometru recent referitor la atitudinea 
cetățenilor UE față de sărăcie, marea majoritate a acestora (73%) consideră că sărăcia este o 
problemă răspândită în țările lor respective, 89% cer guvernelor lor acțiuni urgente pentru a 
lupta împotriva acestui fenomen, iar 74% se așteaptă ca UE să dețină, de asemenea, un rol 
important în acest sens. 

2. Anul european de luptă împotriva sărăciei

Agenda socială a Comisiei Europene pentru perioada 2005-2010 a continuat prin desemnarea 
anului 2010 ca Anul European de Luptă împotriva Sărăciei și a Excluziunii Sociale, având 
drept scop declarat reafirmarea și întărirea angajamentului politic inițial asumat de UE cu 
ocazia lansării Strategiei de la Lisabona în vederea oferirii unui „stimul decisiv pentru 
eradicarea sărăciei”.

Studiul Eurostat 1 referitor la riscul de sărăcie înainte și după transferurile sociale, defalcat pe 
grupe de vârstă și sex, pentru anul 2007 evidențiază importanța transferurilor sociale în scopul 
prevenirii sărăciei, precum și faptul că femeile și copiii continuă să fie cei mai afectați din 
cauza șomajului, a locurilor de muncă precare și slab remunerate, a discriminărilor salariale și 
a pensiilor și indemnizațiilor de pensionare mai mici (a se vedea tabelul de mai jos).

                                               
1 „Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010” (Combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale – o imagine statistică a Uniunii Europene 2010).
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Riscul de sărăcie înainte de transferurile sociale

Sub 18 ani Peste 65 de ani Bărbați Femei
UE 27 33% 24% 25% 27%

Riscul de sărăcie după transferurile sociale

Sub 18 ani Peste 65 de ani Bărbați Femei
UE 27 20% 20% 16% 18%

Trebuie să se țină seama de obiectivele și principiile de bază ale Anului European de Luptă 
împotriva Sărăciei și a Excluziunii Sociale, și anume: recunoașterea drepturilor, 
responsabilitatea comună, participarea, coeziunea, angajamentul și acțiunile concrete. Sunt 
necesare măsuri concrete pentru ca aceste obiective să fie integrate în politicile generale, atât 
la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre, în special în cadrul măsurilor 
pentru combaterea crizei economice și sociale, pentru a le conferi o semnificație practică și 
pentru ca acestea să aibă efecte concrete de reducere a sărăciei.

De asemenea, trebuie menționat faptul că Uniunea Europeană s-a angajat să realizeze 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului adoptate în cadrul ONU și să pună în aplicare 
rezoluția care proclamă cel de-al doilea deceniu al ONU pentru eradicarea sărăciei (2008-
2017). Din păcate, acest lucru nu se regăsește în documentul Comisiei Europene intitulat 
„Strategia Europa 2020”, care se rezumă la a considera că ieșirea a 20 de milioane de 
persoane din situația de sărăcie este unul dintre cele cinci obiective ale Uniunii Europene.
Propunerea nu înseamnă doar un regres în raport cu obiectivele inițiale ale Strategiei de la 
Lisabona, ci și un obstacol pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, printre 
care reducerea la jumătate a numărului de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie. Acest 
obiectiv trebuie cel puțin dublat și trebuie să i se confere credibilitate prin luarea unor măsuri 
adecvate.

Trebuie investit în promovarea integrării și a incluziunii sociale pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului, precum și în asumarea unor angajamente clare în ceea ce 
privește formularea politicilor Uniunii Europene și a politicilor naționale de luptă împotriva 
sărăciei și excluziunii sociale, în vederea asigurării accesului universal la servicii publice de 
bază și a dreptului la sănătate, educație și formare profesională, locuințe, protecție socială, 
locuri de muncă care să garanteze angajaților drepturile care li se cuvin și salarii echitabile, 
reforme demne și un venit decent pentru toți.

Caracterul pluridimensional al sărăciei și al excluziunii sociale impune necesitatea unei 
dimensiuni sociale pentru a asigura viabilitatea socială a politicilor macroeconomice ca parte 
integrantă a strategiei de ieșire din criză și a coeziunii economice și sociale, ceea ce presupune 
o adaptare a priorităților și a politicilor, în special monetare, inclusiv din Pactul de stabilitate 
și creștere, a politicilor în domeniul concurenței și pieței interne, precum și a politicilor 
bugetare și fiscale. Trebuie stabilit, de asemenea, un obiectiv global, acordând prioritate 
coeziunii economice și sociale și protejării drepturilor fundamentale ale omului, ceea ce 
presupune un echilibru între politicile economice, de ocupare a forței de muncă, sociale și de 
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mediu, precum și o redistribuire echitabilă a bogățiilor și a veniturilor. 

3. Rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în favoarea incluziunii sociale

Am văzut că cel mai bun mijloc de a lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale este 
prevenirea. În acest sens, sunt necesare:

- îmbunătățirea calității locurilor de muncă și a salariilor, bază esențială pentru 
dezvoltare și ieșirea din criză;

- instituirea unui veritabil drept la venit, considerat ca o investiție socială de bază;
- garantarea unor indemnizații de pensionare, pensii și alocații familiale echitabile;
- asigurarea accesului universal la servicii publice de calitate.

În paralel cu prioritatea acordată locurilor de muncă care oferă angajaților drepturile care li se 
cuvin și salarii echitabile, care să garanteze tuturor lucrătorilor ieșirea din situația de sărăcie, 
trebuie să se țină seama de faptul că există peste 23 de milioane de șomeri și persoane excluse 
de pe piața muncii, iar acestora trebuie să li se garanteze alocații de șomaj care să le permită 
să trăiască decent.

Este binecunoscut rolul important al sistemelor de protecție socială în asigurarea nivelului de 
coeziune socială necesar dezvoltării economice și sociale, garantarea incluziunii sociale,
îmbunătățirea nivelului de formare a persoanelor excluse de pe piața muncii și garantarea 
exercitării drepturilor fundamentale și a egalității de șanse.

Există segmente de populație și grupuri mai vulnerabile, fără a trece cu vederea persoanele cu 
handicap, imigranții, familiile numeroase sau monoparentale, bolnavii cronici și persoanele 
fără adăpost, care au nevoie de ajutoare care să le garanteze un venit decent. Diversa 
experiență acumulată de majoritatea țărilor Uniunii Europene în ceea ce privește venitul 
minim, alături de măsurile de inserție socială, demonstrează că aceasta reprezintă o cale 
complementară esențială pentru prevenirea sărăciei și a excluziunii sociale. 

Prin urmare, elementul-cheie al sistemelor de protecție socială, și anume asigurarea unui venit 
minim, poate fi definit ca o sumă garantată acordată celor care nu pot obține un venit fără 
ajutor. Dreptul la un salariu minim este un drept universal (aplicabil tuturor cetățenilor) și nu 
are un caracter contributiv (nu sunt necesare contribuții financiare periodice la anumite 
fonduri, cum ar fi cele de asigurări).

Măsura se aplică în mai multe țări europene și înseamnă, în diversele sale formulări, 
garantarea unui nivel minim al veniturilor, considerat ca esențial pentru subzistența 
cetățenilor, precum și elaborarea unor măsuri de stimulare pentru ca beneficiarii să devină 
independenți față de acest ajutor. Măsura a fost luată în urma Recomandării 92/441/CEE, care 
a definit criteriile comune privind „resursele suficiente și asistența socială în cadrul sistemelor 
de protecție socială”.

În cadrul Agendei sociale publicate în februarie 2005, Comisia Europeană și-a reiterat 
angajamentul de a publica o comunicare pe această temă, ceea ce a și făcut în februarie 2006, 
sub forma unei consultări. 
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Prin urmare, este timpul să revenim la angajamentele anterioare din 1992, completându-le și 
îmbunătățind eficacitatea acestora, precum și să veghem ca așa-numita „incluziune activă” să 
nu devină sinonim cu regresul pentru toți cei care au puține șanse să intre pe piața muncii și să 
beneficieze de drepturi și salarii echitabile, ceea ce implică participarea persoanelor sărace și 
a celor excluși, a angajaților și a organizațiilor sociale și sindicale care îi reprezintă la întregul 
proces.
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Tabelul I - Pragul de sărăcie și rata riscului de sărăcie
Rata riscului de sărăcie pentru populația:Pragul de 

sărăcie
(în 

standardul 
puterii de 

cumpărare -
SPC)

totală cu vârsta de
0-17 ani

cu vârsta de
65 de ani 

sau de peste 
65 de ani 

încadrată în 
muncă

UE 27 - 17 p 20p 19p 8p
Belgia 10100 15 17 21 5

Bulgaria 2800 21 26 34 7
Republica 

Cehă
5800 9 13 7 4

Danemarca 10500 12 9 18 5
Germania 10600 15 15 15 7
Estonia 4700 19 17 39 7
Irlanda 10900 16 18 21 6
Grecia 7200 20 23 22 14
Spania 8400 20 24 28 11
Franța 9700 13 17 11 7
Italia 9000 19 25 21 9
Cipru 11300 16 14 49 6

Letonia 4400 26 25 51 11
Lituania 4200 20 23 29 9

Luxemburg 16500 13 20 5 9
Ungaria 4000 12 20 4 5
Malta 7800 15 20 22 5

Țările de Jos 11300 11 13 10 5
Austria 11200 12 15 15 6
Polonia 3900 17 22 12 12

Portugalia 5800 18 23 22 12
România 1900 23 33 26 17
Slovenia 8400 12 12 21 5
Slovacia 4000 11 17 10 6
Finlanda 9600 14 12 23 5
Suedia 10400 12 13 16 7

Regatul Unit 11600p 19p 23p 30p 9p
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Tabelul II - Privațiuni materiale, 2008
Procentul din populație care nu are mijloacele pentru:Rata de 

privațiuni 
materiale

a-și oferi în 
fiecare an o 
săptămână 
de vacanță 

în afara 
localității de 

domiciliu

a-și încălzi 
în mod 
adecvat 
locuința

a-și oferi o masă care 
să includă carne, pui 

sau pește (sau 
echivalentul în dieta 

vegetariană) o dată la 
două zile

a dispune de un 
autovehicul 
proprietate 
personală

UE 27 17e 37 10e 9 9
Belgia 12 26 6 5 6

Bulgaria 51 59 34 30 28
Republica 

Cehă
16 39 6 12 11

Danemarca : 10 : 2 8
Germania 13 25 6 11 5
Estonia 12 44 1 5 17
Irlanda 14 30 4 3 9
Grecia 22 50 15 7 9
Spania 9 34 5 2 5
Franța 13 32 5 8 4
Italia 16 40 11 8 3
Cipru 23 46 29 5 1

Letonia 35 55 17 23 24
Lituania 27 60 22 19 13

Luxemburg 4 12 1 2 2
Ungaria 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2

Țările de Jos 5 14 2 2 5
Austria 14 28 4 13 7
Polonia 32 63 20 21 17

Portugalia 23 64 35 4 9
România 50 76 25 19 49
Slovenia 17 30 6 12 3
Slovacia 28 57 6 29 20
Finlanda 9 18 2 3 8
Suedia 5 11 1 2 3

Regatul Unit 11 24 6 4 5
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