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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze minimálního příjmu v boji proti chudobě a o prosazování společnosti 
sociálního začleňování v Evropě
(2010/2039(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 4, 9, 14, 19, 151 a 153 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, znovu potvrzené na 
Světové konferenci o lidských právech v roce 1993, a zejména na její články 3, 16, 
18, 23, 25, 26 a 29,

– s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech z roku 1966, 

– s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí OSN z roku 2000, zejména vymýcení chudoby 
a hladu (první cíl), dosažení všeobecného základního vzdělání (druhý cíl) a rovné 
příležitosti pro muže a ženy (třetí cíl),

– s ohledem na úmluvy MOP č. 26 a 131 o stanovení minimální mzdy, 

– s ohledem na Světovou dohodu o pracovních místech MOP,

– s ohledem na agendu slušné práce prováděnou OSN a MOP,

– s ohledem na Listinu základních práv EU, zejména na ustanovení o sociálních
právech1,

– s ohledem na doporučení Rady 92/441/EHS ze dne 24. června 1992 o 
společných kritériích, pokud jde o dostatečné prostředky a sociální pomoc v systémech 
sociální ochrany (doporučení o minimálním příjmu)2, 

– s ohledem na doporučení Rady 92/442/EHS ze dne 27. července 1992 o konvergenci 
cílů a politik v oblasti sociální ochrany3,

– s ohledem na závěry 2916. zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) ve dnech 16. a 17. prosince 20084, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES Ze dne
22. října 2008 o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
(2010)5,

                                               
1  Úř. věst. C 364, 18. 12. 2000.
2  Úř. věst. L 245, 26. 8. 1992, s. 46 - 48.
3  Úř. věst. L 245, 26. 8. 1992, s. 49 - 52.
4  Rada Evropské unie, tisková zpráva 16825/08 (Presse 358), s. 18.
5  Úř. věst. L 298, 20 7. 11. 2008, s. 20.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o evropském sociálním modelu 
budoucnosti6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a 
boje proti chudobě v EU, včetně dětské chudoby7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o obnovené sociální agendě8, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování osob 
vyloučených z trhu práce9,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané Evropa 2020: Strategie 
pro inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění10,

– s ohledem na článek 48 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že sociální agenda Evropské komise na období 2005-2010 
označila rok 2010 jako Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a
vyhlásila cíl znovu potvrdit a posílit politickou angažovanost EU, vyjádřenou na 
počátku Lisabonské strategie, prostřednictvím přijetí opatření „s rozhodujícím 
dopadem na vymýcení chudoby”,

B. vzhledem k tomu, že přes všechna prohlášení o snížení chudoby se sociální 
nerovnost prohloubila a ke konci roku 2008 žilo 17 % obyvatel (čili přibližně 85 
milionů osob) i přes sociální transfery11) pod hranicí chudoby, zatímco v roce 2005 
činil tento podíl 16 % a v roce 2000 v EU-15 dosáhl hodnoty 15 %,

C. vzhledem k tomu, že míra rizika chudoby je vyšší u dětí a mladistvých do 17 let než 
u celkové populace, a dosáhla v roce 2008 v EU-27 20 %, přičemž nejvyšší míra 
rizika je zaznamenána v Rumunsku (33 %), Bulharsku (26 %), Itálii a Lotyšsku (25
%), Španělsku (24 %), Řecku, Portugalsku, Litvě a ve Velké Británii (shodně 23 %) 
a v Polsku (22 %),

D. vzhledem k tomu, že starší osoby jsou rovněž vystaveny vyšší míře rizika chudoby 
než celková populace, což se v EU v roce 2008 týkalo přibližně 19 % populace nad 
65 let či více, 

E. vzhledem k tomu, že rozšíření nejisté práce a nízkých mezd vede k vzestupu 
procentního podílu pracovníků ohrožených chudobou; podíl populace EU, která má 
zaměstnání, ale je ohrožena chudobou, představoval v roce 2008 v průměru 8 %,

                                               
6  Přijaté dokumenty, P6_TA(2006)0340.
7  Úř. věst. C 9E, 15. 1. 2010, s. 11.
8  Přijaté texty, P6_TA(2009)0370.
9  Přijaté texty, P6_TA(2009)0371.
10  KOM(2010)2020 ze dne 3. 3. 2010.
11 Práh chudoby vypočtený v každé zemi jako 60 % mediánu příjmů v dané zemi, což je méně než 
průměrný příjem.
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přičemž nejvyšší byl tento podíl v Rumunsku (17 %), Řecku (14 %), Polsku a
Portugalsku (v obou zemích 12 %), Španělsku a Lotyšsku (v obou zemích 11 %),

F. vzhledem k tomu, že většina populace s rizikem chudoby jsou ženy, a to z důvodu 
nezaměstnanosti, nejisté a špatně placené práce, mzdové diskriminace a nízkých 
penzí a důchodů,

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje proti chudobě má mít rozhodující vliv na 
zvýšení informovanosti o sociálním vyloučení a na podporu aktivního začlenění, což 
vyžaduje spravedlivou přerozdělování příjmů a bohatství, a že předpokládá opatření, 
která by zajistila účinnou hospodářskou a sociální soudržnost, 

H. vzhledem k tomu, že hlavní cíle a zásady Evropského roku boje proti chudobě jsou
uznání práv, sdílená odpovědnost a účast, soudržnost, angažovanost a konkrétní 
akce,

I. vzhledem k tomu, že se Evropská unie zavázala ke splnění rozvojových cílů tisíciletí 
OSN a k usnesení vyhlašujícímu druhé desetiletí OSN pro vymýcení chudoby
(2008-2017),

J. vzhledem k vícerozměrné povaze chudoby a sociálního vyloučení, k existenci 
zvláště zranitelných skupin obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které zahrnují také
invalidní osoby, imigranty, početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, nemocné s 
chronickým onemocněním a bezdomovce, a rovněž vzhledem k nezbytnosti začlenit 
prevenci a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších politik, zaručit 
všeobecný přístup k veřejným službám, kvalitnímu zaměstnání se všemi právy a 
příjem, který umožňuje důstojný život, 

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit celkový cíl s upřednostněním hospodářské a 
sociální soudržnosti a ochraně základních lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou zaměstnanosti, sociální politikou a politikou 
ochrany životního prostředí a spravedlivým přerozdělením bohatství a příjmů,

L. vzhledem k nezbytnosti zaručit provádění, zvýšení a lepší využití strukturálních 
fondů při uskutečňování sociálního začlenění a při vytváření kvalitní zaměstnanosti,

M. vzhledem k úloze systémů sociální ochrany pro zabezpečení úrovně sociální 
soudržnosti, jež je nutná pro rozvoj s cílem dosáhnout sociálního začlenění, což také 
zahrnuje nutnost zlepšit úroveň vzdělání osob vyloučených z trhu práce a zaručit
rovnost příležitostí při uplatňování základních práv,

N. vzhledem k tomu, že podle nedávného průzkumu Eurobarometru o postojích občanů 
EU k chudobě považuje velká většina (73 %) chudobu za problém, který se týká 
jejich země, 89 % vyžaduje od svých vlád, aby proti chudobě bezodkladně 
zakročily, a 74 % očekává, že v této souvislosti bude hrát významnou roli i EU,

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních opatření, která by účinně a významně snížila 
chudobu a sociální vyloučení a podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů a 
bohatství, což je také obsahem a smyslem Evropského roku boje proti chudobě a 
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plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu se zajištěním přiměřené minimální mzdy v 
celé Evropské unii;

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti makroekonomických politik jako na nedílné součásti 
strategie pro překonání krize a pro hospodářskou a sociální soudržnost, což znamená
změnu v oblasti priorit a politik zejména měnových, v oblasti Paktu stability a růstu
a politiky hospodářské soutěže, vnitřního trhu, rozpočtové a daňové;

3. vyzývá k na podpoře integrace a sociálního začlenění s cílem zajistit uplatňování
základních lidských práv, s jasnými závazky ohledně formulování politiky Evropské 
unie a vnitrostátních politik v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, s cílem 
zajistit všeobecný přístup ke službám veřejného zdravotnictví, vzdělání a 
odbornému vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale rovněž i zaměstnání se všemi 
právy, spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a přiměřenému příjmu pro všechny;

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem chudoby u 20 miliónů osob je jedním z 
pěti cílů EU; domníváme se, že je nutno tento cíl přinejmenším zdvojnásobit a 
vhodnými opařeními zajistit, aby byl důvěryhodný;

5. domnívá se, že různé zkušenosti s minimálním příjmem spojeným s opatřeními pro
sociální začlenění prokazují, že právě to je základní doplňkovou cestou v boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, a žádá tedy Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro všechny, 
aniž by přitom zpochybňovala specifika jednotlivých členských států;

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého vypracování a využití příslušných ekonomicko-
sociálních ukazatelů v různých oblastech (zdravotnictví, bydlení, vzdělání, mzdy, 
zaměstnanost), které by umožnily sledování a měření pokroků v boji proti chudobě a 
v boji za sociální začlenění, jež by byly každoročně předkládány u příležitosti 
Mezinárodního dne za odstranění chudoby (17. října), a to s důrazem na vývoj v této 
oblasti a se zohledněním pohlaví, věkové skupinu, rodinných příslušníků, stavu
invalidity, přistěhovalectví, chronických onemocnění a různé mzdové úrovně (60 % 
mediánu mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu mezd), tak aby byla zohledněna
relativní chudoba, extrémní chudoba a nejzranitelnější skupiny; 

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich uplatňováni na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;  

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a také
parlamentům a vládám členských států.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Chudoba a sociální vyloučení

Poslední údaje o chudobě a sociálním vyloučení byly publikovány Eurostatem12 (leden
2010), údaje o životních podmínkách v roce 2008 (viz tabulku I).

Zde je možno konstatovat, že přes všechna prohlášení o snížení chudoby se sociální 
nerovnosti prohloubily, a že v Evropské unii je přibližně 85 milionů osob ohroženo
chudobou (ke konci roku 2008 žilo pod hranicí chudoby 17 % z přibližně 500 milionů 
obyvatel Evropské unie, a to i po sociálních transferech13), přičemž v roce 2005 činil 
tento procentuální podíl 16 % a v roce 2000 v EU-15 představoval 15 %.

Míra rizika chudoby, která je vyšší u dětí a mladistvých do 17 let než u celkové 
populace, dosáhla v roce 2008 v EU-27 20 %, neboli jedno z pěti dětí a mladistvých je 
postiženo chudobou, přičemž nejvyšší míra rizika je zaznamenána v Rumunsku (33 %), 
Bulharsku (26 %), Itálii a Lotyšsku (25 %), Španělsku (24 %), Řecku, Portugalsku, 
Litvě a ve Velké Británii (shodně 23 %) a v Polsku (22 %); nejnižší míry rizika byly 
zaznamenány v Dánsku (9 %), Slovinsku a Finsku (shodně 12 %).

Starší osoby jsou rovněž vystaveny vyššímu riziku chudoby než celková populace,
přičemž chudobou bylo postiženo v roce 2008 v EU-27 přibližně 19 % populace ve 
věku 65 let či vyšším.   

Přitom však stoupá počet chudých pracujících. 19 milionů pracujících žije v chudobě. 
To znamená, že i když zaměstnanost citelně snižuje riziko chudoby, rozšíření nejisté 
práce a nízkých mezd vede k vzestupu procentuálního podílu pracujících ohrožených 
chudobou; podíl populace EU, která má zaměstnání, ale je ohrožena chudobou, dosáhl v 
roce 2008 v EU-27 průměrné hodnoty 8 % populace, přičemž nejvyšší podíl této 
skupiny byl v Rumunsku (17 %), Řecku (14 %), Polsku a Portugalsku (v obou zemích 
12 %), Španělsku a Lotyšsku (v obou zemích 11 %).
Abychom získali širší pohled v oblasti sociálního vyloučení v Evropské unii, je možno 
doplnit míru rizika chudoby, což je relativní hodnota, mírou materiálního nedostatku, 
která měří sociální vyloučení více absolutním způsobem. Míra materiálního nedostatku 
je definována jako nechtěný nedostatek nejméně tří materiálních prvků z devíti. Těchto 
devět prvků, které tvoří tento ukazatel, jsou:

- schopnost vyrovnat se s nepředvídanými výdaji,
- možnost trávit jeden týden roční dovolené mimo své bydliště,
- opožděné plateby (splátky za nákup bytu na dluh, za nákup auta či jiné 

opožděné faktury),
- možnost každodenně mít jedno jídlo obsahující maso, rybu nebo 

vegetariánský ekvivalent,
                                               
12 Životní podmínky 2008 – Eurostat, 18. 1. 2010
13 Hranice chudoby vypočtená v každé zemi jako 60 % mediánu příjmů v dané zemi, což je méně než 
průměrný příjem.
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- možnost vytápět dostatečně své obydlí,
- vlastnictví pračky,
- vlastnictví barevného televizoru,
- vlastnictví telefonu,
- vlastnictví osobního auta.

Jak ukazuje tabulka II, představovala tato míra materiálního nedostatku na úrovni 
Evropské unie v roce 2008 také 17 %, ale byla mnohem vyšší v deseti členských 
státech: 51 % v Bulharsku, 50 % v Rumunsku, 37 % v Maďarsku, 35 % v Lotyšsku, 32
% v Polsku, 28 % na Slovensku, 27 % v Litvě, 23 % na Kypru a v Portugalsku, 22 % v 
Řecku.

Je zásadní, aby byla prevence a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení začleněna do 
ostatních politik, a to včetně záruky všeobecného přístupu k veřejným službám, ke 
kvalitnímu zaměstnání se všemi právy a ke mzdě, která umožní důstojný život. To 
znamená nutnost změn a odklon od dosavadních politik Evropské unie.   

Nelze opomenout, že podle nedávného průzkumu Eurobarometru o postojích občanů 
EU k chudobě považuje velká většina (73 %) chudobu za problém, který se týká jejich 
země, 89 % vyžaduje od svých vlád, aby proti chudobě bezodkladně zakročily, a 74 % 
očekává, že v této souvislosti bude hrát významnou roli i EU.

2. Evropský rok boje proti chudobě

Sociální agenda Evropské komise na období 2005-2010 označila rok 2010 jako
Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a vyhlásila cíl znovu potvrdit a 
posílit politickou angažovanost EU, vyjádřenou na počátku Lisabonské strategie, 
prostřednictvím přijetí opatření „s rozhodujícím dopadem na vymýcení chudoby“.

Průzkum Eurostatu14 o riziku chudoby před a po sociálních transferech podle věku a 
pohlaví ve srovnání s rokem 2007 potvrzuje význam sociálních transferů v prevenci 
chudoby, ačkoli ženy a děti jsou i nadále nejvíce postiženy nezaměstnaností, nejistou a 
špatně placenou prací, mzdovou diskriminací a nízkými penzemi a důchody. (viz níže 
uvedenou tabulku). 

                                               
14 Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení – statistický portrét Evropské unie (Combating poverty and 
social exclusion – a statistical portrait of the European Union 2010)
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Před sociálními transfery – riziko chudoby

Osoby mladší 
18 let  

Osoby starší 65 
let

Muži Ženy

EU-27 33 % 24 % 25 % 27 %

Po sociálních transferech – riziko chudoby

Osoby mladší 
18 let

Osoby starší 65
let

Muži Ženy

EU-27 20 20 16 18

Je třeba si uvědomit, že základní cíle a principy Evropského roku boje proti chudobě 
jsou: uznání práv, sdílená odpovědnost a účast, soudržnost, angažovanost a konkrétní 
akce. Jsou nezbytná konkrétní opatření, aby na úrovni Evropské unie i na úrovni 
členských států byly začleněny tyto cíle do obecných politik, včetně opatření proti 
hospodářské a sociální krizi, aby jim byl dán praktický obsah, a aby tato opatření měla 
konkrétní dopady na snížení chudoby.

Na druhou stranu je nutno uvést, že se Evropská unie zavázala ke splnění rozvojových 
cílů tisíciletí OSN a usnesení vyhlašujícího druhé desetiletí OSN pro vymýcení chudoby
(2008-2017). To bohužel není vyjádřeno v dokumentu Evropské komise Strategie
Evropa 2020, který se omezuje na zmínku, že ukončení rizika chudoby u 20 milionů 
osob v Evropské unii je pro Evropskou unii jedním z pěti cílů. Tento návrh tedy nejen 
znamená krok zpátky od počátečních cílů Lisabonské strategie, ale dokonce brání 
přiblížení se rozvojovým cílům tisíciletí, aby byl snížen počet osob žijících pod hranicí
chudoby na polovinu. Z toho důvodu je nutno tento cíl zdvojnásobit a vhodnými 
opařeními zajistit, aby byl důvěryhodný.

Je nutné investovat do podpory integrace a sociálního začlenění s cílem zajistit
uplatňování základních lidských práv, s jasnými závazky ohledně formulování politiky
Evropské unie a vnitrostátních politik v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, s 
cílem zajistit všeobecný přístup ke službám veřejného zdravotnictví, vzdělání a 
odbornému vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a přiměřenému příjmu pro všechny.

Mnohorozměrná povaha chudoby a sociálního vyloučení vyžaduje, aby existovala 
sociální dimenze zaměřená na sociální udržitelnost makroekonomických politik jako 
nedílné součásti strategie pro překonání krize a na hospodářskou a sociální soudržnost, 
což znamená změnu v oblasti priorit a politik zejména měnových, v oblasti Paktu 
stability a růstu a politiky hospodářské soutěže, vnitřního trhu, rozpočtové a daň. Je 
nutno také stanovit celkový cíl, přičemž bude dána přednost hospodářské a sociální 
soudržnosti a ochraně základních lidských práv, což zahrnuje rovnováhu mezi 
hospodářskou politikou, politikou zaměstnanosti, sociální politikou, politikou ochrany 
životního prostředí a spravedlivým přerozdělením bohatství a příjmů.
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3. Úloha minimální mzdy v boji proti chudobě a za sociální začlenění

Viděli jsme již, že nejlepším způsobem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je 
prevence, což vyžaduje:

- zlepšení kvality pracovních míst a mezd, což je základem pro překonání
krize;

- stanovení skutečného práva na příjem, což má být považováno za základní 
sociální investici;

- zajištění důchodů, penzí a spravedlivých rodinných přídavků;
- zajištění všeobecného práva na přístup ke kvalitním veřejným službám.

Kromě upřednostnění kvalitního zaměstnání se všemi právy a spravedlivých mezd, což 
zaručuje všem, kteří pracují, že se vymaní z bídy, je nutné mít na paměti, že existuje 
více než 23 milionů nezaměstnaných, kteří jsou vyloučeni z trhu práce, a těm je nutno 
zajistit podporu v nezaměstnanosti, která jim umožní důstojný život.

Je známa významná úloha systémů sociální ochrany při zajištění úrovně sociální 
soudržnosti nezbytné pro hospodářský a sociální rozvoj, pro zajištění sociálního 
začlenění, pro zlepšení úrovně vzdělání osob vyloučených z trhu práce, pro zajištění 
uplatňování základních práv a pro rovnost příležitostí.

Existují zranitelnější populační vrstvy a skupiny, přičemž nelze zapomenout na 
invalidní osoby, imigranty, početné rodiny či rodiny s jedním rodičem, nemocné s 
chronickými onemocněními a bezdomovce, které potřebují podporu, jež by jim zaručila 
důstojný příjem. Různé zkušenosti s minimálním příjmem spojeným s opatřením k 
sociálnímu začlenění ve většině zemí Evropské unie prokazují, že toto je základní 
doplňková cesta pro prevenci chudoby a sociálního vyloučení.

Proto je možné definovat zajištění minimálního příjmu, klíčového opatření v systémech 
sociální ochrany, jako zaručenou finanční částku pro ty, kteří jí nemohou dosáhnout bez 
pomoci. Právo na minimální příjem je všeobecné (uplatňované u všech občanů) a nikoli 
příspěvkové (nejsou zapotřebí pravidelné platby do nějakého fondu, jako je tomu u 
pojištění). 

Toto opatření se provádí v několika evropských zemích a jeho charakteristikou jsou 
různé formy záruky minimální úrovně příjmu, považované za nezbytnou k zaopatření 
občanů, a kromě toho vytváření pobídek k tomu, aby se příjemci stali soběstačnými bez 
této podpory. Podnět k tomuto opatření byl dán doporučením 92/441/EHS, ve kterém 
byla přijata definice obecných kritérií pro „dostatečné prostředky a sociální pomoc v 
systémech sociální ochrany”. 
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V sociální agendě zveřejněné v únoru 2005 opakovala Evropská komise svůj závazek,
že zveřejní sdělení o tomto tématu, což učinila v únoru 2006, ale pouze ve formě 
konzultace. 

Je tedy čas vrátit se ke dřívějším závazkům z roku 1992, ale též je doplnit a zvýšit jejich 
účinnost, a přitom se vyhnout tomu, aby tak zvané „aktivní začlenění” neznamenalo 
krok zpět pro všechny, u kterých je malá pravděpodobnost, že se jim podaří vstoupit na 
trh práce se všemi právy a spravedlivou mzdou, což vyžaduje účast chudých a 
vyloučených, zaměstnanců a sociálních a odborových organizací, které je zastupují, v 
celém tomto procesu.
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Tabulka I – Hranice chudoby a míra rizika chudoby
Míra rizika chudoby pro populaci:Hranice 

chudoby
(v PPS)

Celkem Věk 
0 do 17 let

Věk
65 let a více

Zaměstnaní

EU-27 - 17 % 20 % 19 % 8 %
Belgie 10100 15 17 21 5

Bulharsko 2800 21 26 34 7
Česká 

republika
5800 9 13 7 4

Dánsko 10500 12 9 18 5
Německo 10600 15 15 15 7
Estonsko 4700 19 17 39 7

Irsko 10900 16 18 21 6
Řecko 7200 20 23 22 14

Španělsko 8400 20 24 28 11
Francie 9700 13 17 11 7
Itálie 9000 19 25 21 9
Kypr 11300 16 14 49 6

Lotyšsko 4400 26 25 51 11
Litva 4200 20 23 29 9

Lucembursk
o

16500 13 20 5 9

Maďarsko 4000 12 20 4 5
Malta 7800 15 20 22 5

Nizozemsko 11300 11 13 10 5
Rakousko 11200 12 15 15 6

Polsko 3900 17 22 12 12
Portugalsko 5800 18 23 22 12
Rumunsko 1900 23 33 26 17
Slovinsko 8400 12 12 21 5
Slovensko 4000 11 17 10 6

Finsko 9600 14 12 23 5
Švédsko 10400 12 13 16 7
Velká 

Británie
11600 19 % 23 % 30 % 9 %
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Tabulka II  -   Materiální nedostatek, 2008
Procentní podíl obyvatel, kteří nemají prostředky na:Míra 

materiálníh
o 

nedostatku

týden 
dovolené 

mimo 
domov

dostatečné 
vytápění bytu

kompletní 
jídlo každý 

den

osobní auto

EU-27 17 % 37 10 % 9 9
Belgie 12 26 6 5 6

Bulharsko 51 59 34 30 28
Česká 

republika
16 39 6 12 11

Dánsko : 10 : 2 8
Německo 13 25 6 11 5
Estonsko 12 44 1 5 17

Irsko 14 30 4 3 9
Řecko 22 50 15 7 9

Španělsko 9 34 5 2 5
Francie 13 32 5 8 4
Itálie 16 40 11 8 3
Kypr 23 46 29 5 1

Lotyšsko 35 55 17 23 24
Litva 27 60 22 19 13

Lucembursk
o

4 12 1 2 2

Maďarsko 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2

Nizozemsko 5 14 2 2 5
Rakousko 14 28 4 13 7

Polsko 32 63 20 21 17
Portugalsko 23 64 35 4 9
Rumunsko 50 76 25 19 49
Slovinsko 17 30 6 12 3
Slovensko 28 57 6 29 20

Finsko 9 18 2 3 8
Švédsko 5 11 1 2 3
Velká 

Británie
11 24 6 4 5
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