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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας 
και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη
(2010/2039(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 9, 14, 19, 151 και 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948, η 
οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου κατά την παγκόσμια διάσκεψη για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα το 1993, και ειδικότερα τα άρθρα 3, 16, 18, 23, 25, 26 και 29 αυτής,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966, 

– έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών του 
2000, ειδικότερα δε την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας (πρώτος στόχος), 
την επίτευξη καθολικής βασικής εκπαίδευσης (δεύτερος στόχος) και την ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών (τρίτος στόχος),

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αριθ. 26 και 131 
σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων αμοιβών, 

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ),

– έχοντας υπόψη τα προγράμματα δράσης των Ηνωμένων Εθνών και της ΔΟΕ για την 
αξιοπρεπή εργασία,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ειδικότερα δε τις διατάξεις 
αυτού σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά 
με τα κοινά κριτήρια που αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας (σύσταση σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα)2, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 92/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1992 για τη 
σύγκλιση των στόχων και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, 
Υγεία και Καταναλωτές» της 2916ης συνόδου του στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 20084, 

                                               
1  ΕΕ C 364 της 18.12.2000.
2  ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 46 έως 48.
3  ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 49 έως 52.
4  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 16825/08 (Presse 358), σ. 18.
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– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010)5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό πρότυπο για το μέλλον6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ανανεωμένη 
κοινωνική ατζέντα8, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας9,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο 
«Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη»10,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2005-
2010 όρισε το 2010 ως «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού» με δεδηλωμένο στόχο την επιβεβαίωση και την ενίσχυση της 
πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ, στο ξεκίνημα της στρατηγικής της Λισαβόνας, να λάβει 
μέτρα για να δοθεί «αποφασιστική ώθηση στην εξάλειψη της φτώχειας»,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλες τις δηλώσεις σχετικά με τη μείωση της φτώχειας, 
επιδεινώθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και το 17% του πληθυσμού (δηλαδή περίπου 85 
εκατομμύρια άτομα), στα τέλη του 2008, ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, ακόμη 
και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις11), ενώ το 2005 το ποσοστό αυτό ήταν 16% και το 
2000 ήταν 15% στην ΕΕ των 15,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο για τα παιδιά και 
τους νέους ηλικίας μέχρι 17 ετών από ό,τι για το σύνολο του πληθυσμού, φθάνοντας, το 
2008, το 20% στην ΕΕ των 27, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη 

                                               
5  ΕΕ L 298 της 7.11.2008, σ. 20.
6  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0340.
7  ΕΕ C 9Ε της 15.1.2010, σ. 11.
8  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0370.
9  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0371.
10  COM(2010)2020 της 3.3.2010.
11  Το όριο της φτώχειας υπολογίζεται σε κάθε χώρα ως το 60% του μέσου εισοδήματος στη χώρα αυτή, που 

είναι χαμηλότερο από το μέσο εισόδημα.
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Ρουμανία (33%), στη Βουλγαρία (26%), στην Ιταλία και στη Λετονία (25%), στην 
Ισπανία (24%), στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στη Λιθουανία και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (23% έκαστη) και στην Πολωνία (22%),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από 
τον γενικό πληθυσμό, φθάνοντας το 2008 περίπου το 19% του πληθυσμού ηλικίας 65 
ετών και άνω στην ΕΕ των 27,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάπλωση της επισφαλούς εργασίας και των χαμηλών μισθών 
οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που απειλούνται με τον κίνδυνο της 
φτώχειας· ότι είναι της τάξεως του 8% το μέσο ποσοστό του πληθυσμού που ενώ είχε 
εργασία βρέθηκε υπό την απειλή της φτώχειας στην ΕΕ των 27, το 2008, με τα 
υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Ρουμανία (17%), στην Ελλάδα (14%), στην 
Πολωνία και στην Πορτογαλία (12% έκαστη), στην Ισπανία και στη Λετονία (11% 
έκαστη),

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο 
φτώχειας είναι γυναίκες, λόγω της ανεργίας, της επισφαλούς και ανεπαρκώς αμειβόμενης 
εργασίας, των μισθολογικών διακρίσεων και των χαμηλότερων επιδομάτων και 
συντάξεων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας πρέπει 
να επηρεάσει σημαντικά την ευαισθητοποίηση για τον κοινωνικό αποκλεισμό και να 
προωθήσει την ενεργό ένταξη, γεγονός που απαιτεί μια δίκαιη ανακατανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου και προϋποθέτει μέτρα που να διασφαλίζουν 
αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική συνοχή,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι και οι κατευθυντήριες αρχές του Ευρωπαϊκού Έτους 
για την Καταπολέμηση της Φτώχειας είναι: η αναγνώριση των δικαιωμάτων, η κοινή 
ευθύνη και συμμετοχή, η συνοχή, η δέσμευση και συγκεκριμένες δράσεις,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη των στόχων 
της Χιλιετίας και του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών που διακηρύσσει τη δεύτερη 
δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της φτώχειας (2008-2017),

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την ύπαρξη ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (παιδιά, γυναίκες 
και ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των 
μεταναστών, των πολυμελών ή των μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών με χρόνιες 
παθήσεις και των αστέγων, καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες πολιτικές, με τη διασφάλιση 
της πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, δίνοντας 
προτεραιότητα στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και στην προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια ισορροπία μεταξύ 
των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και των πολιτικών 
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απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου και του εισοδήματος,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της εφαρμογής, της αύξησης και της 
καλύτερης χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης 
και για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη 
διασφάλιση του επιπέδου κοινωνικής συνοχής που είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη με 
στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, γεγονός που επίσης σημαίνει βελτίωση του 
επιπέδου κατάρτισης των ατόμων που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη 
στάση των πολιτών της ΕΕ απέναντι στη φτώχεια, στη μεγάλη πλειονότητά τους (73%) 
πιστεύουν ότι η φτώχεια είναι ένα πρόβλημα που μαστίζει τις χώρες τους, σε ποσοστό 
89% ζητούν από τις κυβερνήσεις τους επείγουσα δράση για την καταπολέμησή της και σε 
ποσοστό 74% αναμένουν από την ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο 
αυτό,

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να μειώνουν 
αποτελεσματικά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας μια δίκαιη 
ανακατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα και 
περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και 
εμμένει στην κοινωνική διάσταση και βιωσιμότητα των μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση και την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή, γεγονός που συνεπάγεται την αλλαγή των προτεραιοτήτων και των 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών πολιτικών, του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των πολιτικών ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 
των δημοσιονομικών και φορολογικών πολιτικών·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις 
σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των εθνικών πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής προστασίας, 
καθώς και της εργασίας με δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των αξιοπρεπών 
συντάξεων και επαρκούς εισοδήματος για όλους·

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό της «Στρατηγική ΕΕ 2020» 
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 εκατομμυρίων 
ατόμων αποτελεί έναν από τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε ότι, τουλάχιστον, 
πρέπει να διπλασιάσουμε αυτόν τον στόχο και να τον καταστήσουμε αξιόπιστο με 
κατάλληλα μέτρα·
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5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με μέτρα 
κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό συμπληρωματικό τρόπο 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει μια πρωτοβουλία που να υποστηρίζει 
αυτές τις εμπειρίες, να λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και να επιτρέπει την 
κάλυψη όλων με ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο 
πρόληψης κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των 
ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάρτισης και της χρήσης κατάλληλων 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, στέγαση, εκπαίδευση, 
εισόδημα, απασχόληση), που να επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή της, 
λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή κατάσταση, τις 
καταστάσεις αναπηρίας, τη μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα διάφορα επίπεδα 
εισοδημάτων (60% του μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου εισοδήματος, το 40% του 
μέσου εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία φτώχεια 
και οι πιο ευάλωτες ομάδες·

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και των 
αντίστοιχων οργανώσεων εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των πολιτικών, των 
μέτρων, των δεικτών και στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός

Τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό δημοσιεύτηκαν 
από την Eurostat,12 (Ιανουάριος 2010) σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης το 2008 (βλέπε 
Πίνακα I).

Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί ότι, παρ’ όλες τις δηλώσεις 
σχετικά με τη μείωση της φτώχειας, επιδεινώθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και υπάρχουν 
περίπου 85 εκατομμύρια άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(17% των περίπου 500 εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη του 2008, 
ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, ακόμη και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις13), ενώ 
το 2005 το ποσοστό αυτό ήταν 16% και το 2000 ήταν 15% στην ΕΕ των 15.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι μεγαλύτερο για τα παιδιά και τους νέους ηλικίας μέχρι 
17 ετών από ό,τι για το σύνολο του πληθυσμού, φθάνοντας το 20% στην ΕΕ των 27, δηλαδή, 
ένα στα πέντε παιδιά και νέους είναι θύμα της φτώχειας, με τη Ρουμανία (33%), τη 
Βουλγαρία (26%), την Ιταλία και τη Λετονία (25%), την Ισπανία (24%), την Ελλάδα, την 
Πορτογαλία, τη Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (23% έκαστη) και την Πολωνία (22%) 
να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά· τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Δανία 
(9%), τη Σλοβενία και τη Φινλανδία (12% έκαστη).

Οι ηλικιωμένοι εκτίθενται, επίσης, σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τον γενικό 
πληθυσμό, φθάνοντας, το 2008, περίπου το 19% του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω 
στην ΕΕ των 27. 

Εν τω μεταξύ, αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών εργαζόμενων. Υπάρχουν περισσότεροι από 
19 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε κατάσταση φτώχειας. Αυτό σημαίνει ότι, παρά το γεγονός 
ότι η εργασία μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο της φτώχειας, η εξάπλωση της επισφαλούς 
εργασίας και των χαμηλών μισθών οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που 
απειλούνται με τον κίνδυνο της φτώχειας, φθάνοντας το μέσο ποσοστό του 8% του 
πληθυσμού που, ενώ είχε εργασία, βρέθηκε υπό την απειλή της φτώχειας στην ΕΕ των 27, το 
2008, με τη Ρουμανία (17%), την Ελλάδα (14%), την Πολωνία και την Πορτογαλία (12% 
έκαστη), την Ισπανία και τη Λετονία (11% έκαστη) να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά. 
Για να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
θα πρέπει να συνδυάσουμε το ποσοστό κινδύνου φτώχειας, που αποτελεί ένα σχετικό μέτρο, 
με το ποσοστό της υλικής στέρησης, το οποίο καταμετρά τον κοινωνικό αποκλεισμό με πιο 
απόλυτους όρους. Το ποσοστό της υλικής στέρησης ορίζεται ως η ανεπιθύμητη έλλειψη 
τουλάχιστον τριών υλικών στοιχείων από τα εννέα. Τα εννέα αυτά στοιχεία που συνθέτουν 
αυτόν τον δείκτη είναι: 

- η δυνατότητα αντιμετώπισης μιας απρόβλεπτης δαπάνης

                                               
12 Συνθήκες διαβίωσης το 2008 – Eurostat της 18/01/10
13 Το όριο της φτώχειας υπολογίζεται σε κάθε χώρα ως το 60% του μέσου εισοδήματος στη χώρα αυτή, που 
είναι χαμηλότερο από το μέσο εισόδημα.
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- η δυνατότητα απόλαυσης μιας εβδομάδας διακοπών ετησίως μακριά από την οικία
- η ύπαρξη καθυστερημένων πληρωμών (δόσεις για αγορές με πίστωση για το σπίτι, 

το αυτοκίνητο ή άλλες καθυστερημένες πληρωμές) 
- η δυνατότητα να έχει κάποιος ένα γεύμα με βάση το κρέας, το ψάρι ή ισοδύναμο 

χορτοφαγικό γεύμα σε καθημερινή βάση
- η δυνατότητα επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας
- η κατοχή πλυντηρίου
- η κατοχή έγχρωμης τηλεόρασης
- η κατοχή τηλεφώνου
- η κατοχή ιδιωτικού αυτοκινήτου

Όπως φαίνεται στον Πίνακα ΙΙ, το ποσοστό αυτό της υλικής στέρησης, σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2008, ανήλθε σε 17%, αλλά ήταν πολύ υψηλότερο σε δέκα κράτη 
μέλη: 51% στη Βουλγαρία, 50% στη Ρουμανία, 37% στην Ουγγαρία, 35% στη Λετονία, 32% 
στην Πολωνία, 28% στη Σλοβακία, 27% στη Λιθουανία, 23% στην Κύπρο και στην 
Πορτογαλία, 22% στην Ελλάδα.

Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η πρόληψη και η καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού σε άλλες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης 
όλων σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε εργασία με δικαιώματα, και 
σε ένα εισόδημα το οποίο να τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Αυτό συνεπάγεται 
αλλαγές και τομές στις τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των πολιτών της ΕΕ απέναντι στη φτώχεια, στη 
μεγάλη πλειονότητά τους (73%) πιστεύουν ότι η φτώχεια είναι ένα πρόβλημα που μαστίζει 
τις χώρες τους, σε ποσοστό 89% απαιτούν από τις κυβερνήσεις τους επείγουσα δράση για την 
καταπολέμησή της και σε ποσοστό 74% αναμένουν από την ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο.

2. Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Η κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2005-2010 όρισε το 2010 ως 
«Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού» 
με δεδηλωμένο σκοπό την επιβεβαίωση και την ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ, 
στο ξεκίνημα της στρατηγικής της Λισαβόνας, να λάβει μέτρα για να δοθεί «αποφασιστική 
ώθηση στην εξάλειψη της φτώχειας».

Η μελέτη της Eurostat14 σχετικά με τον κίνδυνο φτώχειας πριν και μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις, κατά ηλικία και φύλο, για το 2007, επισημαίνει τη σημασία των κοινωνικών 
μεταβιβάσεων για την πρόληψη της φτώχειας, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα παιδιά 
εξακολουθούν να υποφέρουν περισσότερο, λόγω της ανεργίας, της επισφαλούς και 
ανεπαρκώς αμειβόμενης εργασίας, των μισθολογικών διακρίσεων και των διακρίσεων στα 
επιδόματα και στις συντάξεις (βλ. πίνακα κατωτέρω). 

                                               
14 «Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010» (Καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – ένα στατιστικό πορτρέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010)
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Πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις – κίνδυνος φτώχειας

Κάτω των 18 
ετών  

Άνω των 65 
ετών

Άνδρες Γυναίκες

ΕΕ των 27 33% 24% 25% 27%

Μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις – κίνδυνος φτώχειας

Κάτω των 18 
ετών  

Άνω των 65 
ετών

Άνδρες Γυναίκες

ΕΕ των 27 20 20 16 18

Πρέπει να έχουμε υπόψη τους στόχους και τις κατευθυντήριες αρχές του Ευρωπαϊκού Έτους 
για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, που είναι: η αναγνώριση των δικαιωμάτων, η κοινή 
ευθύνη και συμμετοχή, η συνοχή, η δέσμευση και συγκεκριμένες δράσεις. Τα συγκεκριμένα 
μέτρα είναι απαραίτητα, έτσι ώστε, στο πλαίσιο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, να 
ενσωματωθούν αυτοί οι στόχοι στις γενικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
κατά της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ώστε να τους δοθεί πρακτικό περιεχόμενο και 
ώστε να υπάρξουν πρακτικά αποτελέσματα στη μείωση της φτώχειας.

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εκπληρώσει 
τους στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και το ψήφισμα που ανακηρύσσει τη 
δεύτερη δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της φτώχειας (2008-2017). 
Γεγονός το οποίο, δυστυχώς, δεν αποτυπώνεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Στρατηγική ΕΕ 2020», το οποίο περιορίζεται απλώς στην άποψη ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου της φτώχειας 20 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι ένας από τους πέντε 
στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή δεν σημαίνει μόνο την υποχώρηση από
τους αρχικούς στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, αλλά και εμποδίζει οποιαδήποτε 
προσέγγιση των στόχων της Χιλιετίας στη μείωση στο ήμισυ του αριθμού των ατόμων που 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο, τουλάχιστον, να
διευρύνουμε αυτόν τον στόχο και να τον καταστήσουμε αξιόπιστο με τα κατάλληλα μέτρα.

Πρέπει να επενδύσουμε στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, 
καθώς και σε σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη χάραξη πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες 
και το δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, τη στέγαση, 
την κοινωνική προστασία, την εργασία με δικαιώματα, τις δίκαιες αμοιβές, τις αξιοπρεπείς 
συντάξεις και ένα επαρκές εισόδημα για όλους.

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απαιτούν την 
ύπαρξη μιας κοινωνικής διάστασης, με στόχο την κοινωνική βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την έξοδο από την 
κρίση και την οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, κυρίως των νομισματικών πολιτικών, 
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συμπεριλαμβανομένου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς, καθώς και των δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών. Επιβάλλεται επίσης η θέσπιση ενός παγκόσμιου στόχου, δίνοντας προτεραιότητα 
στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, γεγονός που συνεπάγεται την εξισορρόπηση μεταξύ των οικονομικών 
πολιτικών, της απασχόλησης, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και μιας 
δίκαιης ανακατανομής του πλούτου και του εισοδήματος. 

3. Ο ρόλος του ελάχιστου εισοδήματος στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην 
κοινωνική ένταξη

Είδαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού είναι η πρόληψη, η οποία απαιτεί:

- βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και των μισθών, που αποτελεί βασικό 
θεμέλιο για την ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση·

- κατοχύρωση ενός πραγματικού δικαιώματος στο εισόδημα, το οποίο θεωρείται 
βασική κοινωνική επένδυση·

- διασφάλιση δίκαιων συντάξεων, συμπληρωμάτων και οικογενειακών επιδομάτων·
- διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα με την προτεραιότητα της εργασίας με δικαιώματα, με ποιότητα και δίκαιες 
αμοιβές, και διασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι εργάζονται θα έβγαιναν από την κατάσταση 
φτώχειας, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν περισσότεροι από 23 εκατομμύρια 
άνθρωποι που είναι άνεργοι και αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, στους οποίους 
πρέπει να διασφαλίσουμε επιδόματα ανεργίας που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια. 

Είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη 
διασφάλιση του επιπέδου κοινωνικής συνοχής που είναι αναγκαίο για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, τη βελτίωση του επιπέδου 
εκπαίδευσης των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας και τη διασφάλιση της 
άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ισότητας ευκαιριών.

Υπάρχουν πιο ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού και ομάδες, χωρίς να ξεχνάμε τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, τους μετανάστες, τις μονογονεϊκές οικογένειες ή τις πολυμελείς οικογένειες, 
τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και τους αστέγους, οι οποίοι χρειάζονται ενισχύσεις που 
θα τους εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Η πολυσχιδής εμπειρία των κατώτατων 
μισθών στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τα μέτρα 
κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι αποτελούν έναν ουσιαστικό συμπληρωματικό τρόπο για την 
πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Συνεπώς, το «κλειδί» στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η πρόβλεψη ενός ελάχιστου 
εισοδήματος μπορεί να οριστεί ως ένα εγγυημένο οικονομικό ποσό για εκείνους που δεν 
μπορούν να το αποκτήσουν χωρίς βοήθεια. Το δικαίωμα σε έναν κατώτατο μισθό είναι 
καθολικό (ισχύει για όλους τους πολίτες) και είναι μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (δεν 
χρειάζεται περιοδικές εισφορές σε ένα ταμείο, όπως οι ασφάλειες).
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Το μέτρο αυτό υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και χαρακτηρίζεται, στις διάφορες 
μορφές του, από τη διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος, το οποίο θεωρείται βασικό για 
την επιβίωση των πολιτών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κινήτρων ώστε οι δικαιούχοι του 
να αυτονομηθούν σε σχέση με την ενίσχυση αυτή. Ενθαρρύνθηκε από τη σύσταση 
92/441/EΟΚ που ενέκρινε τον καθορισμό κοινών κριτηρίων που αφορούν την «επάρκεια 
πόρων και παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας».

Στην κοινωνική ατζέντα, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2005, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επανέλαβε τη δέσμευσή της να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για το θέμα, πράγμα 
που έγινε τον Φεβρουάριο του 2006, αλλά μόνο με τη μορφή διαβούλευσης. 

Ήρθε, επομένως, η ώρα να επιστρέψουμε στις προηγούμενες δεσμεύσεις που χρονολογούνται 
από το 1992, αλλά ολοκληρώνοντάς τις και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους, 
εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στο γεγονός ότι η αποκαλούμενη «ενεργός ένταξη» δεν 
σημαίνει παραμέληση όλων εκείνων που έχουν λίγες πιθανότητες να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας με δικαιώματα και με δίκαιες αμοιβές, γεγονός που απαιτεί τη συμμετοχή σε όλη τη 
διαδικασία των φτωχών και αποκλεισμένων, των εργαζομένων και των κοινωνικών και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.
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Πίνακας I – Όριο της φτώχειας και ποσοστό κινδύνου φτώχειας
Ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τον πληθυσμό:Όριο της 

φτώχειας
(σε ΜΑΔ)

Σύνολο Ηλικία από
0 έως 17 

ετών

Ηλικία από
65 ετών και 

άνω

Εργαζόμενοι

ΕΕ των 27 - 17 p 20p 19p 8p
Βέλγιο 10100 15 17 21 5

Βουλγαρία 2800 21 26 34 7
Τσεχική 

Δημοκρατία
5800 9 13 7 4

Δανία 10500 12 9 18 5
Γερμανία 10600 15 15 15 7
Εσθονία 4700 19 17 39 7
Ιρλανδία 10900 16 18 21 6
Ελλάδα 7200 20 23 22 14
Ισπανία 8400 20 24 28 11
Γαλλία 9700 13 17 11 7
Ιταλία 9000 19 25 21 9

Κύπρος 11300 16 14 49 6
Λετονία 4400 26 25 51 11

Λιθουανία 4200 20 23 29 9
Λουξεμβούρ

γο
16500 13 20 5 9

Ουγγαρία 4000 12 20 4 5
Μάλτα 7800 15 20 22 5

Κάτω Χώρες 11300 11 13 10 5
Αυστρία 11200 12 15 15 6
Πολωνία 3900 17 22 12 12

Πορτογαλία 5800 18 23 22 12
Ρουμανία 1900 23 33 26 17
Σλοβενία 8400 12 12 21 5
Σλοβακία 4000 11 17 10 6
Φινλανδία 9600 14 12 23 5
Σουηδία 10400 12 13 16 7
Ηνωμένο 
Βασίλειο

11600p 19p 23p 30p 9p
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Πίνακας II  -   Υλική στέρηση, 2008
Ποσοστό του πληθυσμού που δεν διαθέτει τα μέσα για:Ποσοστό 

υλικής 
στέρησης

Μία 
εβδομάδα 
διακοπών 

εκτός οικίας

Επαρκή 
θέρμανση της 

οικίας

Πλήρη 
γεύματα σε 
καθημεριν

ή βάση

Ιδιωτικό 
όχημα

ΕΕ των 27 17e 37 10e 9 9
Βέλγιο 12 26 6 5 6

Βουλγαρία 51 59 34 30 28
Τσεχική 

Δημοκρατία
16 39 6 12 11

Δανία : 10 : 2 8
Γερμανία 13 25 6 11 5
Εσθονία 12 44 1 5 17
Ιρλανδία 14 30 4 3 9
Ελλάδα 22 50 15 7 9
Ισπανία 9 34 5 2 5
Γαλλία 13 32 5 8 4
Ιταλία 16 40 11 8 3

Κύπρος 23 46 29 5 1
Λετονία 35 55 17 23 24

Λιθουανία 27 60 22 19 13
Λουξεμβούρ

γο
4 12 1 2 2

Ουγγαρία 37 67 10 26 20
Μάλτα 13 65 9 10 2

Κάτω Χώρες 5 14 2 2 5
Αυστρία 14 28 4 13 7
Πολωνία 32 63 20 21 17

Πορτογαλία 23 64 35 4 9
Ρουμανία 50 76 25 19 49
Σλοβενία 17 30 6 12 3
Σλοβακία 28 57 6 29 20
Φινλανδία 9 18 2 3 8
Σουηδία 5 11 1 2 3
Ηνωμένο 
Βασίλειο

11 24 6 4 5
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