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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

miinimumsissetuleku rolli kohta võitluses vaesuse vastu ja sotsiaalse kaasatuse 
edendamise eest Euroopas
(2010/2039(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4, 9, 14, 19, 151 ja 153;

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, mida kinnitas ka 1993. aasta 
inimõiguste maailmakonverents, ja eriti selle artikleid 3, 16, 18, 23, 25, 26 ja 29;

– võttes arvesse ÜRO 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste pakti;

– võttes arvesse ÜRO poolt 2000. aastal püstitatud aastatuhande arengueesmärke, sealhulgas 
äärmise vaesuse ja nälja vähendamine (esimene eesmärk), üldise alghariduse kõigile 
kättesaadavaks muutmine (teine eesmärk) ja võrdsed võimalused meestele ja naistele 
(kolmas eesmärk);

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone 26 ja 131 
miinimumpalga kehtestamise kohta;

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ülemaailmset tööõiguste pakti;

– võttes arvesse ÜRO ja ILO inimväärset tööd käsitlevaid tegevuskavasid;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle sätteid, mis käsitlevad 
sotsiaalseid õigusi1;

– võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1992. aasta soovitust 92/441/EMÜ piisavate 
toimetulekuvahendite ja sotsiaalabi ühiste kriteeriumide kohta sotsiaalse kaitse 
süsteemides (soovitus miinimumsissetuleku kohta)2;

– võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1992. aasta soovitust 92/442/EMÜ sotsiaalse kaitse 
eesmärkide ja poliitika lähendamise kohta3;

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 16. ja 
17. detsembril 2008. aastal toimunud 2916. istungi järeldusi4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta otsust 
nr 1098/2008/EÜ vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) 
kohta5;

– võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa tulevase sotsiaalse 
                                               
1 EÜT C 364, 18.12.2000.
2 EÜT L 245, 26.8.1992, lk 46–48.
3 EÜT L 245, 26.8.1992, lk 49–52.
4 Euroopa Liidu Nõukogu pressiteade, 16825/08 (ajakiri 358), lk 18.
5 ELT L 298, 7.11.2008, lk 20.
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mudeli kohta1;

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni sotsiaalse kaasatuse edendamise 
ja vaesuse, sealhulgas laste vaesuse vastu võitlemise kohta ELis2;

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni uue sotsiaalmeetmete kava kohta3;

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni tööturult tõrjutud isikute aktiivse 
kaasamise kohta4;

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”5;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et komisjoni sotsiaalmeetmete kavas aastateks 2005–2010 esitati ettepanek 
nimetada 2010. aasta sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemise Euroopa aastaks 
eesmärgiga kinnitada ja tugevdada ELi poliitilisi jõupingutusi Lissaboni strateegia 
alguses, et „anda otsustav panus vaesuse kõrvaldamisse”;

B. arvestades, et vaatamata kõikidele avaldustele vaesuse vähendamise kohta, sotsiaalne 
ebavõrdsus süveneb ja 2008. aasta lõpus elas 17% elanikkonnast (ehk ligikaudu 
85 miljonit inimest) allpool vaesuspiiri (isegi pärast sotsiaaltoetusi6), samas kui 
2005. aastal oli see protsent 16% ja 2000. aastal EL-15 riikides 15%;

C. arvestades, et vaesuse ohu määr on laste ja kuni 17-aastaste noorte jaoks kõrgem kui kogu 
elanikkonna jaoks ning see ulatus 2008. aastal EL-27 riikides 20%ni, kusjuures kõige 
kõrgem oli see määr Rumeenias (33%), Bulgaarias (26%), Itaalias ja Lätis (25%), 
Hispaanias (24%), Kreekas, Portugalis, Leedus ja Ühendkuningriigis (kõigis 23%) ja 
Poolas (22%);

D. arvestades, et eakad on samuti suuremas vaesuse ohus kui elanikkond üldiselt ning see 
vaesuse ohu määr ulatus 2008. aastal EL-27 riikides ligikaudu 19%ni 65-aastaste või 
vanemate elanike seas;

E. arvestades, et ebakindel töösuhe ja madal palk on levinud ning seetõttu suureneb nende 
töötajate osakaal, keda ähvardab vaesuse oht; keskmiselt 8% EL-27 riikide elanikkonnast, 
kellel oli töö, oli 2008. aastal vaesuse ohus, ning kõige kõrgemad olid need 
protsendimäärad Rumeenias (17%), Kreekas (14%), Poolas ja Portugalis (mõlemas 12%), 
Hispaanias ja Lätis (mõlemas 11%);

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0340.
2 ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 11.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0370.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0371.
5 KOM(2010)2020, 3.3.2010.
6 Vaesuspiiriks on arvestatud igas riigis 60% selle riigi keskmisest tulust, mis on väiksem kui keskmine 
sissetulek.
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F. arvestades, et enamik vaesuse ohus olevatest elanikest on naised tööpuuduse, ebakindla 
töösuhte ja madalapalgalise töö, palga osas diskrimineerimise ning madalamate 
pensionide ja vanaduspensionide tõttu;

G. arvestades, et vaesuse vastu võitlemise Euroopa aastal peab olema määrava tähtsusega 
mõju teadlikkuse tõstmisele sotsiaalsest tõrjutusest ja inimeste aktiivse kaasamise 
edendamisele, mis nõuab tulude ja rikkuse õiglast ümberjagamist ning eeldab meetmeid, 
mis tagavad tõelise majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse;

H. arvestades, et vaesuse vastu võitlemise Euroopa aasta eesmärgid ja juhtpõhimõtted on 
järgmised: õiguste tunnustamine, ühine vastutus ja osalus, ühtekuuluvus, pühendumus ja 
konkreetsed meetmed;

I. arvestades, et Euroopa Liit on võtnud kohustuse täita ÜRO aastatuhande arengueesmärgid 
ja järgida ÜRO resolutsiooni, millega kuulutatakse välja ÜRO teine aastakümme vaesuse 
kaotamiseks (2008–2017);

J. arvestades, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on mitmemõõtmelised ning on olemas eriti 
kaitsetud elanikkonnarühmad (lapsed, naised ja eakad), kuhu kuuluvad ka puuetega 
inimesed, sisserändajad, suured pered või üksikvanemaga pered, krooniliste haigustega 
inimesed ja kodutud, ning vajadust integreerida vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamine 
ja nende vastu võitlemine teistesse poliitikavaldkondadesse, tagades juurdepääsu avalikele 
teenustele, kvaliteetsetele ja õigustega töökohtadele ning sissetulekule, mis võimaldaks 
elada inimväärselt;

K. arvestades, et on vaja seada üldine eesmärk, pidades esmatähtsaks majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust ning põhiliste inimõiguste kaitset, mis eeldab majandus-, 
tööhõive-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika tasakaalu ning rikkuse ja tulude õiglast 
ümberjagamist;

L. arvestades, et on vaja tagada struktuurifondide rakendamine, suurendamine ja parem
kasutamine sotsiaalse kaasamise elluviimisel ja kvaliteetsete töökohtade loomisel;

M. arvestades, et sotsiaalkaitsesüsteemide roll on tagada selline sotsiaalse ühtekuuluvuse tase, 
mis on vajalik arengu jaoks sotsiaalse kaasatuse tagamise eesmärgil, mis eeldab ka 
tööturult tõrjutud inimeste haridustaseme parandamist ja võrdsete võimaluste tagamist 
põhiõiguste teostamisel;

N. arvestades, et vastavalt hiljutisele Eurobaromeetri uuringule ELi kodanike hoiakute kohta 
seoses vaesusega on suur enamik neist (73%) seisukohal, et vaesus on tema riigis levinud 
probleem, 89% nõuab oma valitsuselt kiiret tegutsemist selle vastu võitlemiseks ja 74% 
ootab, et ka EL täidaks selles suhtes olulist rolli,

1. rõhutab vajadust konkreetsete meetmete järele, mis vähendaksid tegelikkuses vaesust ja 
sotsiaalset tõrjutust oluliselt, edendades tulu ja rikkuse õiglast ümberjagamist, mis annaks 
vaesuse vastu võitlemise Euroopa aastale ja aastatuhande arengueesmärkide täitmisele ka 
tähenduse ning sisu, sealhulgas piisava miinimumsissetuleku tagatise kogu Euroopa 
Liidus;
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2. rõhutab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse mitmemõõtmelist olemust ning rõhutab 
makromajanduslike poliitikameetmete ulatust ja jätkusuutlikkust kriisist väljumise 
strateegia ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse lahutamatu osana, mis eeldab 
prioriteetide ja poliitikameetmete muutmist, eelkõige rahanduse, stabiilsuse ja kasvu pakti, 
konkurentsipoliitika meetmete, siseturu, eelarve- ja maksustamise valdkonnas;

3. nõuab tungivalt, et edendataks sotsiaalset integratsiooni ja kaasatust põhiliste inimõiguste 
tagamise või täitmise perspektiivis, ning nõuab tungivalt selge kohustuse võtmist vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise eesmärgil Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
poliitikameetmete koostamisel, selleks et tagada üldine juurdepääs tervishoiuteenustele, 
haridusele ja kutsekoolitusele, eluasemele, sotsiaalkaitsele, samuti õigustega töökohtadele, 
õiglasele palgale, inimväärsetele pensionidele ja piisavale sissetulekule kõigi jaoks;

4. võtab teadmiseks, et komisjon teatab oma dokumendis „Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia”, et 20 miljoni inimese vaesuse ohust päästmine on üks Euroopa Liidu viiest 
eesmärgist; arvestades, et seda eesmärki on vaja vähemalt kahekordistada ja muuta see 
usutavaks asjakohaste meetmetega;

5. on seisukohal, et mitmekesine kogemus miinimumsissetuleku valdkonnas koos sotsiaalse 
kaasamise meetmetega näitab, et see on oluline täiendav vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise võimalus, mistõttu palub komisjonilt algatust, mis toetaks neid kogemusi, 
võtaks arvesse parimaid tavasid ja võimaldaks piisava miinimumsissetuleku üldist 
tagamist kogu Euroopa Liidus vaesusvastase ennetusmeetmena ja selleks, et tagada 
sotsiaalne õiglus ja kõigile võrdsed võimalused, jätmata seejuures arvesse võtmata iga 
liikmesriigi eripärasid;

6. rõhutab kiiret vajadust töötada välja ja võtta kasutusele asjakohased sotsiaal-
majanduslikud näitajad eri valdkondades (tervishoid, elamumajandus, haridus, 
sissetulekud, tööhõive), mis võimaldaksid täpsemalt jälgida ja mõõta vaesuse vastu 
võitlemisel ja sotsiaalse kaasamise valdkonnas tehtud edusamme ning mis tuleks esitada 
igal aastal ülemaailmsel vaesuse vastu võitlemise päeval (17. oktoober), pöörates 
tähelepanu nende muutumisele aja jooksul, võttes arvesse sugu, vanuserühmi, leibkonna 
koosseisu, puudega inimeste olukorda, rännet, kroonilisi haigusi ja erinevat 
sissetulekutaset (60% keskmisest sissetulekust, 50% keskmisest sissetulekust, 40% 
keskmisest sissetulekust), et võetaks arvesse suhtelist vaesust, äärmist vaesust ja kõige 
kaitsetumaid elanikerühmi;

7. nõuab tungivalt vaesuses elavate inimeste ja vastavate esindusorganisatsioonide osalemist 
poliitika, meetmete ja näitajate väljatöötamisel ning nende rakendamisel Euroopa, 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

1. Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus

Viimased andmed vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta avaldas Eurostat1 (2010. aasta 
jaanuari) uuringus, mis käsitles elutingimusi 2008. aastal (vt tabel I).

Selles uuringus võib täheldada, et vaatamata kõikidele avaldustele vaesuse vähendamise 
kohta, sotsiaalne ebavõrdsus suureneb ja Euroopa Liidus on vaesuse ohus ligikaudu 
85 miljonit inimest (17% umbes 500 miljonist Euroopa Liidu elanikust elas 2008. aasta lõpus 
allpool vaesuspiiri, isegi pärast sotsiaaltoetusi2), samas kui 2005. aastal oli see protsent 16% 
ja 2000. aastal EL-15 riikides 15%.

Vaesuse ohu määr on laste ja kuni 17-aastaste noorte jaoks kõrgem kui kogu elanikkonna 
jaoks ning see ulatus 2008. aastal EL-27 riikides 20%ni, teisisõnu on iga viies laps ja noor 
vaesuse ohus, kusjuures kõige kõrgem oli see määr Rumeenias (33%), Bulgaarias (26%), 
Itaalias ja Lätis (25%), Hispaanias (24%), Kreekas, Portugalis, Leedus ja Ühendkuningriigis 
(kõigis 23%) ja Poolas (22%); kõige madalam oli see määr Taanis (9%), Sloveenias ja 
Soomes (mõlemas 12%).

Eakad on samuti suuremas vaesuse ohus kui elanikkond üldiselt ning see vaesuse ohu määr 
ulatus 2008. aastal ligikaudu 19%ni 65-aastaste või vanemate elanike seas EL-27 riikides.

Samal ajal suureneb vaeste töötajate arv. Üle 19 miljoni töötava inimese elab vaesuses. See 
tähendab, et vaatamata sellele, et töökoha olemasolu vähendab vaesuse ohtu tunduvalt, 
suurendab ebakindla töösuhte ja madalapalgalise töö lai levik vaesuse ohus töötavate inimeste 
osakaalu, mis ulatub keskmiselt 8%ni elanikkonnast, kellel oli töökoht, kuid kes oli 
2008. aastal EL-27 riikides vaesuse ohus; need protsendimäärad on kõige kõrgemad 
Rumeenias (17%), Kreekas (14%), Poolas ja Portugalis (mõlemas 12%), Hispaanias ja Lätis 
(mõlemas 11%).
Selleks et saada sotsiaalsest tõrjutusest Euroopa Liidus ulatuslikumat ülevaadet, on võimalik 
vaesuse ohu määra, mis on suhteline mõõtühik, täiendada materiaalse vara puudumise 
määraga, mis mõõdab sotsiaalset tõrjutust absoluutsemas väärtuses. Materiaalse vara 
puudumise määra määratletakse kui üheksast materiaalsest elemendist kolme soovimatut 
puudumist. Need üheksa elementi, mis moodustavad selle näitaja, on järgmised: 

- ettenägematu kulutusega toimetuleku võime;
- majanduslik suutlikkus veeta üks nädal puhkust aastas väljaspool elukohta;
- võlgnevuste olemasolu (hilinemine kodu- või autolaenu laenumaksetes või 

muude arvete tasumisel);
- võimalus süüa kord päevas liha, kala või samaväärse taimetoidu koostisega 

eine;
- võimalus oma elukohta piisavalt kütta;

                                               
1 Elutingimused 2008. aastal – Eurostat, 18.1.10.
2 Vaesuspiiriks on arvestatud igas riigis 60% selle riigi keskmisest tulust, mis on väiksem kui keskmine 
sissetulek.
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- pesumasina omamine;
- värviteleviisori omamine;
- telefoni omamine; 
- isikliku sõiduki omamine.

Nagu võib näha tabelist II, oli materiaalse vara puudumise määr Euroopa Liidus 2008. aastal 
samuti 17%, kuid see oli palju kõrgem kümnes liikmesriigis: 51% Bulgaarias, 50% 
Rumeenias, 37% Ungaris, 35% Lätis, 32% Poolas, 28% Slovakkias, 27% Leedus, 23% 
Küprosel ja Portugalis, 22% Kreekas.

Väga oluline on integreerida vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ja nende vastu 
võitlemine teistesse poliitikavaldkondadesse, tagades juurdepääsu avalikele teenustele, 
kvaliteetsetele ja õigustega töökohtadele ning sissetulekule, mis võimaldaks elada 
inimväärselt. See nõuab Euroopa Liidu praeguse poliitika muutmist ja ümbersuunamist.

Ei tohi unustada, et vastavalt hiljutisele Eurobaromeetri uuringule ELi kodanike hoiakute 
kohta seoses vaesusega on suur enamik neist (73%) seisukohal, et vaesus on nende vastavates 
riikides levinud probleem, 89% nõuab oma valitsuselt kiireloomulist tegutsemist selle vastu 
võitlemiseks ja 74% ootab, et ka EL täidaks selles suhtes olulist rolli.

2. Vaesuse vastu võitlemise Euroopa aasta

Euroopa Komisjoni sotsiaalmeetmete kavas aastateks 2005–2010 esitati ettepanek nimetada 
2010. aasta sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemise Euroopa aastaks eesmärgiga kinnitada 
ja tugevdada ELi poliitilisi jõupingutusi Lissaboni strateegia alguses, et „anda otsustav panus 
vaesuse kõrvaldamisse”.

Eurostati uuringus1 vaesuse ohu kohta 2007. aastal vanuse- ja soorühmade kaupa enne ja 
pärast sotsiaaltoetusi täheldatakse sotsiaaltoetuste tähtsust vaesuse vältimiseks, vaatamata 
sellele, et kõige suuremas ohus on tööpuuduse, ebakindla töösuhte ja madalapalgalise töö, 
palga osas diskrimineerimise ning madalamate pensionide ja vanaduspensionide tõttu 
jätkuvalt naised ja lapsed. (vt alljärgnev tabel). 

                                               
1 „Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010” (Vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine – statistiline ülevaade Euroopa Liidust aastal 2010).



PR\810174ET.doc 9/13 PE439.981v01-00

ET

Vaesuse oht enne sotsiaaltoetusi

Alla 18-
aastased 

Üle 65-
aastased

Mehed Naised

EL-27 33% 24% 25% 27%

Vaesuse oht pärast sotsiaaltoetusi

Alla 18-
aastased

Üle 65-
aastased

Mehed Naised

EL-27 20 20 16 18

Vaja on arvesse võtta vaesuse vastu võitlemise Euroopa aasta eesmärke ja juhtpõhimõtteid, 
mis on järgmised: õiguste tunnustamine, ühine vastutus ja osalus, ühtekuuluvus, pühendumus 
ja konkreetsed meetmed. Vaja on konkreetseid meetmeid nende eesmärkide integreerimiseks 
üldisesse poliitikasse Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil, kaasa arvatud majandus- ja 
sotsiaalkriisi vastased meetmed, et anda neile eesmärkidele praktiline sisu ja saavutada 
konkreetsed tulemused vaesuse vähendamisel.

Teiselt poolt tuleb märkida, et Euroopa Liit võttis kohustuse täita aastatuhande 
arengueesmärgid ja järgida ÜRO resolutsiooni, millega kuulutatakse välja ÜRO teine 
aastakümme vaesuse kaotamiseks (2008–2017). Mis aga kahetsusväärselt ei leia väljendust 
komisjoni dokumendis „Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia”, mis piirdub seisukohaga, et 
20 miljoni inimese vaesuse ohust päästmine on üks Euroopa Liidu viiest eesmärgist. See 
ettepanek ei tähenda aga ainult taganemist Lissaboni strateegia algsetest eesmärkidest, vaid 
see takistab isegi lähenemist aastatuhande arengueesmärkidele vähendada allpool vaesuspiiri 
elavate inimeste osakaalu poole võrra. Seetõttu on vaja seda eesmärki vähemalt 
kahekordistada ja muuta see usutavaks asjakohaste meetmetega.

Tuleb panustada sotsiaalse integratsiooni ja kaasatuse edendamisele põhiliste inimõiguste 
tagamise või täitmise perspektiivis ning selgele kohustumisele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise eesmärgil Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikameetmete koostamisel, 
selleks et tagada üldine juurdepääs esmastele avalikele teenustele ja õigus tervishoiule, 
haridusele ja kutsekoolitusele, eluasemele, sotsiaalkaitsele, õigustega töökohtadele, õiglasele 
palgale, inimväärsetele pensionidele ja piisavale sissetulekule kõigi jaoks.

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse mitmemõõtmeline olemus nõuab sotsiaalset mõõdet, mille 
eesmärk on saavutada makromajanduslike poliitikameetmete jätkusuutlikkus kriisist 
väljumise strateegia ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse lahutamatu osana, mis 
eeldab prioriteetide ja poliitikameetmete muutmist, eelkõige rahanduse, sealhulgas stabiilsuse 
ja kasvu pakti, konkurentsipoliitika, siseturu, eelarve- ja maksustamise valdkonnas. Samuti on 
vaja seada üldine eesmärk, pidades esmatähtsaks majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
ning põhiliste inimõiguste kaitset, mis eeldab majandus-, tööhõive-, sotsiaal- ja 
keskkonnapoliitika tasakaalu ning rikkuse ja tulude õiglast ümberjagamist. 
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3. Miinimumsissetuleku roll vaesuse vastu ja sotsiaalse kaasatuse eest võitlemisel

Juba nägime, et parim viis vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks on ennetamine, 
mis nõuab

- töökohtade ja palkade kvaliteedi kui arengu ja kriisist väljumise põhialuse 
parandamist;

- seda, et kehtestatakse tõeline õigus sissetulekule, mida peetakse sotsiaalseks 
põhiinvesteeringuks;

- õiglaste vanaduspensionide, pensionide ja peretoetuste tagamist;
- kvaliteetsetele avalikele teenustele juurdepääsu tagamist.

Samal ajal õigustega, kvaliteetse ja õiglase palgaga töö esmatähtsaks seadmisega, mis tagaks 
kõikidele, kes töötavad, vaesusest väljapääsu, on vaja arvesse võtta, et üle 23 miljoni inimese 
on töötud ja tööturult tõrjutud ning neile on vaja tagada töötuabiraha, mis võimaldaks neil 
elada inimväärselt.

On teada sotsiaalkaitsesüsteemide tähtis roll sellise sotsiaalse ühtekuuluvuse taseme 
tagamiseks, mis on vajalik majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks, sotsiaalse kaasatuse 
tagamiseks, tööturult tõrjutud inimeste haridustaseme parandamiseks, põhiõiguste teostamise 
ja võrdsete võimaluste tagamiseks.

On olemas mõned elanikkonnarühmad, kes on kõige kaitsetumad, rääkimata puuetega 
inimestest, sisserändajatest, suurtest peredest ja üksikvanemaga peredest, krooniliste 
haigustega inimestest ja kodututest, ning kes vajavad toetusi, mis tagaks neile inimväärse 
sissetuleku. Mitmekesine kogemus miinimumsissetuleku valdkonnas koos sotsiaalse 
kaasamise meetmetega näitab enamikus Euroopa Liidu riikides, et see on oluline täiendav 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise võimalus. 

Seetõttu võib sotsiaalkaitsesüsteemide põhielementi, miinimumsissetuleku kindlustamist 
määratleda kui rahasummat, mis on tagatud nende jaoks, kes ilma abita ei suuda seda teenida. 
Õigus miinimumsissetulekule on universaalne (kohaldatav kõigi kodanike suhtes) ja see ei 
sõltu maksude tasumisest (selleks ei ole vaja teha perioodilisi makseid fondi, nagu kindlustuse 
puhul).

See meede on kehtiv paljudes Euroopa riikides ja seda iseloomustab erinevates 
avaldumisvormides minimaalse sissetuleku taseme tagamine, mida peetakse kodanike 
toimetuleku jaoks hädavajalikuks, koos stiimulite arendamisega selleks, et abisaajad püüaksid 
muutuda sellest abist sõltumatuks. Seda toetust ergutati andma soovituses 92/441/EMÜ, 
milles määratleti sotsiaalkaitsesüsteemides tagatud piisavate vahendite ja sotsiaalabi ühised 
kriteeriumid.

2005. aasta veebruaris avaldatud sotsiaalmeetmete kavas kordas komisjon oma kohustust 
avaldada selle kohta teatis, mille ta avaldas 2006. aastal, kuid üksnes nõuandvas vormis. 

Seega on õige aeg varasemate, aastasse 1992 tagasi ulatuvate lubaduste juurde tagasi 
pöörduda, täiendades neid ja parandades nende tõhusust, hoolitsedes selle eest, et nn aktiivne 
kaasamine ei tähendaks tagasilangust kõikide nende jaoks, kelle puhul on õigustega ja õiglase 
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palgaga tööturule tagasipöördumine vähetõenäoline, mis nõuab, et vaesed ja tõrjutud, töötajad 
ja ühiskondlikud organisatsioonid ning neid esindavad ametiühingud osaleksid kõikides 
protsessides.
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Tabel I Vaesuspiir ja vaesuse ohu määr
Vaesuse ohu määr elanikkonnasVaesuspiir

(ostujõu 
pariteet)

Kokku Vanuses
0-17 aastat

65 aastat või 
vanemad

Töötavad 
inimesed

EL-27 – 17 p 20 p 19 p 8 p
Belgia 10 100 15 17 21 5

Bulgaaria 2800 21 26 34 7
Tšehhi 

Vabariik
5800 9 13 7 4

Taani 10 500 12 9 18 5
Saksamaa 10 600 15 15 15 7

Eesti 4700 19 17 39 7
Iirimaa 10 900 16 18 21 6
Kreeka 7200 20 23 22 14

Hispaania 8400 20 24 28 11
Prantsusmaa 9700 13 17 11 7

Itaalia 9000 19 25 21 9
Küpros 11 300 16 14 49 6

Läti 4400 26 25 51 11
Leedu 4200 20 23 29 9

Luksemburg 16 500 13 20 5 9
Ungari 4000 12 20 4 5
Malta 7800 15 20 22 5

Madalmaad 11 300 11 13 10 5
Austria 11 200 12 15 15 6
Poola 3900 17 22 12 12

Portugal 5800 18 23 22 12
Rumeenia 1900 23 33 26 17
Sloveenia 8400 12 12 21 5
Slovakkia 4000 11 17 10 6

Soome 9600 14 12 23 5
Rootsi 10 400 12 13 16 7
Ühend-

kuningriik
11 600 19 23 30 9
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Tabel II Materiaalse vara puudumine 2008. aastal
Elanikkonna protsent, kellel puudub:Materiaalse 

vara 
puudumise 

määr

nädal 
puhkust 

väljaspool 
elukohta

kodu
piisav 

kütmine

täisväärtus
lik eine iga 

päev

isiklik 
sõiduk

EL-27 17e 37 10e 9 9
Belgia 12 26 6 5 6

Bulgaaria 51 59 34 30 28
Tšehhi 

Vabariik
16 39 6 12 11

Taani : 10 : 2 8
Saksamaa 13 25 6 11 5

Eesti 12 44 1 5 17
Iirimaa 14 30 4 3 9
Kreeka 22 50 15 7 9

Hispaania 9 34 5 2 5
Prantsusmaa 13 32 5 8 4

Itaalia 16 40 11 8 3
Küpros 23 46 29 5 1

Läti 35 55 17 23 24
Leedu 27 60 22 19 13

Luksemburg 4 12 1 2 2
Ungari 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2

Madalmaad 5 14 2 2 5
Austria 14 28 4 13 7
Poola 32 63 20 21 17

Portugal 23 64 35 4 9
Rumeenia 50 76 25 19 49
Sloveenia 17 30 6 12 3
Slovakkia 28 57 6 29 20

Soome 9 18 2 3 8
Rootsi 5 11 1 2 3
Ühend-

kuningriik
11 24 6 4 5


