
PR\810174HU.doc PE439.981v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2010/2039(INI)

7.4.2010

JELENTÉSTERVEZET
 a szegénység elleni küzdelemben a minimálbér szerepéről és Európában a 
befogadó társadalom előmozdításáról 
(2010/2039(INI))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Ilda Figueiredo



PE439.981v01-00 2/16 PR\810174HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................8



PR\810174HU.doc 3/16 PE439.981v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szegénység elleni küzdelemben a minimálbér szerepéről és Európában a befogadó 
társadalom előmozdításáról 
(2010/2039(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4., 9., 14., 19., 151. és 153. 
cikkére,

– tekintettel az emberi jogokról szóló 1993-as világkonferencia alkalmával megerősített, 
1948. évi emberi jogok egyetemes nyilatkozatra, különösen annak 3., 16., 18., 23., 25., 
26., és 29. cikkére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gazdasági, szociális és kulturális 
jogokról szóló, 1966. évi nemzetközi egyezségokmányra,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete által 2000-ben meghatározott millenniumi 
fejlesztési célokra, különösen a rendkívüli szegénység és az éhínség csökkentésére (első 
cél), a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás biztosítására (második cél), valamint a nők 
és férfiak esélyegyenlőségére (harmadik cél),

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 26. és 131. sz. egyezményeire a
minimálbér megállapításáról,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) globális foglalkoztatási paktumáról 
szóló nemzetközi egyezményére,

– tekintettel az ENSZ és az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjére,

– tekintettel az EU alapjogi chartájára, és különösen annak a szociális jogokra vonatkozó 
rendelkezéseire1,

– tekintettel a szociális védelmi rendszerek elegendő forrásaira és szociális támogatására 
vonatkozó közös kritériumokról szóló, 1992. június 24-i 92/441/EGK tanácsi ajánlásra (a 
minimálbérről szóló ajánlás)2, 

– tekintettel a szociális védelmi célok és politikák összehangolásáról szóló, 1992. július 27-i 
92/442/EGK tanácsi ajánlására3,

– tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 
2008. december 16-i és 17-i 2916. ülésének következtetéseire4,

– tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) 

                                               
1  HL C 364, 2000.12.18.
2  HL L 245., 1992.8.26., 46–48. o.
3  HL L 245., 1992.8.26., 49–52. o.
4  Európai Unió Tanácsa, 16825/08. sz. sajtóközlemény (Presse 358.), 18. o.
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szóló, 2008. október 22-i 1098/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

– tekintettel a jövő európai szociális modelljéről szóló, 2006. szeptember 6-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a társadalmi integráció és a szegénység, köztük gyermekszegénység elleni 
küzdelem Európai Unióban történő előmozdításáról szóló, 2008. október 9-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a megújított szociális menetrendről szóló, 2009. május 6-i állásfoglalására 4,

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló, 2009. 
május 6-i állásfoglalására5,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája”6 című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel az Európai Bizottság 2005–2010. évi szociálpolitikai menetrendje a 2010-es évet a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évének nyilvánította, azzal a 
kifejezett céllal, hogy támogassa és megerősítse az EU lisszaboni stratégia elején már 
megfogalmazott azon politikai törekvését, amely szerint intézkedéseket kell tenni a 
„szegénység jelentős mértékű felszámolására”,

B. mivel a szegénység csökkentéséről szóló nyilatkozatok ellenére a társadalmi 
egyenlőtlenségek súlyosbodtak, és 2008 végére a népesség 17%-a (vagyis nagyjából 
85 millió ember) még a társadalmi transzfereket7 követően is a szegénységi küszöb alatt 
élt, míg 2005-ben ez az arány 16% és 2000-ben pedig 15% volt az EU15-ben, 

C. mivel a szegénységi kockázati ráta a gyermekek és a 17 év alatti fiatalok körében 
magasabb, mint az egész népesség körében, és 2008-ban az EU27-ben 20%-os volt, a 
legmagasabb arányokat Romániában (33%), Bulgáriában (26%), Olaszországban és 
Lettországban (25%), Spanyolországban (24%), Görögországban, Portugáliában, 
Litvániában és az Egyesült Királyságban (23%) és Lengyelországban (22%) mérték, 

D. mivel az idősek körében szintén magasabb a szegénységtől való veszélyeztetettség aránya, 
mint a teljes népesség körében, és 2008-ban az EU27-ben a 65 évesek és idősebbek között 
elérte a közel 19%-ot, 

                                               
1  HL L 298., 2008.11.7., 20.o.
2  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0340.
3  HL C 9. E, 2010.1.15., 11. o.
4  Elfogadott szövegek: P6_TA(2009)0370.
5  Elfogadott szövegek: P6_TA(2009)0371.
6  COM (2010) 2020., 2010.3.3.
7 A szegénységi küszöböt minden országban a mediánjövedelem 60%-ában határozzák meg, ami nem éri el az 
átlagjövedelmet.
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E. mivel a bizonytalan állások és az alacsony bérek terjedésének következtében a 
szegénységtől veszélyeztetett munkavállalók aránya növekszik; 2008-ban az EU27-ben az 
állással rendelkezők között átlagosan 8% volt a veszélyeztetettség aránya, a legmagasabb 
arányokat Romániában (17%), Görögországban (14%), Lengyelországban és 
Portugáliában (12%), valamint Spanyolországban és Lettországban (11%) regisztrálták,

F. mivel a munkanélküliség, a bizonytalan és rosszul fizetett állások, a nemek közötti 
bérszakadék, valamint az alacsonyabb nyugdíjak következményeként a szegénységtől 
veszélyeztetettek legnagyobb részét a nők alkotják, 

G. mivel a szegénység elleni küzdelem európai évének döntő hatást kell gyakorolnia a 
társadalmi kirekesztettség iránti érzékenységgel és az aktív integrációval kapcsolatban, 
amihez a jövedelmek és a javak igazságos újraelosztása szükséges, és ami hatékony 
gazdasági és társadalmi kohéziót biztosító intézkedéseket feltételez,

H. tekintettel a szegénység elleni küzdelem európai évének irányadó céljaira és elveire: a 
jogok elismerésére, a részvételre és a felelősségmegosztásra, a kohézióra, az 
elkötelezettségre és a konkrét intézkedésekre, 

I. mivel az Európai Unió elkötelezte magát az ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak 
teljesítése, valamint a szegénység felszámolásának második ENSZ-évtizedét (2008–2017) 
meghirdető határozatának végrehajtása mellett,

J. mivel tekintettel kell lenni a szegénység és a társadalmi kirekesztettség többdimenziós 
természetére, a különösen veszélyeztetett népességcsoportok (gyermekek, nők, idős 
emberek) – beleértve a fogyatékkal élőket, a bevándorlókat, a nagycsaládokat vagy 
egyszülős családokat, a krónikus betegségben szenvedőket és a hajléktalanokat is –
létezésére, valamint annak szükségességére, hogy a megelőzés, illetve a szegénység és a 
kirekesztés elleni küzdelem beépüljön más politikákba is, a közszolgáltatások, a minőségi 
és jogokat biztosító állások és a méltó élethez elegendő jövedelem általános 
elérhetőségének biztosítása révén, 

K. mivel átfogó célt kell megfogalmazni, amely elsőbbséget biztosít a társadalmi és 
gazdasági kohéziónak, valamint az alapvető emberi jogok védelmének, amihez szükséges 
a gazdaság-, a foglalkoztatási, a szociális és a környezeti politikák egyensúlya és a 
jövedelmek és javak igazságos újraelosztása, 

L. mivel biztosítani kell a strukturális alapok alkalmazását, növelését és megfelelőbb 
felhasználását a szociális integráció és a minőségi munkahelyteremtés területén, 

M. tekintettel a szociális védelmi rendszereknek a szociális integrációt biztosító fejlődéshez 
szükséges szintű társadalmi kohézió biztosításában betöltött szerepére, ami magában 
foglalja a munkaerőpiacról kirekesztett személyek továbbképzését és az esélyegyenlőség 
biztosítását az alapvető jogok gyakorlásának során, 

N. tekintettel az EU lakosságának a szegénységgel szembeni viselkedését vizsgáló friss 
Eurobarometer-felmérésre, amely szerint a túlnyomó többség (73%) úgy véli, hogy 
országában a szegénység egyre terjedő probléma, 89% azonnali, a megfékezést szolgáló 
cselekvést követel a kormányától, és 74% várja, hogy az EU fontos szerepet tölt majd be 
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ezen a téren, 

1. kiemeli a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget ténylegesen jelentős módon 
csökkentő konkrét intézkedések szükségességét, amelyek előremozdítják a jövedelmek és 
a javak igazságos újraelosztását, így tartalmat és jelentést adnak a szegénység elleni 
küzdelem európai évének és a millenniumi fejlesztési célok teljesítésének, beleértve a 
megfelelő minimum jövedelem biztosítását az egész Európai Unióban;

2. felhívja a figyelmet a szegénység és a társadalmi kirekesztettség többdimenziós 
természetére, és hangsúlyozza a makrogazdasági politikák társadalmi fenntarthatóságát és 
társadalmi dimenzióját, amely fontos összetevője mind a válságból való kilábalás 
stratégiájának, mind pedig a társadalmi és gazdasági kohéziónak, és kiemeli azt is, hogy 
mindez változtatásokat feltételez a prioritások és a politikák, nevezetesen a monetáris 
politikák, a stabilitási és növekedési paktum, a versenypolitikák, a belső piaci, a 
költségvetési és pénzügyi politikák területén; 

3. kitart a társadalmi integráció és befogadás előremozdítása mellett annak érdekében, hogy 
biztosítsák az alapvető emberi jogok betartását, és a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés ellen küzdő európai uniós és nemzeti politikák kialakításával kapcsolatos 
világos kompromisszumokat, annak garantálásával, hogy a jogokat biztosító állás, az 
igazságos fizetés, a méltó nyugdíj és a mindenki számára megfelelő jövedelem mellett 
mindenki egyenlő eséllyel juthasson egészségügyi, oktatási és képzési, lakhatási, és 
szociális védelmi közszolgáltatásokhoz;

4. megállapítja, hogy az Európai Tanács az „Európa 2020 stratégia” című dokumentumában 
kihirdeti, hogy a 20 millió szegénységgel veszélyeztetett ember megsegítése egyike az EU 
öt célkitűzésének; úgy véli, hogy ezt a célkitűzést legalább is meg kellene duplázni és 
helyes intézkedésekkel hitelessé kell tenni;

5. úgy véli, hogy a társadalmi beilleszkedést szolgáló intézkedésekkel támogatott minimum 
jövedelmek terén szerzett különféle tapasztalat azt bizonyítja, hogy ez a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem egy további alapvető módja, ezért felkéri az 
Európai Bizottságot egy, az említett tapasztalatokat támogató kezdeményezésre, amely 
figyelembe veszi a bevált gyakorlatokat, valamint lehetővé teszi az egész Európai 
Unióban a mindenkire kiterjedő, megfelelő minimum jövedelmet, ami eszközt jelent a 
szegénység megelőzésére és a társadalmi igazságosság és az esélyegyenlőség 
biztosítására, anélkül, hogy vitatná az egyes tagállamok sajátosságait; 

6. hangsúlyozza a különböző területeken (egészségügy, lakhatás, oktatás, jövedelmek, állás) 
működő, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem eredményeinek 
mérésére és megfigyelésére szolgáló gazdasági-társadalmi mutatók kidolgozásának és 
használatának sürgető szükségességét, és kéri ezek évenkénti bemutatását a szegénység 
elleni küzdelem világnapján (október 17.), kiemelve az elért fejlődést, figyelembe véve a 
nemeket, az életkort, a családi állapotot, a fogyatékosságot, a bevándorlást, a krónikus 
betegséget, és a különböző jövedelemszinteket (a mediánjövedelem 60, 50, 40%-a), 
tekintetbe véve ezáltal a relatív szegénységet, a rendkívüli szegénységet és a 
legveszélyeztetettebb csoportokat;

7. ragaszkodik a szegénységben élők és a megfelelő képviseleti szervezetek részvételéhez a 
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politikák, az intézkedések és a mutatók kidolgozásában, valamint ezek európai, nemzeti, 
regionális és helyi alkalmazásában;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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INDOKOLÁS

1. A szegénység és a társadalmi kirekesztés

A szegénységről és a társadalmi kirekesztettségről szóló legfrissebb adatokat az Eurostat1 adta 
ki a 2008-as életkörülményekre vonatkozóan (2010. január) (lásd: I. táblázat).

Ez alapján megállapítható, hogy minden, a szegénység csökkenéséről szóló nyilatkozat 
ellenére a társadalmi egyenlőtlenségek súlyosbodtak és közel 85 millió embert fenyeget a 
szegénység az Európai Unióban (a 2008. év végén az Európai Unió közel 500 milliós 
lakosságának 17%-a élt a szegénységi küszöb alatt még a társadalmi transzfereket követően 
is2), amíg 2005-ben ez az arány 16%-os és 2000-ben pedig 15%-os volt az EU15-ben. 

A szegénységtől való veszélyeztetettség aránya a gyermekek és a 17 év alatti fiatalok körében 
magasabb, mint a lakosság egészére nézve, az EU27-ben eléri a 20%-ot, vagyis minden öt 
gyermek és fiatal közül egy a szegénység áldozata; a legmagasabb arányokat Romániában 
(33%), Bulgáriában (26%), Olaszországban és Lettországban (25%), Spanyolországban 
(24%), Görögországban, Portugáliában, Litvániában és az Egyesült Királyságban (23%) és 
Lengyelországban (22%) mérték, míg a legalacsonyabbakat Dániában (9%), Szlovéniában és 
Finnországban (12%). 

Az idős emberek szintén nagyobb arányban veszélyeztetettek, mint a lakosság általában. Ez 
2008-ban az EU27-ben elérte a közel 19%-ot a 65 éves vagy annál idősebb lakosság körében.

Eközben növekszik a szegény munkavállalók száma. Több mint 19 millió munkavállaló él 
szegénységben. Ez azt jelenti, hogy bár az a tény, hogy valaki munkahellyel rendelkezik 
jelentősen csökkenti a szegénységtől való veszélyeztetettséget, a bizonytalan állások és az 
alacsony bérek terjedésének következtében a szegénységtől veszélyeztetett munkavállalók 
aránya növekszik. Az EU27-ben a munkahellyel rendelkező, mégis a szegénységtől 
veszélyeztetett lakosság aránya átlagosan elérte a 8%-ot. A legmagasabb arányt Romániában 
(17%), Görögországban (14%), Lengyelországban és Portugáliában (12%), Spanyolországban 
és Lettországban (11%) mérték. 
Ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk az Európai Unió területén előforduló társadalmi 
kirekesztésről, a szegénységtől való veszélyeztetettség arányát, ami egy relatív érték, ki lehet 
egészíteni az anyagi nélkülözés arányával, ami abszolútabb értékekben méri a társadalmi 
kirekesztést. Az anyagi nélkülözés arányát kilenc anyagi összetevő közül legalább három nem 
kívánt hiányaként definiáljuk. A mutatót alkotó kilenc összetevő a következő: 

- váratlan kiadások fedezésére való képesség 
- lehetőség évi egy hét szabadság lakóhelyen kívüli eltöltésére 
- kölcsönök törlesztésére való képesség (ingatlan, autó vagy egyéb hitel törlesztése) 
- mindennapi húst, halat, vagy ennek vegetáriánus megfelelőjét tartalmazó étkezés

elfogyasztására való képesség

                                               
1 Életkörülmények 2008-ban – Eurostat, 2010. január 18.
2 A szegénységi küszöböt minden országban a mediánjövedelem 60%-ában határozzák meg, ami nem éri el az 
átlagjövedelmet.
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- az otthon megfelelő fűtésére való lehetőség
- mosógép birtoklása
- színes televízió birtoklása
- telefon birtoklása
- személygépkocsi birtoklása.

Ahogyan az a II. táblázatban látható, ennek az anyagi nélkülözésnek az aránya 2008-ban az
Európai Unió szintjén 17%-on, de tíz tagállamban jóval e fölött állt: 51% Bulgáriában, 50% 
Romániában, 37% Magyarországon, 35% Lettországban, 32% Lengyelországban, 28% 
Szlovákiában, 27% Litvániában, 23% Cipruson és Portugáliában, 22% Görögországban.

Alapvető fontosságú a megelőzés, illetve a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem egyéb 
politikákba való beépítése, beleértve a közszolgáltatásokhoz, a minőségi és jogokat biztosító 
állásokhoz és a méltó életkörülményeket lehetővé tevő jövedelemhez való általános 
hozzáférést. Ehhez fordulatra és változásokra van szükség a jelenlegi politikákhoz képest.

Nem szabad elfelejteni, hogy egy friss Eurobarometer felmérés szerint az Európai Unió 
polgárainak a szegénységgel szembeni fellépéséről, a nagy többség (73%) úgy véli, hogy a 
szegénység olyan probléma, amely egyre terjed az érintett országokban, 89% a megfékezést 
szolgáló azonnali cselekvést követel a kormányától, és 74% reméli, hogy az EU fontos 
szerepet tölt majd be ezen a téren.

2. A szegénység elleni küzdelem európai éve

Az Európai Bizottság 2005–2010. évi szociálpolitikai menetrendje a 2010-es évet a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évének nyilvánította, azzal a kifejezett 
céllal, hogy támogassa és megerősítse az EU-nak a lisszaboni stratégia kezdetén már 
megfogalmazott politikai törekvését, mely szerint intézkedéseket kell tenni a „szegénység 
jelentős mértékű felszámolására”.

Az Eurostat 2007-re vonatkozó, a szegénységtől való veszélyeztetettség arányát a szociális 
transzferek előtt és után, életkor és nemek szerint vizsgáló tanulmánya1 megállapítja a 
szociális transzferek fontosságát a szegénység megelőzésében, habár a szegénységtől 
veszélyeztetettek legnagyobb arányban továbbra is a nők, a munkanélküliség, a bizonytalan és 
rosszul fizető állások, a nemek közötti bérszakadék, valamint az alacsonyabb nyugdíjak 
következményeként (lásd az alábbi táblázatot). 

                                               
1 „Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010”.
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Szegénységgel való veszélyeztetettség – a társadalmi transzferek előtt 

18 évesnél 
fiatalabb 

65 évesnél 
idősebb

férfiak nők

EU27 33% 24% 25% 27%

Szegénységgel való veszélyeztetettség - a társadalmi transzferek után

18 évesnél 
fiatalabb 

65 évesnél 
idősebb

férfiak nők

EU27 20 20 16 18

Figyelembe kell venni a szegénység elleni küzdelem európai évének irányadó céljait és elveit, 
különösen a következőket: a jogok elismerését, a részvételt és a felelősségmegosztást, a 
kohéziót, az elkötelezettséget és a konkrét cselekvéseket. Konkrét intézkedésekre van szükség 
ahhoz, hogy az Európai Unióban és a tagállamok szintjén ezek a célkitűzések beépüljenek az 
általános politikákba, beleértve a társadalmi és gazdasági válság elleni intézkedéseket, hogy 
gyakorlati tartalmat kapjanak, és hogy konkrét szegénységet csökkentő hatást gyakoroljanak.

Másrészről fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Unió elkötelezte magát az ENSZ
millenniumi fejlesztési céljainak, valamint a szegénység felszámolásának második évtizedét 
(2008-2017) meghirdető határozatának végrehajtása mellett. Ami sajnálatos módon nem jutott 
kifejezésre az Európai Tanács „Európa 2020 stratégia” című dokumentumában, amely csupán 
arra a megállapításra szorítkozik, hogy az Európai Unió öt célkitűzésének egyike, hogy 20 
millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. Nos, ez a javaslat
nem csak visszalépést jelent a lisszaboni stratégia kezdeti célkitűzéseihez képest, hanem még 
a szegénységi küszöb alatt élő személyek számának felére való csökkentésére törekvő 
millenniumi fejlesztési célokhoz való közeledést is megakadályozza. Épp ezért ezt a 
célkitűzést legalább is meg kellene duplázni és helyes intézkedésekkel hitelessé kell tenni.

Előtérbe kell helyezni a társadalmi integrációt és befogadást az alapvető emberi jogok 
betartásának biztosítása érdekében, és világos elkötelezettségre van szükség a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés ellen küzdő európai uniós és nemzeti politikák kialakítása mellett, az 
alapvető közszolgáltatásokhoz való általános hozzáférés, valamint az egészséghez, az 
oktatáshoz és továbbképzéshez, a lakhatáshoz, a szociális védelemhez, a jogokat biztosító 
álláshoz, az igazságos fizetéshez, a méltó nyugdíjhoz és a mindenki számára megfelelő 
jövedelemhez való jog biztosítása érdekében.

A szegénység és a társadalmi kirekesztés többdimenziós természete megkövetel egy 
társadalmi dimenziót, biztosítva a makrogazdasági politikák társadalmi fenntarthatóságát mint 
fontos összetevőjét mind a válságból való kilábalás stratégiájának, mind pedig a társadalmi és 
gazdasági kohéziónak, ami változtatásokat feltételez a prioritások és a politikák, nevezetesen 
a monetáris politikák és azon belül a stabilitási és növekedési paktum, a versenypolitikák, a 
belső piaci, a költségvetési és pénzügyi politikák területén. Mindehhez egy átfogó célt kell 
megfogalmazni, amely elsőbbséget biztosít a szociális és gazdasági kohéziónak, valamint az 
alapvető emberi jogok védelmének, ami feltételezi a gazdaság-, a foglalkoztatási, a szociális 
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és a környezeti politikák egyensúlyát és a jövedelmek és javak igazságos újraelosztását. 

3. A minimálbér szerepe a szegénység elleni küzdelemben és a társadalmi integráció 
érdekében

Már láttuk, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem legjobb módja a 
megelőzés, ami megköveteli:

- az állások és a fizetések minőségének javítását mint a fejlődés és a válságból való 
kilábalás alapját;

- a jövedelemhez való tényleges jog alapítását mint alapvető társadalmi befektetést;
- igazságos nyugdíjak és családi juttatások biztosítását;
- a minőségi közszolgáltatásokhoz való általános hozzájutást.

A szegénységből való kilábalást a munkavállalók mindegyikének garantáló, igazságos 
bérezésű, minőségi és jogokat biztosító állások prioritása mellett figyelembe kell venni, hogy 
több mint 23 millió a munkaerőpiacról kizárt munkanélküliek száma, akiknek a méltó életet 
lehetővé tevő munkanélküli segélyt szükséges biztosítani.

Ismert a szociális védelmi rendszereknek a gazdasági és társadalmi fejlődéshez szükséges 
szociális kohézió biztosításában, a társadalmi befogadás garantálásában, a munkaerőpiacról 
kirekesztett emberek szakképesítésének javításában és az alapvető jogok gyakorlásának és az 
esélyegyenlőség biztosításában betöltött szerepe.

Vannak veszélyeztetettebb társadalmi osztályok és csoportok – meg kell említeni a 
fogyatékkal élőket, a bevándorlókat, a nagycsaládokat és az egyszülős családokat, a krónikus 
betegségben szenvedőket, és a hajléktalanokat –, akiknek méltó jövedelmet biztosító 
támogatásra van szükségük. Az Európai Unió legtöbb országában a társadalmi beilleszkedést 
szolgáló intézkedésekkel támogatott minimum jövedelmek terén szerzett különféle 
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem egy fontos kiegészítő módja. 

Ezért a minimális jövedelmet mint a szociális védelmi rendszer egyik kulcsfontosságú 
tényezőjét olyan garantált pénzösszegként határozhatjuk meg, amely azoknak jár, akik 
segítség nélkül nem tudják azt megszerezni. A minimum jövedelemhez való jog egyetemes 
(minden állampolgárnak jár), és nem járulékon alapul (nem előfeltétele egy alapba történő 
rendszeres befizetés, mint a biztosítások esetében).

Ez az eszköz több európai országban működik és különböző változataiban az állampolgárok 
létfenntartásához nélkülözhetetlen, minimálszintű jövedelem garantálása, valamint olyan 
ösztönzők kialakítása jellemzi, amelyek célja, hogy a kedvezményezettek függetlenedjenek 
ettől a támogatástól. Ezt a 92/441/EGK ajánlás ösztönözte, amely elfogadta a közös 
kritériumok meghatározását a „szociális védelmi rendszerekben az elégséges forrásokra és 
szociális segélyre” vonatkozóan.
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A 2005 februárjában kiadott szociális menetrendben az Európai Tanács ismét megerősítette 
elköteleződését egy, a témával kapcsolatos közlemény kiadása mellett, amit 2006 
februárjában meg is tett, de csupán egy konzultáció formájában.

Ezért itt az idő visszatérni az 1992-re visszanyúló korábbi kötelezettségvállalásokhoz, 
kiegészítve azokat és növelve a hatékonyságukat, hogy az úgynevezett „aktív befogadás” ne 
jelentsen visszalépést azok számára, akiknek kevés lehetőségük van arra, hogy bejussanak a 
jogokat és igazságos jövedelmet biztosító állások piacára, ami szükségessé teszi a szegények 
és kirekesztettek, a munkavállalók és az őket képviselő társadalmi és szakszervezeti 
szervezetek részvételét a folyamat egészében. 
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I. táblázat – Szegénységi küszöb és szegénységgel való veszélyeztetettség 
aránya 

A népesség szegénységgel való veszélyeztetettségének 
aránya:

Szegénységi 
küszöb 

(vásárlóerő-
paritásban)

Összesen 0-17 év 
közöttiek 

65 évnél 
idősebbek 

Állásban 
lévők 

EU27 - 17 p 20p 19p 8p
Belgium 10100 15 17 21 5
Bulgária 2800 21 26 34 7

Cseh 
Köztársaság

5800 9 13 7 4

Dánia 10500 12 9 18 5
Németország 10600 15 15 15 7
Észtország 4700 19 17 39 7

Írország 10900 16 18 21 6
Görögország 7200 20 23 22 14
Spanyolorszá

g
8400 20 24 28 11

Franciaorszá
g

9700 13 17 11 7

Olaszország 9000 19 25 21 9
Ciprus 11300 16 14 49 6

Lettország 4400 26 25 51 11
Litvánia 4200 20 23 29 9

Luxemburg 16500 13 20 5 9
Magyarorszá

g
4000 12 20 4 5

Málta 7800 15 20 22 5
Hollandia 11300 11 13 10 5
Ausztria 11200 12 15 15 6

Lengyelorszá
g

3900 17 22 12 12

Portugália 5800 18 23 22 12
Románia 1900 23 33 26 17
Szlovénia 8400 12 12 21 5
Szlovákia 4000 11 17 10 6
Finnország 9600 14 12 23 5
Svédország 10400 12 13 16 7
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Egyesült 
Királyság

11600p 19p 23p 30p 9p
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II. táblázat - Anyagi nélkülözés, 2008
A következő elemekkel nem rendelkező lakosság 

aránya:
Anyagi 

nélkülözés 
aránya Egy hét 

lakóhelyen 
kívül töltött 
szabadság

A lakás 
megfelelő 
fűtöttsége 

Mindenna
pos teljes 
étkezés 

Saját
gépkocsi 

EU27 17e 37 10e 9 9
Belgium 12 26 6 5 6
Bulgária 51 59 34 30 28

Cseh 
Köztársaság

16 39 6 12 11

Dánia : 10 : 2 8
Németország 13 25 6 11 5
Észtország 12 44 1 5 17

Írország 14 30 4 3 9
Görögország 22 50 15 7 9
Spanyolorszá

g
9 34 5 2 5

Franciaorszá
g

13 32 5 8 4

Olaszország 16 40 11 8 3
Ciprus 23 46 29 5 1

Lettország 35 55 17 23 24
Litvánia 27 60 22 19 13

Luxemburg 4 12 1 2 2
Magyarorszá

g
37 67 10 26 20

Málta 13 65 9 10 2
Hollandia 5 14 2 2 5
Ausztria 14 28 4 13 7

Lengyelorszá
g

32 63 20 21 17

Portugália 23 64 35 4 9
Románia 50 76 25 19 49
Szlovénia 17 30 6 12 3
Szlovákia 28 57 6 29 20



PE439.981v01-00 16/16 PR\810174HU.doc

HU

Finnország 9 18 2 3 8
Svédország 5 11 1 2 3

Egyesült 
Királyság

11 24 6 4 5


