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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl minimalių pajamų vaidmens kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais 
grindžiamą visuomenę Europoje
(2010/2039(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4, 9, 14, 19, 151 ir 153 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, dar kartą patvirtintą per 
1993 m. pasaulinę konferenciją žmogaus teisių klausimais, ypač į jos 3, 16, 18, 23, 25, 26 
ir 29 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 1966 m. Jungtinių Tautų tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
teisių paktą,

– atsižvelgdamas į Tūkstantmečio vystymosi tikslus, 2000 m. nustatytus Jungtinių Tautų, 
visų pirma į siekį sumažinti ypač didelį skurdą ir badą (pirmas tikslas), užtikrinti visuotinį 
pradinį išsilavinimą (antras tikslas) ir užtikrinti lyčių lygybę (trečias tikslas),

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 26 ir konvenciją 
Nr. 131 dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) visuotinį darbo vietų paktą,

– atsižvelgdamas į tinkamas Jungtinių Tautų ir TDO darbotvarkes,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos nuostatas dėl 
socialinių teisių1,

– atsižvelgdamas į 1992 m. birželio 24 d. Tarybos rekomendaciją 92/441/EEB dėl 
pakankamų išteklių ir socialinės paramos socialinės apsaugos sistemose (rekomendacija 
dėl minimalių pajamų)2,

– atsižvelgdamas į 1992 m. liepos 27 d. Tarybos rekomendaciją 92/442/EEB dėl socialinės 
apsaugos tikslų ir politikos suderinimo3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16–17 d. vykusio Užimtumo, socialinės politikos, 
sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos 2916-ojo posėdžio išvadas4,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1098/2008/EB dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)5,

                                               
1  OL C 364, 2000 12 18.
2  OL L 245, 1992 8 26, p. 46–48.
3  OL L 245, 1992 8 26, p. 49–52.
4  Europos Sąjungos Tarybos pranešimas spaudai Nr. 16825/08 (Presse 358) p. 18.
5  OL L 298, 2008 11 7, p. 20.
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– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos ateities 
socialinio modelio1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl socialinės 
įtraukties skatinimo ir kovos su skurdu, įskaitant vaikų skurdą, Europos Sąjungoje2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl atnaujintos 
socialinės darbotvarkės3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl iš darbo rinkos 
išstumtų asmenų aktyvios įtraukties4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa: pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“5,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi įgyvendinant 2005–2010 m. Europos Komisijos socialinę darbotvarkę 2010-ieji 
paskelbti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais, siekiant nustatyto tikslo –
dar kartą patvirtinti ir didinti ES politines pastangas, apie kurias pranešta pradedant 
įgyvendinti Lisabonos strategiją, taikant priemones, „kurių įtaka lemiama skurdo 
mažinimui“,

B. kadangi, nepaisant visų deklaracijų apie skurdo mažinimą, socialinė nelygybė dar labiau 
išryškėjo ir 17 proc. gyventojų (arba beveik 85 mln. asmenų) 2008 m. pabaigoje gyveno 
žemiau skurdo ribos net ir gaudami socialines išmokas6, kai 2005 m. šis skaičius buvo 
16 proc., o 2000 m. 15 ES valstybių narių – 15 proc.,

C. kadangi vaikų ir jaunuolių iki 17 metų amžiaus skurdo rizikos ribos rodiklis yra didesnis, 
palyginti su visais gyventojais, ir 2008 m. 27 ES valstybėse narėse pasiekė 20 proc., o 
aukščiausi rodikliai nustatyti Rumunijoje (33 proc.), Bulgarijoje (26 proc.), Italijoje ir 
Latvijoje (po 25 proc.), Ispanijoje (24 proc.), Graikijoje, Portugalijoje, Lietuvoje ir 
Jungtinėje Karalystėje (po 23 proc.) bei Lenkijoje (22 proc.),

D. kadangi pagyvenę asmenys taip pat susiduria su didesne skurdo rizika nei kiti gyventojai; 
kadangi 2008 m. 27 ES valstybėse narėse skurdo riziką patiriantys asmenys sudarė apie 
19 proc. 65 metų ir vyresnių gyventojų,

E. kadangi daugėjant laikinų darbo vietų ir mažų darbo užmokesčių didėja darbuotojų, 
kuriems gresia skurdo rizika, skaičius; kadangi 2008 m. vidutiniškai 8 proc. dirbančių 

                                               
1  Priimti tekstai: P6_TA(2006)0340.
2  OL C 9E, 2010 1 15, p. 11.
3  Priimti tekstai: P6_TA(2009)0370.
4  Priimti tekstai: P6_TA(2009)0371.
5  COM(2010)2020, 2010 3 3.
6 Kiekvienoje šalyje skurdo riba nustatoma, jeigu pajamos siekia tik 60 proc. šalies medianinių pajamų, t. y. jos 
mažesnės už vidutines pajamas.
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gyventojų 27 ES valstybėse narėse grėsė skurdas, o didžiausi rodikliai nustatyti 
Rumunijoje (17 proc.), Graikijoje (14 proc.), Lenkijoje ir Portugalijoje (po 12 proc.), 
Ispanijoje ir Latvijoje (po 11 proc.),

F. kadangi skurdo riziką patiriančių gyventojų daugumą sudaro moterys – dėl nedarbo, 
laikino ir mažai apmokamo darbo, atlyginimų skirtumų bei mažesnių socialinių ir senatvės 
pensijų,

G. kadangi Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai turi padaryti lemiamą 
poveikį geriau informuojant apie socialinę atskirtį ir skatinant aktyvią įtrauktį, todėl reikia 
teisingai perskirstyti pajamas ir turtą bei numatyti priemones, kuriomis užtikrinama 
veiksminga ekonominė ir socialinė sanglauda,

H. kadangi Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų pagrindiniai tikslai ir 
principai yra šie: teisių pripažinimas, atsakomybės pasidalijimas ir dalyvavimas, 
sanglauda, įsipareigojimai ir konkretūs veiksmai,

I. kadangi Europos Sąjunga įsipareigojo vykdyti Jungtinių Tautų tūkstantmečio vystymosi 
tikslus ir laikytis Rezoliucijos, skelbiančios antrąjį Jungtinių Tautų kovos su skurdu 
dešimtmetį (2008–2017 m.),

J. kadangi skurdo ir socialinės atskirties pobūdis daugialypis; kadangi esama ypač 
pažeidžiamų gyventojų sluoksnių (vaikai, moterys ir pagyvenę asmenys), įskaitant 
neįgaliuosius, imigrantus, daugiavaikes arba vienišų tėvų šeimas, lėtinėmis ligomis 
sergančius ligonius ir benamius, ir kadangi būtina įtraukti prevenciją ir kovą su skurdu ir 
socialine atskirtimi į kitas politikos priemones, užtikrinant visuotinę galimybę naudotis 
viešosiomis paslaugomis bei teisę į kokybišką darbą, grindžiamą teisėmis, ir gauti darbo 
užmokestį, leidžiantį gyventi oriai,

K. kadangi būtina nustatyti bendrą tikslą, teikiant pirmenybę ekonominei ir socialinei 
sanglaudai ir pagrindinių žmogaus teisių gynimui, todėl reikia suderinti ekonominės, 
darbo, socialinės ir aplinkos politikos priemones ir teisingai perskirstyti turtą ir pajamas,

L. kadangi būtina užtikrinti, kad struktūriniai fondai būtų įgyvendinami, didinami ir kuo 
geriau panaudojami, įgyvendinant socialinę įtrauktį ir kuriant kokybiškas darbo vietas,

M. kadangi socialinės apsaugos sistemos daro įtaką užtikrinant vystymuisi būtiną socialinės 
sanglaudos lygį ir socialinę įtrauktį, todėl taip pat reikia pagerinti iš darbo rinkos išstumtų 
asmenų mokymo lygį ir užtikrinti lygias galimybes įgyvendinant pagrindines teises,

N. kadangi, neseniai atliktos Eurobarometro apklausos apie ES gyventojų požiūrį į skurdą 
duomenimis, didžioji dauguma (73 proc.) respondentų mano, kad skurdas jų šalyse yra 
didėjanti problema, 89 proc. reikalauja iš savo vyriausybių imtis skubių veiksmų jam 
įveikti, o 74 proc. tikisi, kad ES taip pat imsis svarbaus vaidmens šioje srityje,

1. pabrėžia, kad reikia imtis konkrečių priemonių, kuriomis veiksmingai dideliu mastu 
mažinamas skurdas ir socialinė atskirtis, skatinant teisingą pajamų ir turto perskirstymą, 
taip pat suteikiant reikšmę ir turinį Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metams 
bei Tūkstantmečio vystymosi tikslų vykdymui, įskaitant atitinkamų minimalių pajamų 
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užtikrinimą visoje Europos Sąjungoje;

2. pabrėžia daugialypį skurdo ir socialinės atskirties pobūdį ir primygtinai reikalauja, kad 
makroekonominei politikai, kuri yra krizės įveikimo strategijos ir ekonominės bei 
socialinės sanglaudos sudedamoji dalis, būtų suteiktas socialinis matmuo ir užtikrintas jos 
socialinis tvarumas, todėl turi būti pakeisti prioritetai ir politikos kryptys, ypač pinigų 
politika, Stabilumo ir augimo paktas bei konkurencijos, vidaus rinkos, biudžeto ir finansų 
politika;

3. primygtinai reikalauja skatinti socialinę integraciją ir įtrauktį, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pagrindinių žmogaus teisių, ir aiškiai įsipareigoti parengti Europos Sąjungos ir 
nacionalines kovos su skurdu ir socialine atskirtimi politikos priemones, siekiant užtikrinti 
visuotines galimybes naudotis viešosiomis sveikatos apsaugos, švietimo ir profesinio 
mokymo, apgyvendinimo, socialinės apsaugos paslaugomis, taip pat teisę į darbą, 
grindžiamą teisėmis, teisingą atlyginimą, orumą užtikrinančias pensijas ir atitinkamas 
pajamas;

4. pažymi, kad Europos Komisija savo dokumente „2020 m. Europos strategija“ skelbia, kad 
panaikinti 20 mln. asmenų patiriamą skurdo riziką yra vienas iš penkių ES tikslų; mano, 
kad reikia bent padvigubinti šį siekį ir įgyvendinant atitinkamas priemones padaryti jį 
įtikinamą;

5. mano, kad įvairialypė minimalių pajamų sistemos, įgyvendinamos kartu su socialinės 
įtraukties priemonėmis, taikymo patirtis rodo, jog tai yra pagrindinis papildomas kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi būdas, todėl prašo Europos Komisijos imtis iniciatyvos, 
kuria remiama tokia patirtis, atsižvelgti į gerąją patirtį ir leisti Europos Sąjungoje 
visuotinai užtikrinti tinkamas minimalias pajamas kaip skurdo prevencijos priemonę, 
užtikrinti socialinį teisingumą ir lygias galimybes visiems, nedarant neigiamo poveikio 
valstybių narių funkcijoms;

6. pabrėžia, kad reikia skubiai parengti ir taikyti įvairioms sritims (sveikatos apsauga, būstas, 
švietimas, pajamos, užimtumas) tinkamus ekonominius ir socialinius rodiklius, 
leidžiančius stebėti ir vertinti kovos su skurdu ir socialinės įtraukties pažangą, kasmet 
rezultatus pateikiant Tarptautinę kovos su skurdu dieną (spalio 17 d.), pabrėžiant pokyčius 
ir atsižvelgiant į lyties aspektą, amžiaus grupes, šeiminę padėtį, neįgalumą, imigraciją, 
lėtines ligas ir skirtingą pajamų lygį (60 proc. vidutinių pajamų, 50 proc. vidutinių 
pajamų, 40 proc. vidutinių pajamų), taip vertinant santykinį skurdą, itin didelį skurdą ir 
pažeidžiamiausias grupes;

7. primygtinai reikalauja, kad skurdžiai gyvenantys asmenys ir atitinkamos šių asmenų 
interesams atstovaujančios organizacijos dalyvautų rengiant politikos kryptis ir priemones, 
nustatant rodiklius ir juos taikant Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;

8. įpareigoja Parlamento pirmininką šią rezoliuciją perduoti Tarybai, Komisijai ir valstybių 
narių parlamentams bei vyriausybėms.



PR\810174LT.doc 7/13 PE439.981v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Skurdas ir socialinė atskirtis

Naujausius skurdo ir socialinės atskirties duomenis1 Eurostatas paskelbė 2010 m. sausio mėn., 
o gyvenimo sąlygų duomenis – 2008 m. (žr. I lentelę).

Iš lentelės matyti, kad, nepaisant visų deklaracijų apie skurdo mažinimą, socialinė nelygybė 
dar labiau išryškėjo ir apie 85 mln. Europos Sąjungos gyventojų gresia skurdas (17 proc. iš 
maždaug 500 mln. Europos Sąjungos gyventojų 2008 m. pabaigoje gyveno žemiau skurdo 
ribos net ir gavę socialines išmokas2, kai 2005 m. šis skaičius buvo 16 proc., o 2000 m. 15 ES 
valstybių narių – 15 proc.).

Vaikų ir jaunuolių iki 17 metų amžiaus skurdo rizikos ribos rodiklis yra didesnis, palyginti su 
visais gyventojais, ir 27 ES valstybėse narėse sudaro 20 proc., arba kas penktas vaikas ar 
jaunuolis patiria skurdą; aukščiausi rodikliai nustatyti Rumunijoje (33 proc.), Bulgarijoje 
(26 proc.), Italijoje ir Latvijoje (po 25 proc.), Ispanijoje (24 proc.), Graikijoje, Portugalijoje, 
Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje (po 23 proc.) bei Lenkijoje (22 proc.); mažiausi rodikliai 
nustatyti Danijoje (9 proc.), Slovėnijoje ir Suomijoje (po 12 proc.).

Pagyvenę asmenys taip pat susiduria su didesne skurdo rizika nei kiti gyventojai, ir 2008 m. 
27 ES valstybėse narėse skurdo riziką patiriantys asmenys sudarė apie 19 proc. 65 metų ir 
vyresnio amžiaus gyventojų.

Kartu didėja skurdą patiriančių dirbančiųjų skaičius. Skursta daugiau negu 19 mln. dirbančių 
gyventojų. Vadinasi, nors turint darbą skurdo rizika gerokai sumažėja, daugėjant laikinų 
darbo vietų ir mažų darbo užmokesčių didėja darbuotojų, kuriems gresia skurdo rizika, 
skaičius, – 2008 m. 27 ES valstybėse narėse vidutiniškai 8 proc. net ir turinčių darbą 
gyventojų grėsė skurdas; didžiausias rodiklis nustatytas Rumunijoje (17 proc.), Graikijoje 
(14 proc.), Lenkijoje ir Portugalijoje (po 12 proc.), Ispanijoje ir Latvijoje (po 11 proc.).

Kad būtų galima susidaryti išsamesnį socialinės atskirties Europos Sąjungoje vaizdą, 
santykinį matavimo vienetą – skurdo rizikos rodiklį – galima papildyti materialinio 
nepritekliaus rodikliu, pagal kurį socialinė atskirtis matuojama absoliučiais skaičiais. 
Materialinio nepritekliaus rodiklis apibrėžiamas kaip nepageidaujamas bent trijų iš devynių 
materialių kriterijų trūkumas. Šį rodiklį sudaro tokie devyni kriterijai:

 gebėti padengti nenumatytas išlaidas;
 gebėti kasmet po savaitę atostogauti ne savo gyvenamojoje vietoje;
 vėluoti apmokėti sąskaitas (pirkimo, būsto kredito, automobilio kredito įmokos ar 

kitos neapmokėtos sąskaitos);
 turėti galimybę bent kartą per dieną valgyti mėsos, žuvies ar atitinkamo vegetarinio 

maisto;
 gebėti tinkamai šildyti savo būstą;

                                               
1 Gyvenimo sąlygos 2008 m. – Eurostatas, 2010 m. sausio 18 d.
2 Kiekvienoje šalyje skurdo riba nustatoma, jeigu pajamos siekia tik 60 proc. šalies medianinių pajamų, t. y. jos 
mažesnės už vidutines pajamas.
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 turėti skalbimo mašiną;
 turėti spalvotą televizorių;
 turėti telefoną;
 turėti asmeninį automobilį.

Kaip matyti iš II lentelės, 2008 m. šis materialinio nepritekliaus rodiklis Europos Sąjungos 
mastu taip pat buvo 17 proc., tačiau dešimtyje valstybių narių jis aiškiai didesnis: 51 proc. 
Bulgarijoje, 50 proc. Rumunijoje, 37 proc. Vengrijoje, 35 proc. Latvijoje, 32 proc. Lenkijoje, 
28 proc. Slovakijoje, 27 proc. Lietuvoje, 23 proc. Kipre ir Portugalijoje, 22 proc. Graikijoje.

Būtina įtraukti prevenciją ir kovą su skurdu ir socialine atskirtimi į kitas politikos priemones, 
užtikrinant visuotinę galimybę naudotis viešosiomis paslaugomis ir teise į darbą, grindžiamą 
teisėmis, bei gauti darbo užmokestį, leidžiantį gyventi oriai. Todėl reikia pakeisti šiuo metu 
vykdomas Europos Sąjungos politikos priemones.

Nereikia pamiršti, kad, neseniai atliktos Eurobarometro apklausos apie ES gyventojų požiūrį į 
skurdą duomenimis, didžioji dauguma (73 proc.) respondentų mano, kad skurdas jų šalyse yra 
didėjanti problema, 89 proc. reikalauja iš savo vyriausybių imtis skubių veiksmų jam įveikti, 
o 74 proc. tikisi, kad ES taip pat imsis svarbaus vaidmens šioje srityje.

2. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai

Įgyvendinant 2005–2010 m. Europos Komisijos socialinę darbotvarkę 2010-ieji paskelbti 
Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais, siekiant nustatyto tikslo – dar kartą 
patvirtinti ir didinti ES politines pastangas, apie kurias pranešta pradedant įgyvendinti 
Lisabonos strategiją, taikant priemones, „kurių įtaka lemiama skurdo mažinimui“.

2007 m. Eurostato skurdo rizikos prieš ir po socialinių išmokų tyrimai1, atlikti pagal amžiaus 
ir lyčių grupes, parodo socialinių išmokų svarbą užkertant kelią skurdui, nors dėl nedarbo, 
laikino ir mažai apmokamo darbo, atlyginimų skirtumų bei mažesnių socialinių ir senatvės 
pensijų skurdą ir toliau daugiausia patiria moterys ir vaikai (žr. lentelę toliau).

                                               
1 Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010 (Kova su skurdu ir 
socialine atskirtimi – 2010 m. Europos Sąjungos statistika).
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Skurdo rizika prieš išmokant socialines išmokas

Iki 18 metų Vyresni nei 
65 metų

Vyrai Moterys

ES 27 33 % 24 % 25 % 27 %

Skurdo rizika išmokėjus socialines išmokas

Iki 18 metų Vyresni nei 
65 metų

Vyrai Moterys

ES 27 20 20 16 18

Būtina atsižvelgti į Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų pagrindinius tikslus 
ir principus: teisių pripažinimą, atsakomybės pasidalijimą ir dalyvavimą, sanglaudą, 
įsipareigojimus ir konkrečius veiksmus. Būtinos konkrečios priemonės, kad Europos 
Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu šie tikslai būtų įtraukti į bendros politikos kryptis, taip 
pat į priemones ekonominei ir socialinei krizei įveikti, kad joms būtų suteikta praktinė 
reikšmė ir jos turėtų konkrečią įtaką skurdo mažinimui.

Kita vertus, pažymėtina, kad Europos Sąjunga įsipareigojo vykdyti Jungtinių Tautų 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir Rezoliuciją, skelbiančią antrąjį Jungtinių Tautų kovos su 
skurdu dešimtmetį (2008–2017 m.). Tenka apgailestauti, kad tai neatsispindi Europos 
Komisijos dokumente „2020 m. Europos strategija“, kuriame apsiribojama pareiškimu, kad 
panaikinti 20 mln. asmenų patiriamą skurdo riziką yra vienas iš penkių Europos Sąjungos 
tikslų. Tačiau šiuo pasiūlymu ne tik atsitraukiama nuo pradinių Lisabonos strategijos tikslų, 
bet ir neleidžiama net priartėti prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų – perpus sumažinti 
žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų skaičių. Todėl reikia bent padvigubinti šį siekį ir 
įgyvendinant atitinkamas priemones padaryti jį įtikinamą.

Būtina stengtis skatinti socialinę integraciją ir įtrauktį, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagrindinių žmogaus teisių, ir aiškiai įsipareigoti parengti Europos Sąjungos ir nacionalines 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi politikos priemones, siekiant užtikrinti visuotinę 
galimybę naudotis pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis ir teise į sveikatos apsaugą, 
švietimą ir profesinį mokymą, būstą, socialinę apsaugą, teisėmis grindžiamą darbą, teisingą 
darbo užmokestį, orumą užtikrinančias pensijas ir atitinkamas pajamas.

Dėl daugialypio skurdo ir socialinės atskirties pobūdžio makroekonominei politikai, kuri yra 
krizės įveikimo strategijos ir ekonominės bei socialinės sanglaudos sudedamoji dalis, turi būti 
suteiktas socialinis matmuo ir užtikrintas jos tvarumas, todėl turi būti pakeisti prioritetai ir 
politikos kryptys, ypač pinigų politika, įskaitant Stabilumo ir augimo paktą, konkurencijos, 
vidaus rinkos, biudžeto ir mokesčių politiką. Taip pat reikia nustatyti bendrą tikslą, teikiant 
pirmenybę ekonominei ir socialinei sanglaudai bei pagrindinių žmogaus teisių gynimui, todėl 
turi būti suderintos ekonominės, užimtumo, socialinės ir aplinkos politikos priemonės ir 
teisingai perskirstytas turtas ir pajamos.



PE439.981v01-00 10/13 PR\810174LT.doc

LT

3. Minimalių pajamų vaidmuo kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi

Jau pastebėta, kad geriausias būdas kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi yra prevencija, 
todėl būtina:

 gerinti darbo vietų kokybę ir didinti darbo užmokestį, nes tai yra vystymosi ir krizės 
įveikimo pagrindas;

 nustatyti faktinę teisę į pajamas, laikomą pagrindine socialine investicija;
 užtikrinti teisingas senatvės ir kitas pensijas bei išmokas šeimoms;
 užtikrinti visuotinę galimybę naudotis kokybiškomis viešosiomis paslaugomis.

Teikiant pirmenybę teisėmis grindžiamam ir kokybiškam darbui, už kurį mokamas teisingas 
darbo užmokestis, ir užtikrinant galimybę visiems dirbantiesiems įveikti skurdą, reikia 
atsižvelgti į tai, kad yra daugiau negu 23 mln. iš darbo rinkos išstumtų bedarbių, kuriems 
būtina mokėti bedarbio pašalpas, leidžiančias gyventi oriai.

Socialinės apsaugos sistemos neabejotinai svarbios siekiant užtikrinti ekonomikos ir 
socialiniam vystymuisi būtiną socialinės sanglaudos lygį ir socialinę įtrauktį, gerinti iš darbo 
rinkos išstumtų asmenų mokymo lygį, užtikrinti pagrindinių teisių įgyvendinimą ir lygias 
galimybes.

Esama labiau pažeidžiamų gyventojų sluoksnių ir grupių, nepamirštant neįgaliųjų, imigrantų, 
daugiavaikių ar vienišų tėvų šeimų, lėtinėmis ligomis sergančių ligonių ir benamių, kuriems 
reikalinga parama užtikrinant tinkamas pajamas. Įvairialypė minimalių pajamų sistemos, 
galiojančios daugelyje Europos Sąjungos šalių ir įgyvendinamos kartu su socialinės įtraukties 
priemonėmis, taikymo patirtis rodo, jog tai pagrindinis papildomas kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi būdas.

Todėl teikiamos minimalios pajamos – pagrindinė socialinės apsaugos sistemų dalis – gali 
būti apibūdinamos kaip pinigų suma, užtikrinama tiems, kurie jos negali gauti be pagalbos. 
Teisė į minimalias pajamas yra visuotinė (taikoma visiems asmenims) ir tam nereikalaujama 
įmokų (nereikalaujama periodinių įmokų į atitinkamą fondą, kaip draudimo atveju).

Ši priemonė taikoma įvairiose Europos šalyse ir jai įvairia išraiška būdinga tai, kad 
užtikrinamos minimalios pajamos, laikomos būtinomis išgyventi, kartu skatinant, kad tokios 
paramos gavėjai netaptų nuo jos priklausomi. Ši iniciatyva pateikta Rekomendacijoje 
92/441/EEB, kurioje apibrėžti bendrieji „pakankamų išteklių ir socialinės paramos socialinės 
apsaugos sistemose“ principai.

2005 m. vasario mėn. paskelbtoje socialinėje darbotvarkėje Europos Komisija pakartojo savo 
įsipareigojimą parengti komunikatą šia tema – tai padaryta 2006 m. vasario mėn., tačiau tik 
konsultacijų lygmeniu.

Taigi pats laikas grįžti prie ankstesnių 1992 m. prisiimtų įsipareigojimų, tačiau juos papildant, 
didinant jų veiksmingumą ir užtikrinant, kad dėl vadinamosios aktyviosios įtraukties 
nepablogėtų asmenų, turinčių mažai galimybių įsitraukti į darbo rinką tinkamomis sąlygomis 
ir gauti teisingą darbo užmokestį, padėtis, todėl visuose procesuose turi dalyvauti vargšai ir 
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atskirtį patiriantys asmenys, dirbantieji ir jiems atstovaujančios socialinės organizacijos bei 
profesinės sąjungos.
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I lentelė. Skurdo riba ir skurdo rizikos rodiklis
Gyventojų skurdo rizikos rodiklisSkurdo 

riba (BVP 
vienam 
gyv.)

Iš viso 0–17 metų 65 metų ir 
vyresni

Dirbantieji

ES 27 – 17 proc. 20 proc. 19 proc. 8 proc.
Belgija 10 100 15 17 21 5

Bulgarija 2 800 21 26 34 7
Čekija 5 800 9 13 7 4
Danija 10 500 12 9 18 5

Vokietija 10 600 15 15 15 7
Estija 4 700 19 17 39 7
Airija 10 900 16 18 21 6

Graikija 7 200 20 23 22 14
Ispanija 8 400 20 24 28 11

Prancūzija 9 700 13 17 11 7
Italija 9 000 19 25 21 9
Kipras 11 300 16 14 49 6
Latvija 4 400 26 25 51 11
Lietuva 4 200 20 23 29 9

Liuksemburgas 16 500 13 20 5 9
Vengrija 4 000 12 20 4 5

Malta 7 800 15 20 22 5
Nyderlandai 11 300 11 13 10 5

Austrija 11 200 12 15 15 6
Lenkija 3 900 17 22 12 12

Portugalija 5 800 18 23 22 12
Rumunija 1 900 23 33 26 17
Slovėnija 8 400 12 12 21 5
Slovakija 4 000 11 17 10 6
Suomija 9 600 14 12 23 5
Švedija 10 400 12 13 16 7
Jungtinė 
Karalystė

11 600 19 23 30 9
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II lentelė. Materialinis nepriteklius, 2008 m.
Išteklių neturinčių gyventojų skaičius, procentaisMateria-

linio 
nepritek-

liaus 
rodiklis

Savaitė 
atostogų ne 

savo 
gyvenamoj
oje vietoje

Tinkamas 
būsto 

šildymas

Visavertis 
maistas 
kasdien

Nuosavas 
automobilis

ES 27 17e 37 10e 9 9
Belgija 12 26 6 5 6

Bulgarija 51 59 34 30 28
Čekija 16 39 6 12 11
Danija : 10 : 2 8

Vokietija 13 25 6 11 5
Estija 12 44 1 5 17
Airija 14 30 4 3 9

Graikija 22 50 15 7 9
Ispanija 9 34 5 2 5

Prancūzija 13 32 5 8 4
Italija 16 40 11 8 3
Kipras 23 46 29 5 1
Latvija 35 55 17 23 24
Lietuva 27 60 22 19 13

Liuksemburgas 4 12 1 2 2
Vengrija 37 67 10 26 20

Malta 13 65 9 10 2
Nyderlandai 5 14 2 2 5

Austrija 14 28 4 13 7
Lenkija 32 63 20 21 17

Portugalija 23 64 35 4 9
Rumunija 50 76 25 19 49
Slovėnija 17 30 6 12 3
Slovakija 28 57 6 29 20
Suomija 9 18 2 3 8
Švedija 5 11 1 2 3
Jungtinė 
Karalystė

11 24 6 4 5


