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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par minimālo ienākumu nozīmi cīņā pret nabadzību un sociālās iekļaušanas veicināšanā 
Eiropā
(2010/2039(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 4., 9., 14., 19., 151., un 153. pantu, 

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ko atkārtoti apstiprināja 
1993. gada Pasaules cilvēktiesību konferencē, un jo īpaši tās 3., 16., 18., 23., 25., 26., un 
29. pantu,

– ņemot vērā ANO 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām, 

– ņemot vērā 2000. gada ANO Tūkstošgades attīstības mērķus, jo īpaši nabadzības un bada 
apkarošanu (pirmais mērķis), vispārējās pamatizglītības sasniegšanu (otrais mērķis), 
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu vīriešiem un sievietēm (trešais mērķis),

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 26 un Nr. 131 par 
minimālās algas noteikšanu, 

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Pasaules nodarbinātības paktu,

– ņemot vērā ANO un SDO pienācīgas kvalitātes nodarbinātības programmu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās noteikumus attiecībā uz 
sociālajām tiesībām1,

– ņemot vērā Komisijas 1992. gada 24. jūnija Ieteikumu 92/441/EEK par kopējiem 
kritērijiem saistībā ar pietiekamiem resursiem un sociālo palīdzību sociālās aizsardzības 
sistēmās (ieteikums par minimāliem ienākumiem)2, 

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 27. jūlija Ieteikumu 92/442/EEK par sociālās 
aizsardzības mērķu un politiku saplūšanu3,

– neņemot vērā EPSCO padomes 2916. sesijas 2008. gada 16. un 17. decembrī 
secinājumus4, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Lēmumu 
Nr. 1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 
(2010. gads)5,

                                               
1 OV C 364, 18.12.2000.
2 OV L 245, 26.8.1992., 46.–48. lpp.
3 OV L 245, 26.8.1992., 49.–52. lpp.
4 Eiropas Savienības Padomes Paziņojums presei Nr. 16825/08 (Presse 358), 18. lpp.
5 OV L 298, 7.11.2008., 20. lpp.
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– ņemot vērā 2006. gada 6. septembra rezolūciju par Eiropas nākotnes sociālo modeli1,

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par sociālās iekļaušanas veicināšanu un 
nabadzības, tostarp bērnu nabadzības, apkarošanu Eiropas Savienībā2,

– ņemot vērā 2009. gada 6. maija rezolūciju par atjaunināto sociālo programmu3, 

– ņemot vērā 2009. gada 6. maija rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu iekļaušanu, kuri ir 
atstumti no darba tirgus4,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 ― Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”5,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā Eiropas Komisijas sociālā programma 2005.–2010. gadam nosaka 2010. gadu par 
„Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību”, tādējādi no jauna apstiprinot 
un stiprinot ES sākotnējo politisko apņemšanos, kas pausta Lisabonas stratēģijas sākuma 
posmā — „būtiski ietekmēt nabadzības izskaušanu”;

B. tā kā, neraugoties uz visiem paziņojumiem par nabadzības mazināšanu, sociālā 
nevienlīdzība ir palielinājusies, un 2008. gada beigās 17 % jeb 85 miljoni iedzīvotāju 
dzīvoja zem nabadzības sliekšņa pat pēc sociālo pārvedumu saņemšanas6, taču 2005. gadā 
šis rādītājs bija 16 % un 2000. gadā — 15 % ES 15 dalībvalstīs;

C. tā kā nabadzības riska līmenis bērniem un jauniešiem vecumā līdz 17 gadiem ir augstāks 
nekā pārējiem iedzīvotājiem, un 2008. gadā šis līmenis bija 20 % ES 27 dalībvalstīs, no 
kurām visaugstākais reģistrētais līmenis bija Rumānijā (33 %), Bulgārijā (26 %), Itālijā un 
Latvijā (25 %), Spānijā (24 %), Grieķijā, Portugālē, Lietuvā un Apvienotajā Karalistē 
(23 %) un Polijā (22 %);

D. tā kā arī vecāki cilvēki ir pakļauti augstākam nabadzības riskam nekā citas iedzīvotāju 
grupas, un 2008. gadā ES 27 dalībvalstīs nabadzības riska līmenis personām, kuru vecums 
ir vismaz 65 gadi, bija 19 %;

E. tā kā nepastāvīgu darba attiecību pieaugums un atalgojuma samazināšanās palielina darba 
ņēmēju nabadzības riska līmeni, un 2008. gadā vidējais nabadzības riska līmenis 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem bija 8 % ES 27 dalībvalstīs, no kurām visaugstākais riska 
līmenis reģistrēts Rumānijā (17 %), Grieķijā (14 %), Polijā un Portugālē (12 %), Spānijā 
un Latvijā (11 %);

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0340.
2 OV C 9E, 15.1.2010., 11. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0370.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0371.
5 COM(2010)2020, 3.3.2010.
6 Nacionālais nabadzības riska slieksnis ir 60 % no nacionālās ienākumu mediānas, kas ir mazāki par vidējiem 
ienākumiem.
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F. tā kā lielākā daļa iedzīvotāju, kas pakļauti nabadzības riskam, ir sievietes saistībā ar 
bezdarbu, nepastāvīgu un zemi apmaksātu darbu, diskrimināciju atalgojuma jomā un 
zemākām pensijām;

G. tā kā Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību jābūt izšķirīgi svarīgai 
ietekmei uz apziņas veidošanu par sociālo atstumtību un aktīvas iekļaušanas veicināšanu, 
un tādēļ ir jānodrošina taisnīga ienākumu un bagātības resursu pārdale un jāveic 
pasākumi, ar kuriem nodrošina efektīvu ekonomisko un sociālo kohēziju;

H. tā kā Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību mērķi un pamatprincipi ir 
tiesību atzīšana, dalītā atbildība un dalība, kohēzija, saistības un konkrēta rīcība;

I. tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies īstenot ANO Tūkstošgades attīstības mērķus un 
rezolūciju, ar kuru pasludina ANO otro nabadzības izskaušanas desmitgadi (2008.–
2017. gadam);

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, sievietes un vecāki cilvēki), tostarp invalīdi, 
imigranti, daudzbērnu ģimenes un vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības novēršana un apkarošana ir 
jāintegrē citās politikas jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi sabiedriskiem 
pakalpojumiem, kvalitatīvai darbavietai un darbavietai, kurā nodrošina tiesību ievērošanu, 
kā arī ienākumiem, kas ļautu nodrošināt cienīgu dzīvi;

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, piešķirot prioritāti ekonomiskajai un sociālajai 
kohēzijai un cilvēka pamattiesību aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk līdzsvars starp 
ekonomikas, nodarbinātības, sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina taisnīga 
ienākumu un bagātības resursu pārdale;

L. tā kā ir jānodrošina struktūrfondu finansējuma piemērošana, palielināšana un labāka 
izmantošana sociālās iekļaušanas īstenošanā un kvalitatīvu darbavietu radīšanā;

M. tā kā sociālās aizsardzības sistēmām ir nozīme attīstībai nepieciešamā sociālās kohēzijas 
līmeņa nodrošināšanā, lai garantētu sociālo iekļaušanu, kas nozīme arī to, ka jāuzlabo 
izglītības līmenis personām, kuras ir atstumtas no darba tirgus, un jānodrošina vienlīdzīgas 
iespējas pamattiesību īstenošanā;

N. tā kā, pamatojoties uz nesenā Eirobarometra apsekojuma rezultātiem par ES pilsoņu 
attieksmi pret nabadzību, lielākā daļa (73 %) nabadzību uzskata par valstī izplatītu 
problēmu, savukārt 89 % iedzīvotāju vēlas, lai valdība veiktu steidzamus pasākumus un šo 
problēmu risinātu, taču 74 % iedzīvotāju gaida, lai arī ES aktīvi iesaistītos šīs problēmas 
risināšanā; 

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar kuriem efektīvi un būtiski samazina nabadzību un 
sociālo atstumtību, sekmējot taisnīgu ienākumu un bagātības resursu pārdali, piešķirot arī 
jēgu un nozīmīgumu Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību un 
Tūkstošgades attīstības mērķiem, tostarp nodrošināt pienācīgus minimālos ienākumus 
visās Eiropas Savienības valstīs;
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2. uzsver nabadzības un sociālās atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu krīzes 
pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas un sociālās ekonomikas elementu, kas nozīmē arī to, 
ka jāmaina prioritātes un politika, jo īpaši monetārajā jomā, Stabilitātes un izaugsmes 
pakta jomā, kā arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta un fiskālajā politikā;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību ievērošanu, 
un konkrētas saistības attiecībā uz Eiropas Savienības un valstu politikas izstrādi cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi veselības aprūpes, 
izglītības un profesionālās apmācības, mājokļu, sociālās aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka cienīgas reformas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” nosaka, ka 20 
miljonu cilvēku nabadzības riska novēršana ir viens no ES pieciem mērķiem; mēs 
uzskatām, ka šī mērķa apjoms ir vismaz jādivkāršo un tam jāpiešķir ticamība, nosakot 
atbilstīgus pasākumus;

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā pieredze minimālo ienākumu jomā, īstenojot arī sociālās 
iekļaušanas pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, un tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt pienācīgus ienākumus Eiropas Savienībā un būtu 
kā pasākums nabadzības novēršanai un sociālā taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju visiem 
nodrošināšanā, neapšaubot katras dalībvalsts īpašās iezīmes;

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai (veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, ienākumi, 
nodarbinātība) jāizstrādā un jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar kuriem pārraudzītu 
un novērtētu sasniegumus nabadzības novēršanā un sociālās iekļaušanas veicināšanā un 
kuru rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, ģimenes 
stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu līmeņi (60 %, 
50 %, 40 % no vidējiem ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu nabadzību, ārkārtēju 
nabadzību un visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to pārstāvības organizācijām jāpiedalās politikas, 
pasākumu, rādītāju izstrādē un to īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem un valdībām.
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PASKAIDROJUMS

1. Nabadzība un sociālā atstumtība

2010. gada janvārī Eurostat1 savā ziņojumā par dzīves apstākļiem 2008. gadā publiskoja 
jaunākos datus par nabadzību un sociālo atstumtību (sk. Tabulu I).

Var secināt, ka, neraugoties uz visiem paziņojumiem par nabadzības mazināšanu, sociālā 
nevienlīdzība ir palielinājusies, un 2008. gada beigās nabadzība skāra 85 miljonus Eiropas 
Savienības iedzīvotāju (t. i. 17 % no aptuveni 500 miljoniem Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem 2008. gada beigās dzīvoja zem nabadzības sliekšņa pat pēc sociālo pārvedumu 
saņemšanas2), taču 2005. gadā šis rādītājs bija 16 % un 2000. gadā 15 % ES 15 dalībvalstīs.

Nabadzības riska līmenis bērniem un jauniešiem vecumā līdz 17 gadiem ir augstāks nekā 
pārējiem iedzīvotājiem. 2008. gadā ES 27 dalībvalstīs šis rādītājs bija 20 %, proti, katrs 
piektais bērns vai jaunietis cieš no nabadzības. Visaugstākie rādītāji reģistrēti Rumānijā 
(33 %), Bulgārijā (26 %), Itālijā un Latvijā (25 %), Spānijā (24 %), Grieķijā, Portugālē, 
Lietuvā un Apvienotajā Karalistē (23 %), un Polijā (22 %), taču viszemākais līmenis ir Dānijā 
(9 %), Slovēnijā un Somijā (12 %).

Arī vecāki cilvēki ir vairāk pakļauti nabadzības riskam nekā citas sabiedrības grupas. 
2008. gadā nabadzības riska līmenis personām, kuru vecums ir vismaz 65 gadi, bija 19 % ES 
27 dalībvalstīs.

Turklāt palielinās nabadzīgu darba ņēmēju skaits. Vairāk nekā 19 miljonu darba ņēmēju dzīvo 
trūkumā. Lai gan nodarbinātība ievērojami samazina nabadzības risku, tomēr nepastāvīgu 
darba attiecību skaita pieauguma un zemā atalgojuma dēļ palielinās to darba ņēmēju īpatsvars, 
kas pakļauti nabadzības riskam. 2008. gadā vidējais nabadzības riska līmenis nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem bija 8 % ES 27 dalībvalstīs, no kurām visaugstākais riska līmenis reģistrēts 
Rumānijā (17 %), Grieķijā (14 %), Polijā un Portugālē (12 %), Spānijā un Latvijā (11 %).

Lai gūtu plašāku priekšstatu par sociālo atstumtību Eiropas Savienībā, nabadzības riska 
rādītāji, kas ir relatīvs lielums, papildināmi ar materiālo nenodrošinātību raksturojošiem 
rādītājiem, kas ir absolūtāks lielums sociālās atstumtības ainā. Materiālā nenodrošinātība 
nozīmē apstākļus, kad mājsaimniecībā nespēj nodrošināt trīs no šādiem deviņiem materiāliem 
elementiem, kas ietilpst rādītājā: 

- var samaksāt neparedzētus izdevumus,
- var katru gadu atļauties nedēļu ilgu atvaļinājumu ārpus pastāvīgai dzīvesvietai,
- parādu maksājumi (hipotekārie vai īres maksājumi, regulārie rēķinu maksājumi, 

līzinga maksājumi vai citi aizņēmuma maksājumi),
- var katru otro dienu atļauties maltīti ar gaļu, vistas gaļu vai zivi (vai veģetāru 

ekvivalentu),

                                               
1 Dzīves apstākļi 2008. gadā, Eurostat, 18.1.2010.
2 Nacionālais nabadzības riska slieksnis ir 60 % no nacionālās ienākumu mediānas, kas ir mazāki par vidējiem 
ienākumiem.
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- var pienācīgi nodrošināt savas pastāvīgās dzīvesvietas apsildīšanu,
- mājsaimniecībā ir veļas mazgājamā mašīna,
- mājsaimniecībā ir krāsu televizors,
- mājsaimniecībā ir tālrunis, 
- mājsaimniecībā ir privāta automašīna.

II tabulā redzams, ka 2008. gadā materiālās nenodrošinātības līmenis Eiropas Savienībā bija 
17 %, taču desmit dalībvalstīs tas bija daudz augstāks: Bulgārijā 51 %, Rumānijā 50 %, 
Ungārijā 37 %, Latvijā 35 %, Polijā 32 %, Slovākijā 28 %, Lietuvā 27 %, Kiprā un Portugālē 
23 %, Grieķijā 22 %.

Būtiski ir citās politikas jomās integrēt nabadzības un atstumtības novēršanas un apkarošanas 
aspektus, jo īpaši vispārēju piekļuvi sabiedriskiem pakalpojumiem, kvalitatīvai darbavietai un 
darbavietai, kurā nodrošina tiesību ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas ļautu nodrošināt 
cienīgu dzīvi. Tas paredz arī izmaiņas vai pārtraukumus Eiropas Savienības pašreizējās 
politikas jomās.

Jāatceras, ka pamatojoties uz nesenā Eirobarometra apsekojuma rezultātiem par ES pilsoņu 
attieksmi pret nabadzību, lielākā daļa (73 %) nabadzību uzskata par valstī izplatītu problēmu, 
savukārt 89 % iedzīvotāju vēlas, lai valdība veiktu steidzamus pasākumus un šo problēmu 
risinātu, taču 74 % iedzīvotāju gaida, lai arī ES aktīvi iesaistītos šīs problēmas risināšanā. 

2. Eiropas gads cīņai pret nabadzību

Eiropas Komisijas sociālā programma 2005.–2010. gadam nosaka 2010. gadu par „Eiropas 
gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību”, tādējādi no jauna apstiprinot un stiprinot ES 
sākotnējo politisko apņemšanos, kas pausta Lisabonas stratēģijas sākuma posmā — „būtiski 
ietekmēt nabadzības izskaušanu”.

Eurostat1 pētījums par nabadzības risku (pirms un pēc sociālo pārvedumu saņemšanas) pēc 
vecuma un dzimuma 2007. gadam parāda sociālo transfertu nozīmi nabadzības novēršanā, 
taču sievietes un bērni joprojām ir visskartākās grupas saistībā ar bezdarbu, nepastāvīgu un 
zemi apmaksātu darbu, diskrimināciju atalgojuma un pensiju jomā (sk. tabulu turpmāk 
tekstā). 

                                               
1 „Combating poverty and social exclusion — a statistical portrait of the European Union 2010”
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Nabadzības risks pirms sociālajiem pārvedumiem

Mazāk par 
18 gadiem

Vairāk par 
65 gadiem

Vīrieši Sievietes

ES 27 valstis 33 % 24 % 25 % 27 %

Nabadzības risks pēc sociālajiem pārvedumiem

Mazāk par 
18 gadiem

Vairāk par 
65 gadiem

Vīrieši Sievietes

ES 27 valstis 20 20 16 18

Jāņem vērā Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību mērķi un pamatprincipi, 
proti: tiesību atzīšana, dalītā atbildība un dalība, kohēzija, saistības un konkrēta rīcība. Jāveic 
konkrēti pasākumi, lai Eiropas Savienības mērogā un dalībvalstu līmenī šie mērķi tiktu 
integrēti vispārējā politikā, jo īpaši ekonomiskās un sociālās krīzes novēršanas pasākumos, lai 
tiem piešķirtu praktisku nozīmi un lai ar tiem sasniegtu konkrētus rezultātus nabadzības 
mazināšanā.

Jānorāda arī, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies īstenot ANO Tūkstošgades attīstības mērķus 
un rezolūciju, ar kuru pasludina ANO otro nabadzības izskaušanas desmitgadi (2008.–
2017. gadam), taču to izpausme diemžēl nav rodama Eiropas Komisijas stratēģijas dokumentā 
„Eiropa 2020”, kurā vienīgi norādīts, ka palīdzība izkļūt no nabadzības vairāk nekā 20 
miljoniem iedzīvotāju ir viens no pieciem Eiropas Savienības mērķiem. Tomēr šis 
priekšlikums ir ne tikai atkāpšanās no Lisabonas stratēģijas sākotnējiem mērķiem, bet tas arī 
kavē sasniegt Tūkstošgades mērķus, kas paredz uz pusi samazināt to personu skaitu, kas dzīvo 
zem nabadzības sliekšņa. Tādēļ šīs stratēģijas mērķa apjoms ir vismaz jādivkāršo un tam 
jāpiešķir ticamība, nosakot atbilstīgus pasākumus.

Jāsniedz ieguldījums integrācijas un sociālās iekļaušanas veicināšanā, lai nodrošinātu cilvēku 
pamattiesību ievērošanu, un jāpilda konkrētas saistības attiecībā uz Eiropas Savienības un 
valstu politikas izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, izglītības un profesionālās apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem pakalpojumiem, darbavietai, kurā nodrošina tiesību ievērošanu, 
un taisnīgam atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka cienīgas reformas un pienācīgus 
ienākumus visiem.

Nabadzības un sociālās atstumtības daudzdimensionālais raksturs nosaka nepieciešamību pēc 
sociālās dimensijas attiecībā uz sociālo ilgtspējību un makroekonomisko politiku kā 
neatņemamu krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas un sociālās ekonomikas elementu, 
kas nozīmē ar to, ka jāmaina prioritātes un politika, jo īpaši monetārajā jomā, Stabilitātes un 
izaugsmes pakta jomā, kā arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta un fiskālajā politikā. 
Jānosaka arī vispārējs mērķis, piešķirot prioritāti ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai un 
cilvēka pamattiesību aizsardzībai, kas nozīmē, ka jāpanāk līdzsvars starp ekonomikas, 
nodarbinātības, sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina taisnīga ienākumu un bagātības 
resursu pārdale. 
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3. Minimālo ienākumu nozīme cīņā pret nabadzību un sociālās iekļaušanas veicināšanā

Secināms, ka labākais līdzeklis cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību ir tās novēršana un 
tādēļ:

- jāuzlabo darbavietu kvalitāte un jāpalielina atalgojums, kas ir būtisks attīstības un 
krīzes pārvarēšanas priekšnosacījums,

- jānosaka praktiskas tiesības uz ienākumiem, kas ir pamata sociālais ieguldījums,
- jānodrošina pensijas un ģimenes pabalsti,
- jānodrošina piekļuve kvalitatīviem publiskajiem pakalpojumiem.

Papildus prioritārajiem uzdevumiem attiecībā uz darbavietām, kurās nodrošina tiesību 
ievērošanu, kvalitatīvām darbavietām un godīgu atalgojumu, nodrošinot to, ka visi 
nodarbinātie izkļūst no nabadzības, jāņem vērā arī tas, ka 23 miljoniem cilvēku nav darba, tie 
ir atstumti no darba tirgus un tiem ir jānodrošina bezdarbnieku pabalsti, kas ļautu nodrošināt 
cienīgu dzīvi.

Zināma sociālās aizsardzības sistēmu būtiskā nozīme, lai nodrošinātu ekonomiskajai un 
sociālajai attīstībai nepieciešamo sociālās kohēzijas līmeni, garantētu sociālo iekļaušanu, 
uzlabotu no darba tirgus atstumto personu kvalifikācijas līmeni, nodrošinātu pamattiesību un 
vienlīdzīgu iespēju īstenošanu.

Noteiktām iedzīvotāju grupām, tostarp invalīdiem, imigrantiem, daudzbērnu ģimenēm un 
vientuļajiem vecākiem, hroniskajiem slimniekiem un bezpajumtniekiem ir vajadzīga 
palīdzība, lai nodrošinātu pienācīgus ienākumus. Daudzpusīgā pieredze, kas gūta minimālo 
ienākumu jomā lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu, īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Sociālās aizsardzības sistēmas galvenais elements, minimālo ienākumu nodrošināšana, ir 
garantētais finansējuma apjoms tām personām, kuras to nevar nodrošināt bez palīdzības 
saņemšanas. Tiesības uz minimālo algu ir vispārējas (tās attiecas uz visiem pilsoņiem), un tas 
nav maksājums, kas atkarīgs no iemaksām (nav jāveic periodiskas iemaksas kā 
apdrošināšanas gadījumā).

Šis instruments ir spēkā vairākās Eiropas valstīs un, neraugoties uz tā daudzējādajiem 
formulējumiem, to raksturo garantēto minimālo ienākumu nodrošināšana, kas ir pilsoņu 
iztikas pamats, kā arī tajā paredz pasākumus, lai mudinātu līdzekļu saņēmējus nodrošināt savu 
neatkarību no šīs palīdzības. Šo pasākumu pieņēma, pamatojoties uz Padomes Ieteikumu 
92/441/EEK par kopīgiem kritērijiem attiecībā uz pietiekamiem resursiem un sociālo 
palīdzību sociālās aizsardzības sistēmās.

2005. gadā februārī publicētajā Sociālajā programmā Eiropas Komisija no jauna apstiprināja 
savu apņemšanos sniegt paziņojumu par šo tematu, ko tā izdarīja 2006. februārī, īstenojot 
apspriešanos. 
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Ir īstais brīdis atgriezties pie iepriekšējām saistībām, kuras noteiktas 1992. gadā, un tās 
pilnveidot un uzlabot to efektivitāti, nodrošinot to, ka iepriekš minētā „aktīvā iekļaušana” 
negatīvi neietekmē tās personas, kurām ir mazas iespējas iekļūt darba tirgū, kurā nodrošina 
tiesību ievērošanu, un saņemt godīgu atalgojumu. Lai to nodrošinātu, nabadzīgajām un 
atstumtajām personām, nodarbinātajiem, kā arī to sociālajām un arodbiedrību organizācijām ir 
jāpiedalās visos procesos.
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I tabula. Nabadzības slieksnis un nabadzības riska līmenis
Iedzīvotāju nabadzības riska līmenis (%)Nabadzības 

slieksnis
(PSL)

Visiem iedz. Vecumā
no 0 līdz 17 

gadiem

Vecumā
no 65 

gadiem un 
vairāk 

Nodarbinātajiem

ES 27 valstis - 17 20 19 8
Beļģija 10100 15 17 21 5

Bulgārija 2800 21 26 34 7
Čehija 5800 9 13 7 4
Dānija 10500 12 9 18 5
Vācija 10600 15 15 15 7

Igaunija 4700 19 17 39 7
Īrija 10900 16 18 21 6

Grieķija 7200 20 23 22 14
Spānija 8400 20 24 28 11
Francija 9700 13 17 11 7
Itālija 9000 19 25 21 9
Kipra 11300 16 14 49 6

Latvija 4400 26 25 51 11
Lietuva 4200 20 23 29 9

Luksemburga 16500 13 20 5 9
Ungārija 4000 12 20 4 5

Malta 7800 15 20 22 5
Nīderlande 11300 11 13 10 5

Austrija 11200 12 15 15 6
Polija 3900 17 22 12 12

Portugāle 5800 18 23 22 12
Rumānija 1900 23 33 26 17
Slovēnija 8400 12 12 21 5
Slovākija 4000 11 17 10 6
Somija 9600 14 12 23 5

Zviedrija 10400 12 13 16 7
Apvienotā 
Karaliste

11600 19 23 30 9
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II tabula. Materiālā nenodrošinātība 2008. gadā
Iedzīvotāju skaits procentos, kuriem nav līdzekļu, lai:Materiālās 

nenodrošin
ātības 
līmenis

katru gadu 
atļautos 

nedēļu ilgu 
atvaļināju
mu ārpus 
pastāvīgai 
dzīvesvieta

i

pienācīgi 
apsildītu 

savu 
pastāvīgo 

dzīvesvietu

katru otro dienu 
atļautos maltīti ar 

gaļu, vistas gaļu vai 
zivi (vai veģetāru 

ekvivalentu)

atļautos 
personīgo 

automašīnu

ES 27 valstis 17 37 10 9 9
Beļģija 12 26 6 5 6

Bulgārija 51 59 34 30 28
Čehija 16 39 6 12 11
Dānija : 10 : 2 8
Vācija 13 25 6 11 5

Igaunija 12 44 1 5 17
Īrija 14 30 4 3 9

Grieķija 22 50 15 7 9
Spānija 9 34 5 2 5
Francija 13 32 5 8 4
Itālija 16 40 11 8 3
Kipra 23 46 29 5 1

Latvija 35 55 17 23 24
Lietuva 27 60 22 19 13

Luksemburga 4 12 1 2 2
Ungārija 37 67 10 26 20

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

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

Portugāle 23 64 35 4 9
Rumānija 50 76 25 19 49
Slovēnija 17 30 6 12 3
Slovākija 28 57 6 29 20
Somija 9 18 2 3 8

Zviedrija 5 11 1 2 3
Apvienotā 11 24 6 4 5
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Karaliste


