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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie roli dochodu minimalnego w walce z ubóstwem i w promowaniu 
społeczeństwa integracyjnego w Europie
(2010/2039(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 4, 9, 14, 19, 151 oraz 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r., potwierdzoną przez 
światową konferencję poświęconą prawom człowieka w 1993 r., a zwłaszcza 
uwzględniając jej art. 3, 16, 18, 23, 25, 26 oraz 29,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1966 r., 

– uwzględniając milenijne cele rozwoju określone przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w 2000 r., zwłaszcza eliminację skrajnego ubóstwa i głodu (cel pierwszy), 
zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym (cel drugi) oraz równe 
szanse mężczyzn i kobiet (cel trzeci),

– uwzględniając konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 26 i 131 
dotyczące ustalania płac minimalnych, 

– uwzględniając globalny pakt na rzecz miejsc pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP),

– uwzględniając programy godnej pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych i MOP,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych UE, a zwłaszcza jej postanowienia dotyczące 
praw socjalnych1,

– uwzględniając zalecenie Rady 92/441/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. dotyczące 
wspólnych kryteriów odnoszących się do wystarczających zasobów i świadczeń
w systemach zabezpieczenia społecznego (zalecenie w sprawie dochodu minimalnego)2, 

– uwzględniając zalecenie Rady 92/442/EWG z 27 lipca 1992 r. dotyczące zbieżności celów
i polityk ochrony socjalnej3,

– uwzględniając wnioski Rady EPSCO z 2916.  posiedzenia w dniach 16–17 grudnia 
2008 r.4, 

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 

                                               
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000.
2 Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 46–48.
3 Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 49–52.
4 Rada Unii Europejskiej, komunikat prasowy, 16825/08 (Presse 358) s. 18.
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22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym (2010)1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 6 września 2006 r. w sprawie europejskiego modelu 
społecznego dla przyszłości2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie propagowania integracji 
społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w Unii Europejskiej3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie odnowionej agendy społecznej4, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy5,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”6,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że w agendzie społecznej Komisji Europejskiej na lata 2005–2010 
ustanowiono rok 2010 „Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym” w celu potwierdzenia i wzmocnienia zaangażowania politycznego, jakie UE 
początkowo przejawiała podczas wprowadzania strategii lizbońskiej, tak aby podjąć 
działania, które „w zdecydowany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu 
ubóstwa”,

B. mając na uwadze, że pomimo wszystkich deklaracji dotyczących ograniczenia ubóstwa, 
nierówności społeczne się nasiliły i pod koniec 2008 r. 17% społeczeństwa (czyli około 
85 mln osób) żyło poniżej progu ubóstwa, nawet po transferach socjalnych7), natomiast
w 2005 r. odsetek ten w krajach UE15 wyniósł 16%, a w 2000 r. – 15%,

C. mając na uwadze, że na ubóstwo bardziej narażone są dzieci i młodzież do 17 roku życia 
niż cała populacja; mając na uwadze, że w 2008 r. współczynnik narażenia na ubóstwo 
wyniósł 20% w UE27, a najwyższe wartości tego współczynnika odnotowano w Rumunii 
(33%), Bułgarii (26%), we Włoszech i na Łotwie (25%), w Hiszpanii (24%), Grecji, 
Portugalii, na Litwie i w Wielkiej Brytanii (23%) oraz w Polsce (22%),

D. mając na uwadze, że osoby starsze są również w większym stopniu narażone na ubóstwo 
niż populacja ogólnie, mając na uwadze, że w 2008 r. współczynnik narażenia na ubóstwo 

                                               
1 Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 20.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0340. 
3 Dz.U. C 9E z 15.1.2010, s. 11.
4 Teksty przyjęte: P6_TA(2009)0370.
5 Teksty przyjęte: P6_TA(2009)0371.
6 COM(2010)2020 z 3.3.2010.
7 Krajowy próg narażenia na ubóstwo wynosi 60% krajowej mediany dochodu, co jest wartością niższą niż 
średni dochód.
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wśród osób w wieku 65 lat i starszych wynosił 19% w UE27,

E. mając na uwadze, że zwiększanie liczby niepewnych miejsc pracy oraz niskich płac 
doprowadzi do zwiększenia odsetka pracowników zagrożonych ubóstwem; mając na 
uwadze, że współczynnik zagrożenia ubóstwem populacji mającej zatrudnienie w 2008 r.
wynosił średnio 8% w krajach UE27, a najwyższe wartości tego współczynnika 
odnotowano w Rumunii (17%), Grecji (14%), Polsce i Portugalii (po 12%) oraz
w Hiszpanii i na Łotwie (po 11%),

F. mając na uwadze, że kobiety stanowią większą część populacji zagrożonej ubóstwem,
z powodu bezrobocia, niepewnego i słabo płatnego zatrudnienia, dyskryminacji
w zakresie wynagrodzenia oraz niższych rent i emerytur,

G. mając na uwadze, że Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 
powinien w istotny sposób wpłynąć na uwrażliwienie na problem wykluczenia 
społecznego oraz na promowanie aktywnego włączenia, co wymaga równego podziału 
dochodów i bogactwa oraz wiąże się ze środkami, które zapewniają rzeczywistą spójność 
gospodarczą i społeczną,

H. mając na uwadze, że celami i zasadami przewodnimi Europejskiego Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym są: uznanie praw, wspólna odpowiedzialność
i uczestnictwo, spójność, zaangażowanie i konkretne działania,

I. mając na uwadze, że Unia Europejska zaangażowała się w realizację milenijnych celów 
rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz mając na uwadze 
rezolucję, która ogłasza drugie dziesięciolecie eliminacji ubóstwa ONZ (2008–2017), 

J. mając na uwadze wielowymiarowy charakter ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
istnienie szczególnie narażonych grup społecznych (dzieci, kobiety i osoby starsze),
w tym także osób niepełnosprawnych, imigrantów, rodzin wielodzietnych lub niepełnych, 
osób przewlekle chorych i bezdomnych, jak również mając na uwadze konieczność 
włączania do innych polityk zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu oraz zwalczania tych 
zjawisk, aby zagwarantować powszechny dostęp do usług publicznych, do wysokiej 
jakości zatrudnienia dającego uprawnienia oraz do dochodów, które zapewniają godne 
życie,

K. mając na uwadze konieczność ustanowienia celu ogólnego oraz nadania pierwszeństwa 
spójności gospodarczej i społecznej oraz ochronie podstawowych praw człowieka, co 
oznacza zachowanie równowagi pomiędzy polityką gospodarczą, zatrudnienia, społeczną
i polityką ochrony środowiska, jak też sprawiedliwy podział bogactwa i dochodów,

L. mając na uwadze konieczność zagwarantowania stosowania, zwiększenia i lepszego
wykorzystywania funduszy strukturalnych przy realizacji celu włączenia społecznego oraz 
przy tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy,

M. mając na uwadze rolę systemów zabezpieczenia społecznego w zapewnianiu takiego 
poziomu spójności społecznej, który jest konieczny dla rozwoju, w celu zagwarantowania 
włączenia społecznego, co oznacza również poprawę poziomu kształcenia osób 
wykluczonych z rynku pracy oraz gwarancję równości szans przy realizowaniu praw 
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podstawowych,

N. mając na uwadze, że według ostatniego sondażu Eurobarometru na temat postaw 
obywateli UE względem ubóstwa, znaczna większość (73%) uważa, że ubóstwo jest 
problemem, który poważnie dotyka ich kraje, 89% obywateli domaga się od swoich 
rządów pilnych działań w celu walki z tym zjawiskiem, a 74% oczekuje, że UE odegra 
również istotną rolę w tym kontekście, 

1. podkreśla konieczność przedsięwzięcia konkretnych środków, które skutecznie i znacznie 
ograniczą ubóstwo i wykluczenie społeczne, zachęcając do sprawiedliwego podziału 
dochodów i bogactw, nadając również sens i treść Europejskiemu Rokowi Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz osiąganiu milenijnych celów rozwoju,
w tym gwarancji odpowiedniego dochodu minimalnego w całej Unii Europejskiej;

2. podkreśla wielowymiarowy charakter ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz nalega na 
wprowadzenie społecznego wymiaru i społecznego zrównoważenia makroekonomicznych 
strategii politycznych jako integralnej części strategii wychodzenia z kryzysu oraz 
spójności gospodarczej i społecznej, co oznacza zmianę priorytetów i polityk,
w szczególności monetarnych, paktu na rzecz stabilności i wzrostu, polityki konkurencji, 
rynku wewnętrznego oraz polityki budżetowej i fiskalnej;

3. nalega na promowanie integracji i włączenia społecznego w celu zapewnienia 
poszanowania podstawowych praw człowieka, ponadto nalega na poczynienie jasnych 
zobowiązań w odniesieniu do określenia unijnych i krajowych strategii politycznych 
służących zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w celu zapewnienia 
powszechnego dostępu do publicznych usług opieki zdrowotnej, edukacji i kształcenia 
zawodowego, mieszkalnictwa, opieki społecznej, zatrudnienia dającego uprawnienia, 
sprawiedliwych płac, godnych reform oraz godnego wynagrodzenia dla wszystkich;

4. zauważa, że Komisja Europejska w dokumencie zatytułowanym „Strategia Europa 2020” 
ogłasza, że wydobycie 20 mln osób z sytuacji zagrożenia ubóstwem jest jednym z pięciu 
celów UE; uznajemy, że należy przynajmniej podwoić ten cel i umożliwić świadczenie 
pomocy w ramach tego celu przy wykorzystaniu odpowiednich środków;

5. uważa, że zróżnicowane doświadczenie z dochodami najniższymi, w połączeniu ze 
środkami włączenia społecznego, ukazuje, że jest to niezbędna dodatkowa ścieżka w celu 
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, domaga się zatem od Komisji 
Europejskiej wprowadzenia inicjatywy, która będzie podtrzymywała te doświadczenia, 
która będzie uwzględniała najlepsze praktyki oraz która pozwoli na objęcie Unii 
Europejskiej powszechnym obowiązkiem zagwarantowania godnego najniższego dochodu 
w charakterze środka zapobiegającego ubóstwu i gwarantującego równość szans dla 
wszystkich, nie kwestionując szczególnych uwarunkowań w każdym państwie 
członkowskim;

6. podkreśla pilną konieczność opracowania i zastosowania odpowiednich wskaźników 
socjoekonomicznych w różnych dziedzinach (zdrowie, mieszkalnictwo, kształcenie, 
dochody, zatrudnienie), które pozwolą na śledzenie i mierzenie postępów osiągniętych
w zwalczaniu ubóstwa oraz w działaniach na rzecz włączenia społecznego i które będą 
przedstawiane każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 
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(17 października), z jednoczesnym zaznaczeniem ewolucji tych postępów w zależności od 
takich czynników, jak płeć, grupa wiekowa, sytuacja rodzinna, niepełnosprawność, 
imigracja, choroby przewlekłe i różne poziomy dochodów (60% średniego dochodu, 50% 
średniego dochodu, 40% średniego dochodu) w sposób umożliwiający uwzględnienie 
ubóstwa względnego, ubóstwa skrajnego i grup najbardziej narażonych;

7. nalega na udział osób ubogich i organizacji, które takie osoby reprezentują,
w opracowywaniu polityk, środków i wskaźników oraz w ich stosowaniu na szczeblu 
europejskim, krajowym i lokalnym;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Najnowsze dane dotyczące ubóstwa i wykluczenia społecznego zostały opublikowane przez 
Eurostat1 w styczniu 2010 r. w sprawozdaniu na temat warunków życia w 2008 r. (patrz 
Tabela I).

Można stwierdzić, że pomimo wszystkich deklaracji dotyczących ograniczenia ubóstwa
nierówności społeczne się nasiliły oraz że w Unii Europejskiej żyje około 85 mln osób 
zagrożonych ubóstwem (pod koniec 2008 r. 17% z niespełna 500 mln mieszkańców Unii 
Europejskiej żyło poniżej progu ubóstwa, nawet po transferach socjalnych2), natomiast
w 2005 r. ich odsetek wynosił 16%, a w 2000 r. – 15% w krajach UE15.

Na ubóstwo bardziej narażone są dzieci i młodzież do 17 roku życia niż całe społeczeństwo.
W 2008 r. współczynnik narażenia na ubóstwo wyniósł 20% w UE27, a najwyższe wartości 
tego współczynnika odnotowano w Rumunii (33%), Bułgarii (26%), we Włoszech i na 
Łotwie (25%), w Hiszpanii (24%), Grecji, Portugalii, na Litwie i w Wielkiej Brytanii (23%) 
oraz w Polsce (22%), natomiast najniższy wskaźnik występował w Danii (9%), Słowenii
i Finlandii (po 12%).

Osoby starsze są również narażone na ubóstwo w większym stopniu niż społeczeństwo 
ogólnie. W 2008 r. współczynnik narażenia na ubóstwo wśród osób w wieku 65 lat i starszych 
wynosił 19% w UE27.

Jednakże liczba ubogich pracowników wzrasta. W ubóstwie żyje ponad 19 mln pracowników. 
Oznacza to, że nawet jeśli fakt posiadania pracy znacznie ogranicza ryzyko ubóstwa, to 
mnożenie się niepewnych miejsc pracy i niskich płac doprowadzi do wzrostu odsetka 
pracowników zagrożonych ubóstwem. W 2008 r. współczynnik zagrożenia ubóstwem osób 
mających zatrudnienie wynosił średnio 8% w krajach UE27, a najwyższe wartości tego 
współczynnika odnotowano w Rumunii (17%), Grecji (14%), Polsce i Portugalii (po 12%) 
oraz w Hiszpanii i na Łotwie (po 11%).

W celu uzyskania szerszego obrazu wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej, możliwe 
jest dodanie do współczynników zagrożenia ubóstwem, które są środkiem względnym, 
wskaźnika niedostatku materialnego, który mierzy wykluczenie społeczne w kategoriach 
bardziej bezwzględnych. Wskaźnik niedostatku materialnego określa się jako niezamierzony 
brak co najmniej trzech spośród dziewięciu elementów materialnych. Do dziewięciu 
elementów materialnych składających się na ten wskaźnik zaliczamy: 

- zdolność do sprostania nieprzewidzianym wydatkom,
- zdolność do pozwolenia sobie na tydzień wakacji poza miejscem zamieszkania 

rocznie,

                                               
1 Warunki życia w 2008 r. – Eurostat z 18 stycznia 2010 r.
2 Krajowy próg narażenia na ubóstwo wynosi 60% krajowej mediany dochodu, co jest wartością niższą niż 
średni dochód.
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- istnienie zaległości w płatnościach (kredyt hipoteczny lub kredyt na zakup 
samochodu, niezapłacone rachunki),

- zdolność do pozwolenia sobie każdego dnia na jeden posiłek mięsny, rybny albo
jego ekwiwalent wegetariański,

- zdolność do zapewnienia odpowiedniego ogrzewania w mieszkaniu,
- posiadanie pralki,
- posiadanie telewizora kolorowego,
- posiadanie telefonu, 
- posiadanie prywatnego samochodu. 

Jak przedstawiono w Tabeli II, w 2008 r. wskaźnik niedostatku materialnego na szczeblu 
Unii Europejskiej wynosił 17%, lecz był o wiele wyższy w dziesięciu państwach 
członkowskich i wynosił: 51% w Bułgarii, 50% w Rumunii, 37% na Węgrzech, 35% na 
Łotwie, 32% w Polsce, 28% na Słowacji, 27% na Litwie, 23% na Cyprze i w Portugalii oraz 
22% w Grecji.

Konieczne jest włączenie do innych strategii politycznych zapobiegania ubóstwu
i wykluczeniu oraz zwalczania tych zjawisk, a szczególnie gwarancji powszechnego dostępu 
do usług publicznych, do wysokiej jakości zatrudnienia dającego uprawnienia oraz do 
dochodów, które zapewniają godne życie. Wiąże się to ze zmianami i rozłamami
w aktualnych strategiach politycznych Unii Europejskiej.

Nie można zapominać o tym, że według ostatniego sondażu Eurobarometru na temat postaw 
obywateli względem ubóstwa, znaczna większość (73%) uważa, że ubóstwo jest problemem, 
który poważnie dotyka ich kraje, 89% obywateli domaga się od swoich rządów pilnych 
działań w celu walki z tym zjawiskiem, a 74% oczekuje, że UE odegra również istotną rolę
w tym kontekście. 

2. Europejski Rok Walki z Ubóstwem

W agendzie społecznej Komisji Europejskiej na lata 2005–2010 ustanowiono rok 2010 
„Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” w celu 
potwierdzenia i wzmocnienia zaangażowania politycznego, jakie UE początkowo przejawiała 
podczas wprowadzania strategii lizbońskiej, tak aby podjąć działania, które „w zdecydowany 
sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa”.

W sondażu Eurostatu1 na temat zagrożenia ubóstwem przed transferami socjalnymi i po 
transferach w roku 2007, w podziale na grupy wiekowe i płeć, odnotowano znaczenie 
transferów socjalnych w zapobieganiu ubóstwu, jednakże kobiety i dzieci nadal są najbardziej 
dotknięte tym problemem z powodu bezrobocia, niepewnego i słabo płatnego zatrudnienia, 
dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia oraz niższych rent i emerytur (patrz tabela poniżej).

                                               
1 „Combating poverty and social exclusion – a statistical portrait of the European Union 2010” [„Walka 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – UE 2010 r. – ujęcie statystyczne”].
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Przed transferami socjalnymi – zagrożenie ubóstwem

Poniżej 18 r.ż. Powyżej 65 r.ż. Mężczyźni Kobiety
UE27 33% 24% 25% 27%

Po transferach socjalnych – zagrożenie ubóstwem

Poniżej 18 r.ż. Powyżej 65 r.ż. Mężczyźni Kobiety
UE27 20 20 16 18

Należy uwzględnić cele i zasady przewodnie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym, czyli: uznanie praw, wspólna odpowiedzialność i uczestnictwo, 
spójność, zaangażowanie i konkretne działania. Konieczne są konkretne środki, aby na 
szczeblu Unii Europejskiej i w samych państwach członkowskich cele te zostały włączone do 
ogólnych polityk, zwłaszcza do środków przeciwdziałających kryzysowi gospodarczemu
i społecznemu, tak aby zagwarantować im praktyczne znaczenie oraz aby przynosiły one 
konkretne skutki w zakresie ograniczania ubóstwa.

Należy ponadto zasygnalizować, że Unia Europejska zaangażowała się w realizację 
milenijnych celów rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz 
wspomnieć rezolucję, która ogłasza drugie dziesięciolecie eliminacji ubóstwa ONZ (2008–
2017). Niestety nie zostało to odzwierciedlone w dokumencie Komisji Europejskiej 
zatytułowanym „Strategia Europa 2020”, w którym ograniczono się do stwierdzenia, że 
wydobycie 20 mln osób z sytuacji zagrożenia ubóstwem jest jednym z pięciu celów Unii 
Europejskiej. Jednakże wniosek ten oznacza nie tylko cofnięcie się w stosunku do 
pierwotnych celów strategii lizbońskiej, ale także uniemożliwia on zbliżenie się do 
milenijnych celów rozwoju, wśród których znajduje się ograniczenie liczby osób żyjących 
poniżej progu ubóstwa. Należy odtąd przynajmniej podwoić ten cel i umożliwić świadczenie 
pomocy w ramach tego celu przy wykorzystaniu odpowiednich środków.

Należy inwestować w promowanie integracji i włączenia społecznego w celu zapewnienia 
poszanowania podstawowych praw człowieka, ponadto należy poczynić jasne zobowiązania
w odniesieniu do określenia polityk Unii Europejskiej i polityk krajowych służących 
zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w celu zapewnienia powszechnego dostępu 
do niezbędnych usług publicznych oraz zapewnienia prawa do opieki zdrowotnej, edukacji
i kształcenia zawodowego, mieszkania, opieki społecznej, zatrudnienia dającego uprawnienia, 
sprawiedliwych płac, godnych reform oraz godnego wynagrodzenia dla wszystkich.

Wielowymiarowy charakter ubóstwa i wykluczenia społecznego narzuca konieczność 
wprowadzenia społecznego wymiaru w celu społecznego zrównoważenia 
makroekonomicznych strategii politycznych jako integralnej części strategii wychodzenia
z kryzysu oraz spójności gospodarczej i społecznej, co oznacza zmianę priorytetów i polityk,
w szczególności monetarnych – w tym w ramach paktu na rzecz stabilności i wzrostu –
polityki konkurencji, rynku wewnętrznego, budżetowej i fiskalnej. Należy również ustanowić 
ogólny cel, wraz z nadaniem pierwszeństwa spójności gospodarczej i społecznej oraz 
ochronie podstawowych praw człowieka, co oznacza zachowanie równowagi pomiędzy 
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polityką gospodarczą, zatrudnienia, społeczną i polityką ochrony środowiska, jak też 
sprawiedliwy podział bogactwa i dochodów.

3. Rola najniższego dochodu w walce z ubóstwem i w promowaniu społeczeństwa 
integracyjnego

Zaobserwowaliśmy, że najlepszym środkiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
jest zapobieganie im. W tym celu należy:

- poprawić jakość miejsc pracy i płac, co jest niezbędną podstawą rozwoju i wyjścia
z kryzysu;

- ustanowić realne prawo do dochodów, uznawane za podstawową inwestycję 
socjalną;

- zagwarantować sprawiedliwe emerytury, renty i dodatki rodzinne;
- zapewnić powszechny dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

Równocześnie z nadaniem priorytetu zatrudnieniu o wysokiej jakości, dającemu uprawnienia
i sprawiedliwe wynagrodzenie oraz gwarantującemu wszystkim osobom pracującym wyjście
z ubóstwa, należy uwzględnić to, że 23 mln osób jest bezrobotnych i wykluczonych z rynku 
pracy oraz że należy zagwarantować im zasiłek dla bezrobotnych, aby umożliwić im godne 
życie.

Znana jest istotna rola systemów zabezpieczenia społecznego w zapewnianiu takiego 
poziomu spójności społecznej, który jest konieczny dla rozwoju, w gwarantowaniu włączenia 
społecznego, poprawie poziomu kształcenia osób wykluczonych z rynku pracy oraz 
gwarantowaniu realizacji praw podstawowych i równości szans.

Istnieją warstwy społeczne i grupy najbardziej narażone, nie zapominając o osobach 
niepełnosprawnych, imigrantach, rodzinach wielodzietnych i niepełnych, osobach przewlekle 
chorych i bezdomnych, które potrzebują pomocy gwarantującej im godne dochody. 
Zróżnicowane doświadczenie z dochodami najniższymi w większości państw Unii 
Europejskiej w połączeniu ze środkami włączenia społecznego ukazuje, że jest to niezbędny 
dodatkowy środek zapobiegający ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. 

W rezultacie kluczowy element systemów zabezpieczenia społecznego, jakim jest 
zapewnienie minimalnego dochodu, można określić jako kwotę pieniężną gwarantowaną tym 
osobom, które nie mogą bez pomocy uzyskać takiego wynagrodzenia. Prawo do minimalnego 
wynagrodzenia jest powszechne (dotyczy wszystkich obywateli) i nie ma charakteru 
składkowego (nie wymaga okresowych wpłat na fundusz, jak w przypadku ubezpieczeń).

Środek ten obowiązuje w szeregu państw europejskich i wszystkie jego formy charakteryzują 
się gwarancją minimalnego poziomu dochodów, uznawanego za niezbędny dla utrzymania się 
obywateli, jak też rozwijaniem zachęt, tak aby ich beneficjenci uniezależnili się od tej 
pomocy. Środek ten przyjęto w następstwie zalecenia 92/441/EWG, w którym określono 
wspólne kryteria dotyczące „wystarczających środków i pomocy społecznej w systemach 
zabezpieczenia społecznego”.



PE439.981v01-00 12/14 PR\810174PL.doc

PL

W agendzie społecznej opublikowanej w lutym 2005 r. Komisja Europejska powtórzyła swoje 
zobowiązanie do opublikowania komunikatu na ten temat, co też uczyniła w lutym 2006 r.,
lecz jedynie w formie konsultacji. 

Nadszedł zatem czas, aby powrócić do wcześniejszych zobowiązań z 1992 r., uzupełniając je 
jednak i zwiększając ich skuteczność oraz czuwając nad tym, by wspomniane „aktywne 
włączenie” nie było równoznaczne z cofaniem się wszystkich tych, którzy mają niewielkie 
szanse, by wejść na rynek pracy oferujący uprawnienia i sprawiedliwe wynagrodzenia, co 
wymaga udziału we wszystkich procesach osób ubogich i wykluczonych, pracowników oraz 
reprezentujących ich organizacji społecznych i związkowych.
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Tabela I – Próg ubóstwa i współczynnik zagrożenia ubóstwem
Współczynnik zagrożenia ubóstwem populacji:Próg 

ubóstwa
(wg 

standardu 
siły 

nabywczej)

całkowitej w wieku 
od 0 do 17 

lat

w wieku 
65 lat

i powyżej 

mającej 
zatrudnienie

UE27 - 17 p 20 p 19 p 8 p
Belgia 10 100 15 17 21 5

Bułgaria 2 800 21 26 34 7
Czechy 5 800 9 13 7 4
Dania 10 500 12 9 18 5

Niemcy 10 600 15 15 15 7
Estonia 4 700 19 17 39 7
Irlandia 10 900 16 18 21 6
Grecja 7 200 20 23 22 14

Hiszpania 8 400 20 24 28 11
Francja 9 700 13 17 11 7
Włochy 9 000 19 25 21 9

Cypr 11 300 16 14 49 6
Łotwa 4 400 26 25 51 11
Litwa 4 200 20 23 29 9

Luksemburg 16 500 13 20 5 9
Węgry 4 000 12 20 4 5
Malta 7 800 15 20 22 5

Holandia 11 300 11 13 10 5
Austria 11 200 12 15 15 6
Polska 3 900 17 22 12 12

Portugalia 5 800 18 23 22 12
Rumunia 1 900 23 33 26 17
Słowenia 8 400 12 12 21 5
Słowacja 4 000 11 17 10 6
Finlandia 9 600 14 12 23 5
Szwecja 10 400 12 13 16 7
Wielka 

Brytania
11600 p 19 p 23 p 30 p 9 p
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Tabela II – niedostatek materialny, 2008 r.
Odsetek populacji, która nie posiada środków, aby:Wskaźnik 

niedostatku 
materialnego

pozwolić 
sobie co roku 

na tydzień 
wakacji poza 

miejscem 
zamieszkania

odpowiednio 
ogrzać 

mieszkanie

pozwolić sobie na 
przynajmniej 
jeden posiłek 

mięsny, drobiowy 
lub rybny (albo 
jego ekwiwalent 

wegetariański) na 
dwa dni

pozwolić 
sobie na 

prywatny 
samochód

UE27 17 e 37 10 e 9 9
Belgia 12 26 6 5 6

Bułgaria 51 59 34 30 28
Czechy 16 39 6 12 11
Dania : 10 : 2 8

Niemcy 13 25 6 11 5
Estonia 12 44 1 5 17
Irlandia 14 30 4 3 9
Grecja 22 50 15 7 9

Hiszpania 9 34 5 2 5
Francja 13 32 5 8 4
Włochy 16 40 11 8 3

Cypr 23 46 29 5 1
Łotwa 35 55 17 23 24
Litwa 27 60 22 19 13

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

Holandia 5 14 2 2 5
Austria 14 28 4 13 7
Polska 32 63 20 21 17

Portugalia 23 64 35 4 9
Rumunia 50 76 25 19 49
Słowenia 17 30 6 12 3
Słowacja 28 57 6 29 20
Finlandia 9 18 2 3 8
Szwecja 5 11 1 2 3
Wielka 

Brytania
11 24 6 4 5


