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

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2010/2039(INI)

7.4.2010

NÁVRH SPRÁVY
o úlohe minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpore inkluzívnej 
spoločnosti v Európe
(2010/2039(INI))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Ilda Figueiredo



PR\810174SK.doc 2/15 PE439.981v01-00

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ........................................... 3

DÔVODOVÁ SPRÁVA............................................................................................... 8



PR\810174SK.doc 3/15 PE439.981v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpore inkluzívnej 
spoločnosti v Európe
(2010/2039(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 4, 9, 14, 19, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, opätovne 
potvrdenú na Svetovej konferencii o ľudských právach v roku 1993, a najmä na jej 
články 3, 16, 18, 23, 25, 26 a 29,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN z roku 1966 o hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych právach, 

– so zreteľom na rozvojové ciele tisícročia stanovené OSN v roku 2000, najmä 
zníženie extrémnej chudoby a hladu (prvý cieľ), dosiahnutie základného vzdelania 
pre všetkých (druhý cieľ) a rovnaké príležitosti pre mužov a ženy (tretí cieľ),

– so zreteľom na dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 26 a 131 
o určovaní minimálnej mzdy, 

– so zreteľom na Globálny pakt k zachovaniu pracovných miest Medzinárodnej 
organizácie práce,

– so zreteľom na programy OSN a MOP pre dôstojnú prácu,

– so zreteľom na Chartu základných práv EÚ, najmä na jej ustanovenia o sociálnych 
právach1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady 92/441/EHS z 24. júna 1992 o spoločných 
kritériách týkajúcich sa dostatočných zdrojov a sociálnej pomoci v rámci systémov 
sociálnej ochrany (odporúčanie o minimálnom príjme)2, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady 92/442/EHS z 27. júla 1992 o konvergencii cieľov 
a politík sociálnej ochrany3,

– so zreteľom na závery Rady EPSCO z 2 916. zasadnutia, ktoré sa konalo 
16. a 17. decembra 20084, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES 
z 22. októbra 2008 o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 

                                               
1 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000.
2 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 46 – 48.
3 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 49 – 52.
4 Rada Európskej únie, tlačové oznámenie 16825/08 (Presse 358), s. 18.
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(2010)5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o európskom sociálnom 
modeli budúcnosti6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o podpore sociálneho začlenenia 
a boji proti chudobe, najmä chudobe detí, v Európskej únii7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o obnovenej sociálnej agende8, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní ľudí 
vylúčených z trhu práce9,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020:
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu10,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2010),

A. keďže v sociálnej agende Európskej komisie na obdobie 2005 – 2010 bol rok 2010 
označený za „Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ s cieľom 
opätovne potvrdiť a posilniť počiatočný politický záväzok EÚ pri začatí lisabonskej 
stratégie urobiť kroky, ktoré „budú mať rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“,

B. keďže, napriek všetkým tvrdeniam o znížení chudoby, sa zhoršila sociálna 
nerovnosť a 17 % populácie (t. j. asi 85 miliónov ľudí) na konci roka 2008 žilo pod 
hranicou chudoby, a to aj po sociálnych reformách11, zatiaľ čo v roku 2005 tento 
podiel bol 16 % a v roku 2000 to bolo 15 % v EÚ 15,

C. keďže miera rizika chudoby je vyššia u detí a mladých ľudí do 17 rokov ako 
u celkovej populácie; v roku 2008 dosiahla 20 % v rámci EÚ 27, pričom najvyššia 
miera chudoby bola zaznamená v Rumunsku (33 %), Bulharsku (26 %), Taliansku 
a Lotyšsku (po 25 %), Španielsku (24 %), Grécku, Portugalsku, Litve a Spojenom 
kráľovstve (po 23 %) a Poľsku (22 %),

D. keďže starší ľudia sú tiež vystavení vyššiemu riziku chudoby než celková populácia;
táto miera dosiahla v roku 2008 približne 19 % populácie vo veku 65 a viac rokov 
v EÚ 27,

E. keďže rozmach neistej práce a nízkych miezd povedie k zvýšeniu podielu 

                                               
5 Ú. v. EÚ L 298, 7.11.2008, s. 20.
6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0340.
7 Ú. v. EÚ C 9E, 15.1.2010, s. 11.
8 Prijaté texty: P6_TA(2009)0370.
9 Prijaté texty: P6_TA(2009)0371.
10 KOM(2010)2020 z 3. marca 2010.
11 Hranica rizika chudoby v každom štáte je stanovená na 60 % príjmového mediánu daného štátu, ktorý
je nižší ako priemerný príjem.
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zamestnancov ohrozených rizikom chudoby; v roku 2008 dosiahla priemerná miera 
populácie, ktorá bola napriek zamestnaniu ohrozená chudobou, v EÚ 27 8 %, 
s najvyššou mierou v Rumunsku (17 %), Grécku (14 %), Poľsku a Portugalsku (po 
12 %), Španielsku a Lotyšsku (po 11 %),

F. keďže väčšina obyvateľov ohrozených chudobou sú ženy, a to v dôsledku 
nezamestnanosti, neistej a zle platenej práce, mzdovej diskriminácie a nižšieho 
dôchodku,

G. keďže Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu by mal mať 
rozhodujúci vplyv na zvyšovanie povedomia o sociálnom vylúčení a na podporu 
aktívneho začleňovania, čo si vyžaduje spravodlivé prerozdeľovanie príjmov 
a bohatstva, alebo si vyžaduje opatrenia na zabezpečenie účinnej hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti, 

H. keďže cieľmi a hlavnými zásadami Európskeho roka boja proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu sú: uznávanie práv, zdieľaná zodpovednosť a účasť, 
súdržnosť, záväzok a konkrétne opatrenia,

I. keďže Európska únia sa zaviazala k splneniu rozvojových cieľov tisícročia 
a rezolúcie OSN a rezolúcie, ktorou sa vyhlasuje druhé desaťročie Organizácie 
Spojených národov na odstránenie chudoby (2008 – 2017), 

J. keďže vzhľadom na viacrozmerný charakter chudoby a sociálneho vylúčenia, 
existenciu osobitne zraniteľných skupín obyvateľstva (detí, žien a starších osôb), a 
to aj vrátane ľudí s postihnutím, prisťahovalcov, rodín s veľkým počtom detí 
a neúplných rodín s jedným rodičom, osôb s chronickým ochorením a osôb bez 
prístrešia, je potrebné začleniť prevenciu a boj proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu do ostatných politík, zabezpečiť univerzálny prístup k verejným službám, 
kvalitným pracovným miestam so zaručenými právami a k príjmu, ktorý umožní žiť 
dôstojne, 

K. keďže je potrebné stanoviť celkový cieľ, pričom má mať prednosť hospodárska 
a sociálna súdržnosť a ochrana základných ľudských práv, čo predstavuje 
rovnováhu medzi hospodárskymi politikami, zamestnanosťou, sociálnou 
a environmentálnou politikou a spravodlivým prerozdelením bohatstva a príjmov,

L. keďže je potrebné zabezpečiť vykonávanie, posilnenie a lepšie využívanie 
štrukturálnych fondov v rámci dosiahnutia sociálneho začlenenia a vytvárania 
kvalitných pracovných miest,

M. keďže úlohou systémov sociálnej ochrany je zaistiť úroveň sociálnej súdržnosti 
potrebnej na rozvoj s cieľom zabezpečiť sociálne začlenenie, čo tiež znamená 
zlepšiť úroveň vzdelávania osôb vylúčených z trhu práce a zabezpečiť rovnosť 
príležitostí na uplatnenie základných práv,

N. keďže podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra o postojoch občanov EÚ k
chudobe sa drvivá väčšina (73 %) domnieva, že chudoba je problém, ktorý je široko 
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rozšírený v ich krajinách, 89 % nalieha na svoje vlády, aby prijali okamžité 
opatrenia v rámci boja proti chudobe, a 74 % očakáva, že aj EÚ zohrá dôležitú 
úlohu v tejto súvislosti,

1. zdôrazňuje potrebu konkrétnych opatrení, ktoré by účinne znížili chudobu a sociálne 
vylúčenie, prostredníctvom podpory spravodlivého prerozdelenia príjmov a 
bohatstva, ako aj naplnenia zmyslu a obsahu Európskeho roka boja proti chudobe 
a dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia vrátane zabezpečenia primeraného 
minimálneho príjmu v celej Európskej únii;

2. zdôrazňuje viacrozmerný charakter chudoby a sociálneho vylúčenia a zdôrazňuje, že 
sociálny rozmer a sociálna udržateľnosť makroekonomických politík tvoria 
neoddeliteľnú súčasť stratégie na prekonanie krízy a hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti, ktorá spočíva v zmene priorít a politík, najmä v menovej oblasti, Paktu 
stability a rastu, politiky hospodárskej súťaže, vnútorného trhu, rozpočtu a 
zdaňovania;

3. trvá na podpore integrácie a sociálneho začlenenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
základných ľudských práv a trvá na jasných záväzkoch vo vzťahu k formulácii 
politík Európskej únie a na vnútroštátnom úsilí v boji proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu, s cieľom zabezpečiť všeobecný prístup k verejnému zdravotníctvu, 
vzdelávaniu a odbornej príprave, bývaniu, sociálnej starostlivosti a pracovným 
miestam so zaručenými právami, spravodlivým mzdám, slušnému dôchodku 
a primeranému príjmu pre všetkých;

4. konštatuje, že Európska komisia vo svojom dokumente Stratégia Európy do roku 
2020 oznamuje, že odstránenie rizikovej situácie chudoby u 20 miliónov ľudí je 
jedným z piatich cieľov EÚ; sme presvedčení, že prostredníctvom vhodných 
opatrení treba minimálne zdvojiť tento cieľ, aby sa stal vierohodným;

5. domnieva sa, že z rôznorodých skúseností s minimálnymi príjmami, spolu 
s opatreniami sociálnej integrácie, vyplýva, že toto je zásadný doplnkový spôsob 
boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a preto žiada Európsku komisiu 
o iniciatívu v rámci podpory týchto skúseností, s prihliadnutím na najlepšie postupy, 
ktorá umožní univerzálne uplatňovanie primeraného minimálneho príjmu 
v Európskej únii ako preventívne opatrenie proti chudobe a na zabezpečenie 
sociálnej spravodlivosti a rovnakých príležitostiach pre všetkých, bez ohrozenia 
špecifík jednotlivých členských štátov;

6. zdôrazňuje naliehavosť vypracovania a používania vhodných sociálno-
hospodárskych ukazovateľov v rôznych oblastiach (zdravotníctvo, bývanie, 
vzdelanie, príjem, zamestnanosť), ktoré umožnia sledovať a merať dosiahnutý 
pokrok v boji proti chudobe a v rámci sociálneho začlenenia a ktoré sa budú 
každoročne predkladať na Medzinárodný deň boja za odstránenie chudoby (17. 
októbra) s poukázaním na jej vývoj vzhľadom na pohlavie, vekové skupiny, rodinnú 
situáciu, zdravotné postihnutie, prisťahovalectvo, chronické ochorenie a rôzne 
úrovne príjmov (60 % priemerného príjmu, 50 % priemerného príjmu, 40 % 
priemerného príjmu), pričom je potrebné vziať do úvahy relatívnu chudobu, 
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extrémnu chudobu a najzraniteľnejšie skupiny;

7. trvá na účasti ľudí v situácii chudoby a ich zastupujúcich organizácií na vypracúvaní 
politiky, opatrení, ukazovateľov a ich vykonávaní na európskej, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni;

8. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj 
vládam a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Chudoba a sociálne vylúčenie

Najnovšie správy o chudobe a sociálnom vylúčení boli zverejnené v publikácii 
Eurostatu12 (január 2010) o životných podmienkach v roku 2008 (pozri tabuľku I).

Tu je možné vidieť, že napriek všetkým tvrdeniam o znížení chudoby sa sociálna 
nerovnosť zhoršila a asi 85 miliónov ľudí v Európskej únii je ohrozených chudobou 
(17 % z približne 500 miliónov obyvateľov Európskej únie na konci roka 2008 žilo pod 
hranicou chudoby, a to aj po sociálnych transferoch13), kým v roku 2005 tento podiel 
bol 16 % a v roku 2000 to bolo 15 % v rámci EÚ 15.

Miera rizika chudoby je vyššia u detí a mladých ľudí do 17 rokov ako u celkovej 
populácie a v roku 2008 dosiahla 20 % v rámci EÚ 27, t. j. inými slovami sa dá 
povedať, že jedno z piatich detí a mladých ľudí je obeťou chudoby, pričom najvyššia 
miera chudoby sa zaznamenala v Rumunsku (33 %), Bulharsku (26 %), Taliansku a 
Lotyšsku (po 25 %), Španielsku (24 %), Grécku, Portugalsku, Litve a Spojenom
kráľovstve (po 23 %) a Poľsku (22 %); najnižšia miera bola v Dánsku (9 %), Slovinsku 
a Fínsku (po 12 %).

Staršie osoby sú tiež vystavené vyššiemu riziku chudoby než celková populácia, pričom 
táto miera dosiahla v roku 2008 približne 19 % populácie vo veku 65 a viac rokov v EÚ 
27.

Takisto sa zvyšuje počet chudobných pracujúcich. Existuje viac ako 19 miliónov 
pracovníkov v chudobe. To znamená, že hoci skutočnosť, že majú zamestnanie,
významne znižuje riziko chudoby, šírenie neistej práce a nízkych miezd bude viesť 
k zvýšeniu podielu zamestnancov ohrozených chudobou. V roku 2008 sa v EÚ 27 
dosiahla priemerná miera 8 % populácie, ktorá mala zamestnanie a bola ohrozená
chudobou, pričom najvyššia miera bola v Rumunsku (17 %), Grécku (14 %), Poľsku a 
Portugalsku (po 12 %), Španielsku a Lotyšsku (po 11 %). 

Na získanie širšieho obrazu o sociálnom vylúčení v Európskej únii je možné doplniť 
mieru rizika chudoby, ktorá je relatívnou mierkou, o mieru materiálnej deprivácie, ktorá 
meria sociálne vylúčenie skôr v rámci absolútnych hodnôt. Miera materiálnej deprivácie 
je vymedzená ako nežiaduca absencia najmenej troch z deviatich materiálnych prvkov. 
K deviatim prvkom, ktoré tvoria tento ukazovateľ, patria: 

- schopnosť vyrovnať sa s nepredpokladanými nákladmi,
- schopnosť ísť každoročne na týždennú dovolenku mimo domova,

                                               
12 Životné podmienky v roku 2008 – Eurostat z 18. januára 2010.
13 Hranica rizika chudoby v každom štáte je stanovená na 60 % príjmového mediánu daného štátu, ktorý 
je nižší ako priemerný príjem.
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- existencia oneskorených platieb (splátok pôžičiek na nehnuteľnosti alebo 
splátok nájomného, bežných faktúr, mesačných splátok v rámci kúpy na 
splátky či splátok iných pôžičiek),

- schopnosť mať jedlo z mäsa, kurčaťa, rýb alebo vegetariánskych alternatív 
každý druhý deň,

- schopnosť zabezpečiť primeranú teplotu domova,
- vlastníctvo práčky,
- vlastníctvo farebného televízneho prijímača,
- vlastníctvo telefónu,
- vlastníctvo osobného vozidla.

Ako je vidieť v tabuľke II, miera materiálnej deprivácie v Európskej únii v roku 2008 
je tiež 17 %, ale bola oveľa vyššia v desiatich členských štátoch: 51 % v Bulharsku, 
50 % v Rumunsku, 37 % v Maďarsku, 35 % v Lotyšsku, 32 % v Poľsku, 28 % na 
Slovensku, 27 % v Litve, 23 % na Cypre a v Portugalsku, 22 % v Grécku.

Je potrebné zahrnúť prevenciu a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu do ostatných 
politík vrátane zabezpečenia všeobecného prístupu k verejným službám, kvalitným 
pracovným miestam so zaručenými právami a príjmu, ktorý umožňuje žiť dôstojne. To 
vedie k potrebe zmien a prerušenia súčasných politík Európskej únie.

Je potrebné pripomenúť, že podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra o postojoch 
občanov EÚ k chudobe sa drvivá väčšina (73 %) domnieva, že chudoba je problém, 
ktorý je široko rozšírený v ich krajinách, 89 % požaduje, aby ich vlády bezodkladne 
zaviedli protiopatrenia, a 74 % očakáva, že aj EÚ bude v tejto súvislosti zohrávať 
dôležitú úlohu.

2. Európsky rok boja proti chudobe

Sociálna agenda Európskej komisie na roky 2005 – 2010 prešla do roku 2010 pod 
označením Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, kde sa uvádza cieľ 
opätovne potvrdiť a posilniť počiatočný politický záväzok EÚ pri začatí lisabonskej 
stratégie, ktorým je spraviť kroky, ktoré budú mať „rozhodujúci vplyv na odstránenie 
chudoby“.

V štúdii Eurostatu14 o riziku chudoby pred sociálnymi transfermi a po nich podľa veku 
a pohlavia za rok 2007 sa berie do úvahy význam sociálnych transferov v rámci 
prevencie chudoby, pričom ženy a deti sú však aj naďalej najviac postihnuté, a to 
v dôsledku nezamestnanosti, neistej a zle platenej práce a diskriminácie v mzdovej a 
dôchodkovej oblasti (pozri tabuľku nižšie). 

                                               
14 Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu – štatistický obraz Európskej únie v roku 2010 („Combating 
poverty and social exclusion – A statistical portrait of the European Union 2010“).
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Pred sociálnymi transfermi – riziko chudoby

18 rokov 
a menej 

65 rokov a viac Muži Ženy

EÚ 27 33 % 24 % 25 % 27 %

Po sociálnych transferoch – riziko chudoby

18 rokov 
a menej 

65 rokov a viac Muži Ženy

EÚ 27 20 % 20 % 16 % 18 %

Treba zobrať do úvahy ciele a hlavné zásady Európskeho roka proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu, ktoré sú: uznanie práv, spoločná zodpovednosť a účasť, 
súdržnosť, záväzok a konkrétne opatrenia. Konkrétne opatrenia sú potrebné na úrovni 
Európskej únie a členských štátov, aby sa tieto ciele začlenili do všeobecných politík, 
najmä do opatrení proti hospodárskej a sociálnej kríze, s cieľom zaviesť tieto opatrenia 
do praxe a uplatniť ich konkrétne účinky v oblasti znižovania chudoby.

Ďalej je potrebné poznamenať, že Európska únia sa zaviazala splniť rozvojové ciele 
tisícročia a rezolúciu, ktorá vyhlásila druhé desaťročie Organizácie Spojených národov 
s cieľom odstrániť chudobu (2008 – 2017). Tento záväzok sa, žiaľ, neodzrkadľuje 
v dokumente Európskej komisie Stratégia Európy do roku 2020, v ktorom sa považuje 
vyriešenie situácie ohrozenia chudobou týkajúcej sa 20 miliónov ľudí iba za jeden z 
piatich cieľov Európskej únie. Tento návrh však neznamená len ústup od pôvodných 
cieľov lisabonskej stratégie, ale bráni aj priblíženiu sa k cieľu tisícročia znížiť na 
polovicu počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby. Preto musíme minimálne 
zdvojnásobiť tento cieľ a urobiť z neho hodnoverný cieľ pomocou vhodných opatrení.

Musíme investovať do podpory integrácie a sociálneho začlenenia s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie základných ľudských práv a zamerať sa na jasné záväzky vo vzťahu 
k formulácii politík Európskej únie a na vnútroštátne úsilie v boji proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu, na zabezpečenie univerzálneho prístupu k základným verejným 
službám a zabezpečenie práva na zdravie, vzdelanie a odbornú prípravu, bývanie, 
sociálnu ochranu, pracovné miesta so zaručenými právami, spravodlivé mzdy, slušné 
dôchodky a zodpovedajúci príjem pre všetkých.

Viacrozmerný charakter chudoby a sociálneho vylúčenia si vyžaduje, aby bol sociálny 
rozmer zameraný na sociálnu udržateľnosť makroekonomických politík ako 
neoddeliteľnú súčasť stratégie na prekonanie krízy a hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti, ktorá spočíva v zmene priorít a politík, najmä v menovej oblasti, vrátane 
Paktu stability a rastu a politiky v oblasti hospodárskej súťaže, vnútorného trhu, 
rozpočtu a zdaňovania. Je potrebné tiež stanoviť celkový cieľ, pričom prednosť majú 
mať hospodárska a sociálna súdržnosť a ochrana základných ľudských práv, čo 
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znamená rovnováhu medzi hospodárskou politikou, politikou zamestnanosti, sociálnou 
a environmentálnou politikou a spravodlivým prerozdelením bohatstva a príjmov. 

3. Úloha minimálneho príjmu v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Videli sme, že najlepším spôsobom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je 
prevencia, ktorá si vyžaduje:

- zlepšiť kvalitu pracovných miest a miezd, čo je nevyhnutným základom pre 
rozvoj a výsledok krízy,

- ustanoviť skutočné právo na príjem považované za základnú sociálnu 
investíciu,

- zabezpečiť spravodlivé dôchodky a rodinné prídavky,
- zabezpečiť univerzálny prístup ku kvalitným verejným službám. 

Súčasne s prioritou týkajúcou sa kvalitných pracovných miest so zaručenými právami a 
spravodlivými mzdami, ktorá zaručuje, že všetci, ktorí pracujú, môžu prekonať 
chudobu, musíme vziať do úvahy skutočnosť, že existuje viac ako 23 miliónov ľudí, 
ktorí sú nezamestnaní a vylúčení z trhu práce a ktorým je potrebné poskytnúť podporu v 
nezamestnanosti, aby mohli dôstojne žiť. 

Je známa dôležitosť úlohy systémov sociálnej ochrany, ktorá má za cieľ zabezpečiť 
úroveň sociálnej súdržnosti potrebnej pre hospodársky a sociálny rozvoj, zabezpečiť 
sociálne začlenenie, zlepšiť úroveň odbornej prípravy osôb vylúčených z trhu práce a
zabezpečiť uplatňovanie základných práv a rovnosti príležitostí. 

Existujú skupiny obyvateľstva a najviac zraniteľné skupiny, pričom netreba zabudnúť 
na osoby so zdravotným postihnutím, prisťahovalcov, rodiny s veľkým počtom detí a 
neúplné rodiny s jedným rodičom, chronicky chorých a bezdomovcov, ktorí potrebujú 
pomoc a zabezpečenie slušného príjmu. Z rôznych skúseností s minimálnou mzdou vo 
väčšine krajín Európskej únie spolu s opatreniami sociálneho začlenenia sa ukazuje, že 
ide o dôležitý doplnkový spôsob, ako zabrániť chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 

Kľúčový prvok v systémoch sociálnej ochrany a poskytovania minimálneho príjmu
preto možno vymedziť ako garantovanú finančnú sumu pre tých, ktorí ju nemôžu získať 
bez pomoci. Nárok na minimálnu mzdu je univerzálny (uplatniteľný na všetkých 
občanov) a je bezpríspevkový (bez nutnosti pravidelných platieb do fondu, ako je 
poistenie).

Toto opatrenie existuje v niekoľkých európskych krajinách a je charakterizované 
v rámci rôznych foriem tým, že sa zabezpečí minimálna úroveň príjmu, čo sa považuje 
za základ pre živobytie občanov, spolu s rozvojom stimulov pre príjemcov, aby sa stali 
autonómnymi vo vzťahu k tejto podpore. Uvádza sa to v odporúčaní 92/441/EHS 
o spoločných kritériách týkajúcich sa dostatočných zdrojov a sociálnej pomoci v rámci 
systémov sociálnej ochrany.
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V sociálnej agende uverejnenej vo februári 2005 Európska komisia zopakovala svoj 
záväzok uverejniť oznámenie na túto tému, ktorý splnila vo februári 2006, ale iba 
v podobe konzultácií. 

Nastal teda čas na návrat k predchádzajúcim záväzkom z roku 1992, ako aj k ich 
doplneniu a zlepšeniu ich účinnosti, a zároveň treba skonštatovať, že takzvané aktívne 
začleňovanie neznamená krok späť pre tých, ktorí majú malé možnosti vstúpiť na trh 
práce so zaručenými právami a spravodlivými mzdami, čo si vyžaduje účasť 
chudobných a vylúčených osôb, pracovníkov a sociálnych a odborových organizácií, 
ktoré ich zastupujú, v celom tomto procese.
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Tabuľka I – Hranica chudoby a miera rizika chudoby
Miera rizika chudoby pre obyvateľstvo:Hranica 

chudoby 
(v PKS)

Spolu Vek
0 – 17 rokov

Vek
65 rokov 

a viac

Majúci 
zamestnanie

EÚ 27 – 17 % 20 % 19 % 8 %
Belgicko 10100 15 17 21 5

Bulharsko 2800 21 26 34 7
Česká rep. 5800 9 13 7 4

Dánsko 10500 12 9 18 5
Nemecko 10600 15 15 15 7
Estónsko 4700 19 17 39 7

Írsko 10900 16 18 21 6
Grécko 7200 20 23 22 14

Španielsko 8400 20 24 28 11
Francúzsko 9700 13 17 11 7
Taliansko 9000 19 25 21 9

Cyprus 11300 16 14 49 6
Litva 4400 26 25 51 11

Lotyšsko 4200 20 23 29 9
Luxembursko 16500 13 20 5 9

Maďarsko 4000 12 20 4 5
Malta 7800 15 20 22 5

Holandsko 11300 11 13 10 5
Rakúsko 11200 12 15 15 6
Poľsko 3900 17 22 12 12

Portugalsko 5800 18 23 22 12
Rumunsko 1900 23 33 26 17
Slovinsko 8400 12 12 21 5
Slovensko 4000 11 17 10 6

Fínsko 9600 14 12 23 5
Švédsko 10400 12 13 16 7
Spojené 

kráľovstvo
11600 o 19 o 23 o 30 o 9 o
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Tabuľka II – Materiálna deprivácia, 2008
Percento populácie, ktoré si nemôže dovoliť:Miera 

materiálnej 
deprivácie

týždeň 
dovolenky 

mimo 
domova

primerané 
kúrenie bytu

mať jedlo 
z mäsa, 

kurčaťa, 
rýb alebo 

vegetariáns
kych 

alternatív 
každý 

druhý deň

osobné 
vozidlo

EÚ 27 17 37 10 9 9
Belgicko 12 26 6 5 6

Bulharsko 51 59 34 30 28
Česká rep. 16 39 6 12 11

Dánsko : 10 : 2 8
Nemecko 13 25 6 11 5
Estónsko 12 44 1 5 17

Írsko 14 30 4 3 9
Grécko 22 50 15 7 9

Španielsko 9 34 5 2 5
Francúzsko 13 32 5 8 4
Taliansko 16 40 11 8 3

Cyprus 23 46 29 5 1
Litva 35 55 17 23 24

Lotyšsko 27 60 22 19 13
Luxembursko 4 12 1 2 2
Maďarsko 37 67 10 26 20

Malta 13 65 9 10 2
Holandsko 5 14 2 2 5
Rakúsko 14 28 4 13 7
Poľsko 32 63 20 21 17

Portugalsko 23 64 35 4 9
Rumunsko 50 76 25 19 49
Slovinsko 17 30 6 12 3
Slovensko 28 57 6 29 20

Fínsko 9 18 2 3 8
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Švédsko 5 11 1 2 3
Spojené 

kráľovstvo
11 24 6 4 5


