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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v 
Evropi
(2010/2039(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 4, 9, 14, 19, 151 in 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, ponovno potrjene 
na Svetovni konferenci ZN o človekovih pravicah leta 1993, zlasti njenih členov 3, 16, 18, 
23, 25, 26 in 29,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta Združenih narodov o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah iz leta 1966, 

– ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja Združenih narodov iz leta 2000, zlasti 
zmanjševanja skrajne revščine in lakote (prvi cilj), zagotavljanja splošne osnovnošolske 
izobrazbe (drugi cilj) in enakih možnosti za oba spola (tretji cilj),

– ob upoštevanju konvencij št. 26 in 131 Mednarodne organizacije dela (MOD) o določitvi 
minimalnih osebnih dohodkov, 

– ob upoštevanju globalnega pakta o zaposlovanju Mednarodne organizacije dela (MOD),

– ob upoštevanju agend Združenih narodov in MOD za dostojno delo,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih določb o 
socialnih pravicah1,

– ob upoštevanju Priporočila Sveta 92/441/EGS z dne 24. junija 1992 o skupnih merilih v 
zvezi z zadostnimi sredstvi in socialno pomočjo v sistemih socialnega varstva (priporočilo 
o minimalnem dohodku)2, 

– ob upoštevanju Priporočila Sveta 92/442/EGS z dne 27. julija 1992 o zbliževanju ciljev in 
politik socialnega varstva3,

– ob upoštevanju sklepov Sveta EPSCO, sprejetih na 2916. zasedanju 16. in 17. decembra 
20084, 

– ob upoštevanju Sklepa št. 1098/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. oktobra 2008 o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010)5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2006 o evropskem socialnem modelu 
                                               
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
2 UL L 245, 26.8.1992, str. 46–48.
3 UL L 245, 26.8.1992, str. 49–52.
4 Svet Evropske unije, sporočilo za javnost, 16825/08 (Tisk 358), str. 18.
5 UL L 298, 7.11.2008, str. 20.
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za prihodnost1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o spodbujanju socialne vključenosti 
in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o prenovljeni socialni agendi3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast5,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2010),

A. ker je Evropska komisija v socialni agendi za obdobje 2005–2010 leto 2010 razglasila za 
evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti z jasnim ciljem, da se potrdi in 
okrepi politična zaveza EU, izražena na začetku izvajanja lizbonske strategije, za sprejetje 
ukrepov, ki „odločilno vplivajo na izkoreninjenje revščine“,

B. ker so se kljub vsem izjavam o zmanjševanju revščine socialne razlike poglobile in je 
17 % prebivalstva (približno 85 milijonov ljudi) ob koncu leta 2008 živelo pod pragom 
revščine tudi po prejemu socialnih transferjev6, medtem ko je bil njihov delež leta 2005 
16 %, leta 2000 v EU-15 pa 15 %,

C. ker je stopnja tveganja revščine pri otrocih in mladih do 17 leta starosti višja kot pri 
celotni populaciji in je leta 2008 v EU-27 dosegla že stopnjo 20 %, pri čemer so najvišje 
stopnje zabeležili v Romuniji (33 %), Bolgariji (26 %), Italiji in Latviji (25 %), Španiji 
(24 %), Grčiji, na Portugalskem, v Litvi in Združenem kraljestvu (povsod 23 %) in na 
Poljskem (22 %),

D. ker so tudi starejši ljudje izpostavljeni višjemu tveganju revščine kot splošna populacija in 
je ta stopnja leta 2008 pri prebivalcih EU-27, starih 65 let ali več, znašala 19 %,

E. ker bo zaradi vse večjega števila negotovih delovnih mest in nizkih plač naraščal delež 
delavcev, ki so izpostavljeni revščini, pri čemer je bila v EU-27 leta 2008 povprečna 
stopnja prebivalstva, ki je kljub zaposlitvi izpostavljeno revščini, 8 %, najvišje stopnje pa 
so zabeležili v Romuniji (17 %), Grčiji (14 %), na Poljskem in Portugalskem (obe 12 %), 
v Španiji in Latviji (obe 11 %),

F. ker predstavljajo ženske večino prebivalstva, ki je izpostavljeno tveganju revščine, in sicer 
                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0340.
2 UL C 9E, 15.1.2010, str. 11.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0370.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0371.
5 COM (2010)2020, 3.3.2010.
6 Prag tveganja revščine, izračunan za vsako državo kot 60 % mediane ekvivalentnega nacionalnega dohodka, 
kar je manj kot povprečni dohodek.
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zaradi brezposelnosti, negotovih zaposlitev in nizkih plač, diskriminacije pri plačah ter 
nižjih starostnih in drugih pokojnin,

G. ker bi moralo evropsko leto boja proti revščini bistveno vplivati na osveščanje o socialni 
izključenosti in spodbujanje aktivnega vključevanja, za kar je potrebna pravična
porazdelitev dohodka in bogastva ter ukrepi, ki bodo zagotovili resnično ekonomsko in 
socialno kohezijo,

H. ker so cilji in temeljna načela evropskega leta boja proti revščini priznavanje pravic, 
deljena odgovornost in udeleženost, kohezija, zavezanost in konkretni ukrepi,

I. ker se je Evropska unija zavezala, da bo izpolnila cilje tisočletja Združenih narodov in 
resolucijo, ki razglaša drugo desetletje Združenih narodov za izkoreninjenje revščine 
(2008–2017),

J. ker imata revščina in socialna izključenost več razsežnosti, ker obstajajo posebno ranljive 
skupine prebivalstva (otroci, ženske in starejše osebe), med katere sodijo tudi invalidi, 
priseljenci, velike in enostarševske družine, kronični bolniki in brezdomci, in ker je treba 
preprečevanje ter boj proti revščini in izključenosti vključiti tudi v druge politike ter s tem 
zagotoviti univerzalen dostop do javnih storitev, kakovostnih delovnih mest s 
pripadajočimi pravicami ter dohodka, ki omogoča dostojno življenje,

K. ker si je treba zastaviti globalen cilj in pri tem dati prednost ekonomski in socialni koheziji 
ter zaščiti temeljnih človekovih pravic, kar predpostavlja uravnoteženost gospodarskih 
politik, politik zaposlovanja, socialnih in okoljskih politik ter pravično porazdelitev 
bogastva in dohodka,

L. ker je treba zagotoviti uporabo, povečanje in boljšo izrabo strukturnih skladov pri 
uresničevanju socialnega vključevanja in ustvarjanju kakovostnih delovnih mest,

M. ker je vloga sistemov socialnega varstva zagotavljanje ravni socialne kohezije, ki je 
potrebna za razvoj, da se zagotovi socialno vključenost, zaradi česar je treba tudi izboljšati 
stopnjo izobrazbe oseb, izključenih s trga dela, ter zagotoviti enake možnosti pri 
uresničevanju temeljnih pravic,

N. ker je nedavna raziskava Eurobarometra o odnosu državljanov EU do revščine pokazala, 
da velika večina (73 %) meni, da je revščina težava, ki se v njihovih državah širi, 89 % 
vprašanih od svojih vlad zahteva nujno ukrepanje za boj proti revščini, 74 % vprašanih pa 
pričakuje, da bo v zvezi s tem tudi EU prevzela pomembno vlogo, 

1. poudarja potrebo po konkretnih ukrepih, ki bodo dejansko bistveno zmanjšali revščino in 
socialno izključenost, tako da bodo spodbujali pravično porazdelitev dohodka in bogastva 
ter dali smisel in pomen evropskemu letu boja proti revščini in izpolnjevanju ciljev 
tisočletja, vključno z zagotovitvijo primernega minimalnega dohodka v vsej Evropski 
uniji;

2. poudarja, da imata revščina in socialna izključenost več razsežnosti, ter vztraja pri socialni 
razsežnosti in socialni vzdržnosti makroekonomskih politik kot sestavnega dela strategije 
za izhod iz krize ter ekonomske in socialne kohezije, za kar je treba spremeniti prednostne 
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naloge in politike, zlasti monetarne, pakta stabilnosti in rasti, pa tudi konkurenčne politike
in politike notranjega trga ter proračunske in davčne politike;

3. vztraja pri spodbujanju socialne povezanosti in vključenosti, da bi zagotovili
uresničevanje temeljnih človekovih pravic, in pri jasnih zavezah glede oblikovanja politik 
Evropske unije in nacionalnih politik za boj proti revščini in socialni izključenosti, da se 
zagotovi univerzalen dostop do javnih storitev na področju zdravstva, izobraževanja in 
strokovnega usposabljanja, stanovanjske politike, socialnega varstva, poleg dostopa do 
zaposlitve s pravicami, pravičnih plač, dostojnih pokojnin in primernega dohodka za vse;

4. ugotavlja, da Evropska komisija v dokumentu strategija Evropa 2020 oznanja, da je izhod 
20 milijonov oseb iz razmer, v katerih so izpostavljene tveganju revščine, eden izmed 
petih ciljev EU; menimo, da je treba ta cilj najmanj podvojiti in s primernimi ukrepi 
zagotoviti njegovo verodostojnost;

5. meni, da raznolike izkušnje z minimalnimi plačami v povezavi z ukrepi socialnega 
vključevanja dokazujejo, da je to bistveni dopolnilni način za boj proti revščini in socialni 
izključenosti, zato poziva Evropsko komisijo, naj sprejme pobudo, s katero bo podprla te 
izkušnje, upoštevala zglede najboljše prakse in omogočila univerzalno kritje primernega 
minimalnega dohodka v Evropski uniji kot ukrepa za preprečevanje revščine ter 
zagotavljanje socialne pravičnosti in enakih možnosti za vse, ne da bi to ogrožalo 
posebnosti posameznih držav članic;

6. poudarja, da je treba nujno oblikovati in uporabljati primerne socio-ekonomsko kazalnike 
na različnih področjih (zdravstvo, stanovanjska politika, izobraževanje, dohodki, 
zaposlovanje), s katerimi bi lahko spremljali in merili napredek pri boju proti revščini in 
za socialno vključenost, nato pa jih vsako leto predstavili ob svetovnem dnevu boja proti 
revščini (17. oktober) in pri tem izpostavili njihovo gibanje glede na spol, starostno 
skupino, družinsko okolje, invalidnost, priseljenski status, kronične bolezni in različne 
ravni dohodkov (60 % povprečne plače, 50 % povprečne plače, 40 % povprečne plače), 
tako da bi se upoštevala sorazmerna revščina, skrajna revščina in najranljivejše skupine;

7. poudarja, da morajo osebe, ki živijo v revščini, in njihove predstavniške organizacije 
sodelovati pri oblikovanju politik, ukrepov in kazalnikov ter njihovi uporabi na evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni,

8. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

1. Revščina in socialna izključenost

Eurostat1 je zadnje podatke o revščini in socialni izključenosti objavil januarja 2010 v 
poročilu o življenjskih razmerah v letu 2008 (glej Tabelo I).

Iz tabele je razvidno, da so se socialne razlike kljub vsem izjavam o zmanjševanju revščine 
poglobile in da je tveganju revščine izpostavljeno približno 85 milijonov prebivalcev
Evropske unije (17 % od približno 500 milijonov državljanov Evropske unije je konec leta 
2008 živelo pod pragom revščine – tudi po prejemu socialnih transferjev2), medtem ko je leta 
2005 ta delež znašal 16 %, leta 2000 v EU-15 pa 15 %.

Stopnja tveganja revščine je pri otrocih in mladih do 17 leta starosti višja kot pri celotni 
populaciji in dosega 20 % v EU-27, kar pomeni, da je eden od petih otrok in mladostnikov 
žrtev revščine, pri čemer so najvišje stopnje zabeležili v Romuniji (33 %), Bolgariji (26 %), 
Italiji in Latviji (25 %), Španiji (24 %), Grčiji, Portugalski, Litvi in Združenem kraljestvu 
(povsod 23 %) in na Poljskem (22 %), najnižje pa na Danskem (9%), v Sloveniji in na 
Finskem (v obeh 12 %).

Tudi starejše osebe so izpostavljene večjemu tveganju revščine kot splošna populacija. Leta 
2008 je stopnja tega tveganja pri prebivalcih EU-27, starih 65 let ali več, znašala približno 
19 % .

Povečuje se tudi število revnih delavcev. V revščini živi več kot 19 milijonov zaposlenih. To 
pomeni, da se ne glede na to, da zaposlenost občutno znižuje tveganje revščine, zaradi širjenja 
negotovih delovnih razmerij in nizkih plač povečuje delež delavcev, ki so izpostavljeni 
revščini. Leta 2008 je ta delež v povprečju znašal 8 % zaposlenega prebivalstva v EU-27, pri 
čemer so najvišje stopnje zabeležili v Romuniji (17 %), Grčiji (14 %), na Poljskem in 
Portugalskem (v obeh 12 %), v Španiji in Latviji (v obeh 11 %).

Da bi si ustvarili širšo sliko o socialni izključenosti v Evropski uniji, lahko stopnjo tveganja 
revščine, ki je relativna mera, dopolnimo s stopnjo materialne prikrajšanosti, ki meri socialno 
izključenost v bolj absolutnem smislu. Stopnja materialne prikrajšanosti je opredeljena kot 
nezaželeno pomanjkanje vsaj treh od devetih materialnih elementov. Ta kazalnik sestoji iz 
naslednjih devetih elementov:

- zmožnost kritja nepričakovanih izdatkov,
- zmožnost uživanja enega tedna letnega dopusta zunaj domačega kraja,
- obstoj zamud pri plačilih (obročno odplačevanje kredita za nakup hiše ali avta ali 

drugi zaostali računi),
- zmožnost vsakodnevnega uživanja mesnega, ribjega ali ustreznega 

vegetarijanskega obroka,

                                               
1 Življenjski pogoji v letu 2008 – Eurostat, 18. januar 2010.
2 Prag tveganja revščine, izračunan za vsako državo kot 60 % mediane ekvivalentnega nacionalnega dohodka, 
kar je manj kot povprečni dohodek.



PE439.981v01-00 8/13 PR\810174SL.doc

SL

- zmožnost primernega ogrevanja svojega bivališča,
- posedovanje pralnega stroja,
- posedovanje barvnega televizorja,
- posedovanje telefona, 
- posedovanje osebnega avtomobila.

Iz tabele II je razvidno, da je bila stopnja materialne prikrajšanosti na ravni Evropske unije 
leta 2008 prav tako 17-odstotna, vendar je bila v desetih državah članicah veliko višja: 51 % v 
Bolgariji, 50 % v Romuniji, 37 % na Madžarskem, 35 % v Latviji, 32 % na Poljskem, 28 % 
na Slovaškem, 27 % v Litvi, 23 % na Cipru in na Portugalskem in 22 % v Grčiji.

Preprečevanje ter boj proti revščini in izključenosti je treba vključiti tudi v druge politike in 
tako zagotoviti univerzalen dostop do javnih storitev, kakovostnih delovnih mest s 
pripadajočimi pravicami in dohodka, ki omogoča dostojno življenje. To pa zahteva 
spremembe in prelom s sedanjimi politikami Evropske unije.

Ne smemo pozabiti, da je nedavna raziskava Eurobarometra o odnosu državljanov EU do 
revščine pokazala, da velika večina (73 %) meni, da je revščina težava, ki se v njihovih 
državah širi, 89 % vprašanih zahteva od svojih vlad nujno ukrepanje za boj proti revščini, 
74 % vprašanih pa pričakuje, da bo tudi EU v zvezi s tem prevzela pomembno vlogo. 

2. Evropsko leto boja proti revščini

Socialna agenda Evropske komisije za obdobje 2005–2010 je leto 2010 razglasila za evropsko 
leto boja proti revščini in socialni izključenosti z jasnim ciljem, da se potrdi in okrepi 
politična zaveza EU, izražena na začetku izvajanja lizbonske strategije, za sprejetje ukrepov, 
ki „odločilno vplivajo na izkoreninjenje revščine“.

Eurostatova študija1 o tveganju revščine pred in po prejemu socialnih transferjev glede na 
starost in spol za leto 2007 ugotavlja pomen socialnih transferjev za preprečevanje revščine, 
čeprav so še vedno najbolj prizadete ženske in otroci, in sicer zaradi brezposelnosti, negotovih 
delovnih razmerij in slabih plač ter diskriminacije pri plačah ter starostnih in drugih 
pokojninah (glej spodnjo tabelo).

                                               
1 „Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010“ (Boj proti revščini 
in socialni izključenosti – statistični pregled Evropske unije 2010).
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Pred prejemom socialnih transferjev – tveganje revščine

Mlajši od 18 
let

Starejši od 65 
let

Moški Ženske

EU-27 33 % 24 % 25 % 27 %

Po prejemu socialnih transferjev – tveganje revščine

Mlajši od 18 
let

Starejši od 65 
let

Moški Ženske

EU-27 20 % 20 % 16 % 18 %

Upoštevati je treba cilje in temeljna načela evropskega leta za boj proti revščini, ki so 
priznavanje pravic, deljena odgovornost in udeleženost, kohezija, zavezanost in konkretni
ukrepi. Potrebni so konkretni ukrepi za vključitev teh ciljev v splošne politike in tudi v ukrepe 
proti gospodarski in socialni krizi na ravni Evropske unije in držav članic, da bodo dobili 
praktično vsebino in resnično vplivali na zmanjševanje revščine.

Po drugi strani je treba opozoriti, da se je Evropska unija zavezala k izpolnjevanju ciljev 
tisočletja Združenih narodov in resolucije, s katero so razglasili drugo desetletje združenih 
narodov za izkoreninjenje revščine (2008–2017). To pa se na žalost ne odraža v dokumentu 
Evropske komisije strategija Evropa 2020, ki se omejuje na ugotovitev, da je izhod 20 
milijonov oseb iz razmer, v katerih so izpostavljeni tveganju revščine, eden od petih ciljev 
Evropske unije. Ta predlog ne pomeni zgolj nazadovanja glede na začetne cilje lizbonske 
strategije, ampak tudi preprečuje, da bi se vsaj približali ciljem tisočletja glede zmanjšanja 
števila oseb, ki živijo pod pragom revščine, za polovico. Zato je treba ta cilj najmanj podvojiti 
in z ustreznimi ukrepi zagotoviti njegovo verodostojnost.

Zavzemati se moramo za spodbujanje socialne povezanosti in vključenosti, da se zagotovi 
uresničevanje temeljnih človekovih pravic, ter za jasne zaveze glede oblikovanja politik 
Evropske unije in nacionalnih politik za boj proti revščini in socialni izključenosti, da se 
zagotovita univerzalen dostop do bistvenih javnih storitev in pravica do zdravja, 
izobraževanja in strokovnega usposabljanja, bivališča, socialnega varstva, zaposlitve s 
pripadajočimi pravicami, poštenega plačila, dostojne pokojnine in primernega dohodka za 
vse.

Ker imata revščina in socialna izključenost več razsežnosti, je potrebna tudi socialna 
razsežnost, da bi se zagotovila socialna vzdržnost makroekonomskih politik kot sestavnega 
dela strategije za izhod iz krize ter ekonomska in socialna kohezija, za kar je treba spremeniti 
prednostne naloge in politike, zlasti monetarne, pakta stabilnosti in rasti, konkurenčne politike 
in politike notranjega trga ter proračunske in proračunske politike. Prav tako je treba določiti 
globalen cilj, pri tem pa dati prednost ekonomski in socialni koheziji in varstvu temeljnih 
človekovih pravic, kar predpostavlja uravnoteženost gospodarskih politik, politik 
zaposlovanja, socialnih in okoljskih politik ter pravično prerazporeditev bogastva in dohodka. 
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3. Vloga minimalnega dohodka v boju proti revščini in za socialno vključenost

Videli smo že, da je preprečevanje najboljši način za boj proti revščini, to pa zahteva:

- izboljšanje kakovosti delovnih mest in plač, kar je bistvena osnova za razvoj in 
izhod iz krize,

- zagotovitev resnične pravice do dohodka kot osnovne socialne naložbe,
- jamčenje starostnih in drugih pokojnin in pravičnih družinskih dodatkov,
- zagotovitev univerzalnega dostopa do kakovostnih javnih storitev.

Hkrati s prednostno obravnavo kakovostne zaposlitve s pripadajočimi pravicami in pravičnih 
plač, kar bi vsem zaposlenim omogočilo izhod iz revščine, je treba upoštevati, da je treba več 
kot 23 milijonom oseb, ki so brezposelne in izključene iz trga dela, zagotoviti podporo za 
brezposelnost, ki jim bo omogočila dostojno življenje.

Znana je pomembna vloga sistemov socialnega varstva za zagotovitev ravni socialne 
kohezije, ki je potrebna za gospodarski in socialni razvoj, za zagotovitev socialne 
vključenosti, izboljšanje stopnje izobrazbe oseb, izključenih iz trga dela, in za zagotovitev 
uresničevanja temeljnih pravic in enakih možnosti.

Določeni sloji prebivalstva in najranljivejše skupine, med katerimi ne smemo pozabiti na 
invalide, priseljence, velike in enostarševske družine, kronične bolnike ter brezdomce, 
potrebujejo podporo, ki jim zagotovi dostojen dohodek. Raznolike izkušnje z minimalnimi 
plačami v večini držav članic Evropske unije skupaj z ukrepi za socialno vključevanje 
dokazujejo, da je to bistveni dodatni način za preprečevanje revščine in socialne izključenosti. 

Zato lahko določitev minimalne plače, ki je ključni element v sistemih socialnega varstva, 
opredelimo kot zagotovljeni finančni znesek za tiste osebe, ki ga ne morejo prejeti brez 
pomoči. Pravica do minimalnega dohodka je univerzalna (pripada vsem državljanom) in ni 
vezana na prispevke (ne zahteva rednega vplačevanja v sklade kot pri zavarovanjih).

Ta ukrep obstaja v različnih evropskih državah, za njegove različne oblike pa je značilno, da 
zagotavljajo minimalno višino dohodkov, ki je nujno potrebna za preživetje državljanov, 
hkrati pa razvijajo spodbude za upravičence, da bi se otresli odvisnosti od teh podpor. To je 
spodbudilo priporočilo 92/441/EGS, v katerem je sprejeta opredelitev skupnih meril glede 
„zadostne višine sredstev in socialne pomoči v sistemih socialnega varstva“.

V socialni agendi, ki je bila objavljena februarja 2005, je Evropska komisija potrdila svojo 
zavezo, da bo objavila sporočilo o tem vprašanju, kar je storila februarja 2006, a le v obliki 
posvetovanja. 

Zato je čas, da se vrnemo k prejšnjim ukrepom, ki segajo v leto 1992, vendar tako, da jih 
dopolnimo in izboljšamo njihovo učinkovitost, pri čemer moramo paziti, da „aktivno 
vključevanje“ ne bo nazadovanje za vse tiste, ki imajo malo možnosti za vstop na trg dela s 
pripadajočimi pravicami in pravičnim plačilom. V ta namen pa je v celotnem procesu 
potrebna udeležba revnih, izključenih in delavcev ter socialnih in sindikalnih organizacij, ki 
jih predstavljajo.
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Tabela I – Prag revščine in stopnja tveganja revščine
Stopnja tveganja revščine za:Prag 

revščine
(SKM)

celotno 
populacijo

starostno 
skupino

od 0 do 17 
let

starostno 
skupino 

65 let in več

zaposlene

EU27 - 17 p 20p 19p 8p
Belgija 10100 15 17 21 5

Bolgarija 2800 21 26 34 7
Češka 

republika
5800 9 13 7 4

Danska 10500 12 9 18 5
Nemčija 10600 15 15 15 7
Estonija 4700 19 17 39 7

Irska 10900 16 18 21 6
Grčija 7200 20 23 22 14
Španija 8400 20 24 28 11
Francija 9700 13 17 11 7
Italija 9000 19 25 21 9
Ciper 11300 16 14 49 6

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

Luksemburg 16500 13 20 5 9
Madžarska 4000 12 20 4 5

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

Avstrija 11200 12 15 15 6
Poljska 3900 17 22 12 12

Portugalska 5800 18 23 22 12
Romunija 1900 23 33 26 17
Slovenija 8400 12 12 21 5
Slovaška 4000 11 17 10 6
Finska 9600 14 12 23 5

Švedska 10400 12 13 16 7
Združeno 
kraljestvo

11600p 19p 23p 30p 9p
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Tabela II – Materialna prikrajšanost, 2008
Delež populacije, ki si ne more privoščiti:Stopnja 

materialn
e 

prikrajša
nosti

enotedenski
h počitnic 

izven 
domačega 

kraja 
enkrat letno

ustreznega 
ogrevanja 
stanovanja

vsakodnevnega 
uživanja mesnega, 

ribjega ali ustreznega 
vegetarijanskega 

obroka

osebne
ga 

avtomo
bila

EU27 17e 37 10e 9 9
Belgija 12 26 6 5 6

Bolgarija 51 59 34 30 28
Češka 

republika
16 39 6 12 11

Danska : 10 : 2 8
Nemčija 13 25 6 11 5
Estonija 12 44 1 5 17

Irska 14 30 4 3 9
Grčija 22 50 15 7 9
Španija 9 34 5 2 5
Francija 13 32 5 8 4
Italija 16 40 11 8 3
Ciper 23 46 29 5 1

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

Luksemburg 4 12 1 2 2
Madžarska 37 67 10 26 20

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

Avstrija 14 28 4 13 7
Poljska 32 63 20 21 17

Portugalska 23 64 35 4 9
Romunija 50 76 25 19 49
Slovenija 17 30 6 12 3
Slovaška 28 57 6 29 20
Finska 9 18 2 3 8

Švedska 5 11 1 2 3
Združeno 
kraljestvo

11 24 6 4 5
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