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Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Temats: Pietiekami minimālie ienākumi aktīvas iekļaušanas nodrošināšanai

Dzīvot cienīgu dzīvi ir cilvēktiesības. ES 2021. gadā 95,4 miljoni cilvēku, proti, 21,7 % ES iedzīvotāju1, 
bija pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam.

Covid-19 pandēmija un pieaugošā dzīves dārdzība var vēl vairāk saasināt grūtībās nonākušo personu 
un mājsaimniecību jau tā smago sociālekonomisko stāvokli.

Minimālo ienākumu shēmas kalpo kā sociālās drošības tīkls, garantējot dzīves standarta minimumu 
un tiesības uz cienīgu dzīvi visos dzīves posmos. Cilvēkiem bez pietiekamiem resursiem un 
pienācīga, stabila darba piekļuve atbilstīgiem minimāliem ienākumiem ir sevišķi būtiska, lai mazinātu 
nabadzību, sociālo atstumtību un nevienlīdzību. Šādas shēmas ir jākombinē ar stimuliem un 
pasākumiem, ar ko darba tirgu padara pieejamu darbspējīgiem cilvēkiem.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja uzdod Komisijai turpmāk minētos jautājumus.

1. Kā Padome plāno panākt, lai dalībvalstis pakāpeniski palielinātu savas valsts minimālo ienākumu 
līmeni vismaz līdz nacionālajam nabadzības vai sociālās atstumtības riska slieksnim, vienlaikus 
nodrošinot stimulus un veicinošus pasākumus, lai (re)integrētu personas, kuras ir spējīgas 
iesaistīties darba tirgū?

2. Kā Komisija uzraudzīs šā ieteikuma īstenošanu un ieguldījumu 2030. gada mērķrādītāju 
sasniegšanā, jo īpaši nolūkā vismaz par 15 miljoniem samazināt nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu, kas ietver 5 miljonus bērnu, turklāt ņemot vērā, ka 
Padomes ieteikuma par minimālajiem ienākumiem izvērtējums notiks ne agrāk kā 2032. gadā? 
Kādus citus pasākumus Komisija apsver, ja izvirzītie mērķrādītāji netiek sasniegti? Kā Komisija 
uzraudzīs minimālo ienākumu efektīvu integrāciju, kas ietver pamata preču un pakalpojumu 
pieejamību un darbaspēka aktivizēšanas pasākumus dalībvalstīs?

3. Kā Komisija palīdzēs dalībvalstīm risināt neinformētības problēmu un uzlabot savu minimālo 
ienākumu shēmu pieejamību? Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai veicinātu un 
nodrošinātu nediskrimināciju saistībā ar minimālo ienākumu shēmām?

4. Kā Komisija Eiropas mērogā iesaistīs sociālos partnerus Padomes ieteikuma īstenošanā un 
uzraudzībā?

Iesniegšanas datums: 30.11.2022

Termiņš: 1.3.2023

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-
_poverty_and_social_exclusion#:~:text=In%202021%2C%2095.4%20million%20people,21.7%20%25%20of
%20the%20EU%20population


