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Otázka na ústne zodpovedanie O-000051/2022
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Dragoş Pîslaru, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sara 
Matthieu, Giuseppe Milazzo, Özlem Demirel
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Vec: Primeraný minimálny príjem na zabezpečenie aktívneho začlenenia

Dôstojný život je ľudským právom. V roku 2021 bolo 95,4 milióna ľudí v EÚ, čo predstavuje 21,7 % jej 
obyvateľstva1, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (AROPE).

Pandémia COVID-19 a rastúce životné náklady predstavujú riziko ďalšieho zhoršenia vážnej situácie 
jednotlivcov a domácností v neistých sociálno-ekonomických podmienkach.

Systémy minimálneho príjmu slúžia ako sociálna záchranná sieť zaručujúca minimálnu životnú úroveň 
a právo na dôstojnosť vo všetkých fázach života. Pre ľudí, ktorí nemajú dostatočné zdroje a dôstojné 
a stabilné zamestnanie, zohráva prístup k primeranému minimálnemu príjmu zásadnú úlohu pri 
znižovaní chudoby, sociálneho vylúčenia a nerovností. Takéto systémy by sa mali kombinovať so 
stimulmi a opatreniami umožňujúcimi aktiváciu na trhu práce pre ľudí, ktorí sú schopní pracovať.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci by chcel Komisii položiť tieto otázky:

1. Ako plánuje zabezpečiť, aby členské štáty postupne zvyšovali svoje systémy minimálneho príjmu 
aspoň na vnútroštátnu prahovú hodnotu rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia a zároveň 
poskytovali stimuly a umožnili podporné opatrenia na (opätovné) začlenenie tých, ktorí môžu 
pracovať na trhu práce?

2. Ako bude monitorovať vykonávanie tohto odporúčania a jeho prínos k dosiahnutiu cieľov do roku 
2030, najmä zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 15 
miliónov vrátane 5 miliónov detí, predovšetkým vzhľadom na to, že hodnotenie odporúčania 
Rady o minimálnom príjme sa očakáva až v roku 2032? Aké ďalšie opatrenia zvažuje, ak sa tieto 
ciele nesplnia? Ako bude monitorovať účinnú integráciu minimálneho príjmu s podporným 
tovarom a službami a opatreniami na aktiváciu pracovnej sily v členských štátoch?

3. Ako pomôže členským štátom riešiť problém nedostatočného čerpania finančnej podpory a 
zlepšiť dostupnosť ich systémov minimálneho príjmu? Aké kroky plánuje prijať na podporu a 
zabezpečenie nediskriminácie v súvislosti s ich systémami minimálneho príjmu?

4. Ako zapojí sociálnych partnerov na európskej úrovni do vykonávania a monitorovania 
odporúčania Rady?

Predložené: 30.11.2022

Termín na zodpovedanie: 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.


