Pozīcija saistībā ar Minimālajiem Ienākumiem kā daļu no
Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra

(Pieņemta 2017. gada 26. jūnijā)

Personāla Darba Dokumenta (SWD) teksts, kas pavada Paziņojumu par Eiropas Sociālo
Tiesību Pīlāru.
Minimālais ienākums:
Ikvienam, kam trūkst pietiekamu līdzekļu, ir tiesības uz pienācīgu minimālā ienākuma
pabalstu, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi visās dzīves stadijās un efektīvu piekļuvi
preču un pakalpojumu nodrošināšanai. Tiem, kuri ir spējīgi strādāt, minimālā ienākuma
pabalsts ir jāapvieno ar stimuliem (re)integrācijai darba tirgū.
Pēc ilgā konsultāciju perioda Eiropas Komisija ir publicējusi tās paziņojumu, kas izveido
Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāru.
Mēs pilnībā atbalstām Komisijas mērķi nodrošināt, lai sociālais pīlārs būtu daļa no
centieniem uzsākt jaunu sociālās konverģences procesu Ekonomikas un Monetārajā
Savienībā un kopumā Eiropas Savienībā. Starpinstitūciju Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra
proklamēšanai būtu jāveicina stingrs apstiprinājums visām tiesībām, kas pīlārā ir
nostiprinātas visās attiecīgajās Eiropas Iestādēs.

Mēs atzinīgi novērtējam tiesību uz pienācīgu minimālo ienākumu pabalstu atzīšanu, kas
nodrošinātu cienīgu dzīvi visos dzīves posmos, kā arī tiesību uz efektīvu piekļuvi preču un
pakalpojumu iespējām kā daļu no Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra.
Balstoties uz esošo 1992. gada Padomes Rekomendāciju par minimālo ienākumu un uz
Komisijas 2008. gada ieteikumu par aktīvu iekļaušanu, juridiski īstenojamām tiesībām uz
pienācīgu un pieejamu minimālā ienākuma pabalstu būtu jāpalīdz izpildīt apņemšanos
krasi samazināt nabadzību un sociālo atstumtību stratēģijas „Eiropa 2020” un ”2030: ANO
Ilgtspējīgās Attīstības Mērķi” ietvaros.
Komisijas apņemšanās izmantot Valstu Specifiskus Ieteikumus Eiropas Semestra laikā
varētu palīdzēt stimulēt dalībvalstis uzlabot to minimālo ienākumu shēmu atbilstību un
pieejamību. Salīdzinošā novērtēšana un paraugprakses apmaiņa tādās jomās kā tiesības
uz pienācīgu minimālo ienākumu, progresa uzraudzība, ko atbalsta jauns sociālā progresa
rezultātu apkopojums, tostarp par sociālo pabalstu ietekmi uz nabadzības samazināšanu,
ir iekļauta ikgadējā Vienotajā Nodarbinātības Pārskatā. Tam vajadzētu palīdzēt novērtēt
dalībvalstu veiktos centienus. Tomēr mēs esam pārliecināti, ka nepietiks tikai ar mīkstiem
likumiem, lai efektīvi īstenotu tiesības uz pienācīgu minimālo ienākumu. Tāpēc mēs
vairākkārt atkārtojam mūsu ambīciju ieviest juridiski saistošus pasākumus caur Eiropas
pamatdirektīvu.
Precīza norāde uz minimālā ienākuma pabalstu atbilstību ir vairāk nekā apsveicama un
Komisijai būtu jāuzņemas uzraudzīt notikumu attīstību saistībā ar pabalstu atbilstību.
Priekš Eiropas Minimālo Ienākumu Tīkla (EMIN) ierosinātai salīdzinošai novērtēšanai būtu
jāizstrādā vienota metodoloģija, kas pamatojas uz saskaņotu nabadzības riska rādītāju
(60% no mediāna ekvivalenta ienākuma) un uz saskaņotiem materiālo zaudējumu
rādītājiem kā uz nacionālām atsaucēm, apvienojumā ar kopējo ES mēroga sistēmu un
atsauces budžetu metodoloģiju, lai pārbaudītu minimāla ienākumu līmeņa un 60%
sliekšņa stabilitāti.
Saskaņā ar aktīvas iekļaušanas stratēģiju, būtu jāizveido pozitīva hierarhija starp
minimāliem ienākumiem un minimālo algu. Tādēļ, EMIN iestājas par minimālās algas
paaugstināšanu līdz līmenim, kas sastāda vismaz 60% no valsts mediānas vai vidējās algas.

Lai nodrošinātu finansējuma ilgtspējību atbilstošam minimālam ienākumam, it īpaši
valstīs, kuras izmanto finanšu korekcijas programmas, ir nepieciešami papildu resursi, lai
garantētu visu labklājības nosacījumu finansēšanu.
Mums ir bažas saistībā ar atkaliekļaušanās darba tirgū stimulu šauro definīciju, kas norāda
tikai uz pabalsta izstrādi, lai saglabātu finanšu stimulus sākt darbu. Ieteikums par aktīvu
iekļaušanu pamatoti atsaucas uz nepieciešamību pēc iekļaujošiem darba tirgiem un pieeju
kvalitatīviem pakalpojumiem, kas dod minimālo ienākumu saņēmējiem labas izredzes
atrast pienācīgu darbu.
Komisijas nodoms turpināt izmantot Eiropas Fondus, lai atbalstītu tiesību īstenošanu
sociālajā pīlārā un izmantot pīlāru kā atsauci finanšu plānošanas periodam pēc 2020. gada
ir pelnījis mūsu atbalstu.
Mēs izsakām cerību, ka dialogs starp sociālajiem partneriem un pilsoniskais dialogs valsts
un Eiropas līmenī palīdzēs mobilizēt visus sociālos dalībniekus, lai efektīvi nodrošinātu
katra cilvēka tiesības uz atbilstīgu un pieejamu minimālo ienākumu. EMIN projekts ir
apņēmies veicināt šo mērķi.
Ņemot vērā šos apsvērumus, mēs ierosinām pārformulēt Minimālā Ienākuma Principu /
Tiesības (papildinājumi – treknrakstā, kas izdzēsts – pārsvītrots), lai to saskaņotu ar
2008. gada Aktīvās Iekļaušanas Ieteikumu, sekojoši:

Minimālais ienākums:
Ikvienam, kam trūkst pietiekamu līdzekļu, ir tiesības uz pienācīgu minimālā ienākuma
pabalstu, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi visās dzīves stadijās, un efektīvu piekļuvi
preču un pakalpojumu nodrošināšanai. Tiem, kuri ir spējīgi strādāt, minimālā ienākuma
pabalsts ir jāapvieno ar stimuliem piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem un ar iekļaujošo
darba tirgus politiku, lai dotu iespēju minimālā ienākuma saņēmējiem (re)integrēties
darba tirgū ilgtspējīgā nodarbinātībā, kas viņus var izvest no nabadzības.

SĪKĀKĀ INFORMĀCIJA
§ Kas ir Minimālā Ienākuma Shēmas?
Minimālā Ienākuma Shēmas ir definētas kā ienākuma atbalsta shēmas, kas
nodrošina drošības tīklu cilvēkiem, kas strādā vai nestrādā, kuriem trūkst līdzekļu
finansiālajam atbalstam, un kuriem nav piemēroti uz apdrošināšanu balstītie
sociālie pabalsti vai kuru tiesību uz tiem termiņš ir beidzies. Tās ir pēdējās iespējas
shēmas, kas ir paredzētas, lai nodrošinātu minimālo dzīves līmeni attiecīgajām
personām un viņu apgādājamajiem.
§ Kas ir EMIN?
Eiropas Minimālo Ienākumu Tīkls (EMIN) ir neformāls organizāciju un indivīdu
Tīkls, kura mērķis ir pakāpeniski īstenot tiesības uz pienācīgām, pieejamām un
iespējamām Minimālo Ienākumu Shēmām. Tīkls tiek organizēts ES un dalībvalstu
līmenī, visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Maķedonijā
(FYROM) un Serbijā.

EMIN PARTNERI:
o Eiropas PretNabadzības Tīkls (EAPN)
o Eiropas Arodbiedrību Konfederācija (ETUC)
o Federālais Valsts Sociālās Integrācijas Dienests Beļģijā
o Antverpenes Universitāte
o Akadēmiskie Eksperti un Eksperti pēc Pieredzes
o Nacionālie EMIN Tīkli
o ES Līmeņa Atbalstītāju Grupa – ir atvērta organizācijām un dalībniekiem, kas ir
apņēmušies nodrošināt atbilstošas un pieejamas Minimālo Ienākumu Shēmas.
EMIN tīklu koordinē Eiropas PretNabadzības tīkls (EAPN). Plašāku informāciju par EMIN
var atrast vietnē www.emin-eu.net.

