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GUE/NGL atbalsta Parlamenta prasību par saistošu mērķu  
noteikšanu attiecībā uz nabadzību zemo ienākumu dēļ ES stra-
tēģijas cīņai ar nabadzību kontekstā:

➜  ES mērķi attiecībā uz minimālo ienākumu sistēmām un ienāku-
mu sistēmas aizvietošanu ar uz iemaksām balstītām shēmām 
(piemēram, bezdarbnieku pabalsti, minimālās pensijas utt.), lai 
nodrošinātu ienākumu atbalstu vismaz 60 % vidējo izlīdzināto 
ienākumu apjomā valstī; tas ir jānosaka arī jaunā ES direktīvā 
par „cilvēka pamattiesībām uz pietiekamiem resursiem un sociālo 
palīdzību, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi”;

➜  ES mērķi attiecībā uz minimālo algu (tā būtu jānostiprina ar 
likumu un darba koplīgumos valsts, reģionālā vai nozares līme-
nī), ar kuru nodrošinātu vismaz 60 % no attiecīgās vidējās algas.

GUE/NGL  grupa uzstāj, ka jāizskauž gan relatīvā, gan absolūtā  
nabadzība, ka pret nabadzības daudzajām dimensijām ir jāvēršas 
ar ES stratēģiju un ka visām dalībvalstīm ir jāizpilda saistības nodro-
šināt universālā pakalpojuma un mērķa sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanu.

GUE/NGL grupas deputāti —  
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas locekļi 

Cīņas pret 
nabadzību un 

sociālo atstumtību 
atsākšana



Zaudētā desmitgade

2000: Lisabonas stratēģijas iesākumā ES uzņemas saistības līdz 
2010. gadam „izskaust bērnu nabadzību” un „sasniegt ievērojamu 
un izmērojamu nabadzības un sociālās atstumtības samazinājumu”.  

2001: 55 miljoni cilvēku ES dzīvoja uz nabadzības riska robežas 
zemo ienākumu dēļ (ES 15 dalībvalstīs aptuveni 15 % iedzīvotāju). 

2010: ( jaunākie statistikas dati) gandrīz 81 miljonam cilvēku 
(16,4 % ES iedzīvotāju) un katram ceturtajam bērnam Eiropas Sa-
vienībā draud nabadzība zemo ienākumu dēļ.

2000-2010: Lisabonas stratēģijas desmitgade ir izrādījusies pilnīgi 
neveiksmīga nabadzības un sociālās atstumtības samazināšanā. 
Bezdarba samazinājums šajā periodā tika panākts, palielinot ned-
rošu un nestabilu darba vietu skaitu, kā pamatā bija Lisabonas 
stratēģijas centieni padarīt darba tirgus elastīgākus. Tā rezultātā 
tika panākta perversa situācija — 2010. gadā 8,5 % ES strādājošo 
bija nabadzības apdraudēti (strādājošie trūcīgie). 

Apgalvojums, ka labākais veids, kā cilvēkus izglābt no nabadzī-
bas, ir dot viņiem darbu, vairs nebija patiess, jo darba tirgi kļuva 
pārlieku elastīgi un nodarbinātības nestabilitāte aizvien pieauga.

Apstākļu radīšana nabadzības  
un sociālās atstumtības izskaušanai

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku kon-
federālā grupa (GUE/NGL) stingri iestājas pret ES jauno virzību 
uz sabiedrisko pakalpojumu un labklājības valsts pakāpenisku 
sagraušanu. Grupa pieprasa:

➜  Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanas plānu turp-
mākiem 5 gadiem ar skaidriem, precīziem mērķiem, kas jo 
īpaši palīdzētu ekonomiskās lejupslīdes skartajām valstīm,  
lai izbeigtu ekonomisko stagnāciju un bezdarba palielināšanos; 

➜  Vienu procentu ES IKP katru gadu izmantot ieguldījumiem vi-
des un sociālās jomas ilgtspējīgā attīstībā, lai veicinātu dzimu-
mu līdztiesību, pilna laika nodarbinātību ar „zaļām” un „baltām” 
(veselības un sociālo pakalpojumu nozarē) darba vietām, vei-
cinātu sociālo labklājību un pilnvērtīgāku sociālo un teritoriālo 
kohēziju, līdztekus veicot līdzīgus pasākumus dalībvalstu līmenī.  

➜  Jaunu ES makroekonomisko politiku, kas radītu nosacījumus 
nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanai.

Šajā sakarā GUE/NGL grupa prasa —

➜  Noteikt saistošu ES pamatmērķi — uz pusi samazināt nabadzī-
bu un sociālo atstumtību, kā arī pakārtotos mērķus — izskaust 
bērnu nabadzību un bezpajumtniecību līdz 2015. gadam;

ES politika ievirzās nepareizā gultnē

Padome 2010. gadā vienojās par jaunu pamatmērķi — līdz 2020. 
gadam par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kurus ap-
draud nabadzība. Ar stratēģiju „Eiropa 2020” tika ieviests jauns 
rādītājs nabadzības un sociālās atstumtības noteikšanai (AROPE), 
kurā ņemta vērā relatīvā nabadzība, materiālā nenodrošinātība un 
zema nodarbinātības intensitāte. Atbilstoši šim rādītājam — 2010. 
gadā Eiropas Savienībā 116 miljoni cilvēku (23 %) bija nabadzības 
vai sociālās atstumtības apdraudēti. Sasniedzot stratēģijā „Eiropa 
2020” noteikto mērķi, no nabadzības un sociālās atstumtības drau-
diem tiktu paglābti tikai 17 %.

Bezdarba rādītājiem sasniedzot divciparu skaitļus (2012. gadā ES 
vidēji — 10,5 % un eiro zonā — 11,4 %) un atsākoties ekonomikas 
lejupslīdei un stagnācijai, pieveikt nabadzību un sociālo atstumtību 
nākamajā desmitgadē būs daudz grūtāk.

ES iestādes mudina dalībvalstis krasi samazināt sociālos izdevumus, 
nodot privatizācijai sabiedriskos pakalpojumus, samazināt algas, 
pensijas, neslēgt koplīgumus — tas viss tāpēc, ka šīs iestādes ir ko-
pīgi pārņemtas ar taupību un neoliberālām strukturālām reformām 
(Eiropas ekonomiskā pārvaldība, stratēģija „Eiropa 2020”, pakts „Eiro 
plus”, fiskālais pakts). Šāda politika tiek īpaši brutāli īstenota tajās 
valstīs, kas atrodas trijotnes — Komisija/ECB/SVF — uzraudzībā, bet 
arī valstīs, kurās ir smagas ekonomiskās problēmas, tostarp daudzās 
ES Austrumeiropas dalībvalstīs. Tas nabadzību un sociālo atstumtī-
bu nākotnē palielinās, nevis samazinās. 




