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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista
(2011/2052(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, erityisesti sen 3 artiklan 
3 kohdan, ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, erityisesti sen 9, 148, 160 
ja 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 16, 21, 23, 24, 25, 
30, 31 ja 34 artiklan1,

– ottaa huomioon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan 
teemavuodesta (2010) 22. lokakuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1098/2008/EY2,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2010 annetut työllisyyden, sosiaalipolitiikan, terveyden ja 
kuluttaja-asioiden neuvoston päätelmät aiheesta "Oikeudenmukaisuus ja terveys kaikissa 
politiikoissa: solidaarinen terveydenhuolto"3,

– ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2011 annetut työllisyyden, sosiaalipolitiikan, terveyden ja 
kuluttaja-asioiden neuvoston päätelmät4,

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2011 annetun sosiaalisen suojelun komitean lausunnon 
"Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppa 
2020 -strategian lippulaivahanke5,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2011 annetun sosiaalisen suojelun komitean selvityksen 
"Sosiaalisen suojelun komitean arviointi Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisesta 
ulottuvuudesta"6,

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean lausunnon "Solidaarinen terveydenhuolto: 
Terveyserojen vähentäminen EU:ssa"7,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

                                               
1 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 EUVL L 298, 7.11.2008, s. 20.
3 Euroopan unionin neuvosto, lehdistötiedote 10560/10 (PRESSE 156), työllisyyden, sosiaalipolitiikan, 
terveyden ja kuluttaja-asioiden neuvoston 3019. istunto, Luxemburg, 7. ja 8. kesäkuuta 2010.
4 Euroopan unionin neuvosto, lehdistötiedote 7360/11 (PRESSE 52), työllisyyden, sosiaalipolitiikan, terveyden 
ja kuluttaja-asioiden neuvoston 3073. istunto, Bryssel, 7. maaliskuuta 2011.
5 Sosiaalisen suojelun komitean lausunto neuvostolle, Euroopan unionin neuvosto, 6491/11, SOC 124, 
15. helmikuuta 2011.
6 Sosiaalisen suojelun komitean raportti neuvostolle, Euroopan unionin neuvosto, 6624/11, ADD 1, SOC 135, 
ECOFIN 76, SAN 30, 18. helmikuuta 2011.
7 Sosiaalisen suojelun komitean lausunto neuvostolle, Euroopan unionin neuvosto, 9960/10, SOC 357, SAN 122, 
20. toukokuuta 2010.
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torjunnan eurooppalaisesta foorumista1,

– ottaa huomioon työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä 
3. lokakuuta 2008 annetun komission suosituksen2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen 
vähentäminen EU:ssa" (KOM(2009)0567),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan 
panemiseksi tehokkaasti täytäntöön" (KOM(2010)0573),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon 4. lokakuuta 2001 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden 
kansakuntien julistamasta kansainvälisestä päivästä köyhyyden poistamiseksi3,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjumisesta EU:ssa4,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä5,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 
-strategiasta6,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 
osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa7,

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2010 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta 
neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista: Eurooppa 2020 
-strategian yhdennettyjen suuntaviivojen II osa8,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi9,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman vähimmäistulon asemasta 
köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa10,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman riittävien, kestävien ja 

                                               
1 CdR 402/2010 fin, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.
2 EUVL L 307, 18.11.2008, s. 11.
3 EYVL C 87E, 11.4.2002, s. 253.
4 EUVL C 9E, 15.1.2010, s. 11.
5 EUVL C 212E, 5.8.2010, s. 23.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0223.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0191.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0309.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.
10 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0375.
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turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittämisestä1,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisten köyhyydestä 
Euroopan unionissa2,

– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten asemasta 
ikääntyvässä yhteiskunnassa3,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 hyväksymänsä kirjallisen kannanoton 
asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan4,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja 
alueelliselle yhteenkuuluvuudelle" (KOM(2010)0758),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. toteaa, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat väestöryhmät ovat kärsineet 
talouskriisistä ja kireästä talouspolitiikasta kaikkein eniten,

B. panee merkille, että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat lisääntyneet vuoden 2000 
ja 2008 välillä unionin sitoumuksista huolimatta; toteaa, ettei niitä voida vähentää eikä 
osallistavaa kasvua toteuttaa eriarvoisuutta ja syrjintää poistamatta,

C. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on vähentää köyhyysuhan alla 
elävien määrää 20 miljoonalla henkilöllä kolmen indikaattorin perusteella 
(pienituloisuusaste tulonsiirtojen jälkeen, aineellisen puutteen esiintyminen sekä 
vajaatyöllisissä kotitalouksissa elävien henkilöiden prosenttiosuus),

D. ottaa huomioon, että köyhyys vaikuttaa epäedullisesti kasvuun, kasvattaa julkisen 
talouden alijäämää ja heikentää Euroopan kilpailukykyä,

E. toteaa köyhyyden olevan monisyinen ilmiö, jota on pyrittävä torjumaan yhdennetysti niin, 
että ihmisten elämänvaiheet ja moninaiset tarpeet otetaan huomioon ja että mahdollisuudet 
hyödyntää oikeuksia, resursseja ja palveluja turvataan,

F. katsoo, että työpaikka yksin ei riitä köyhyydestä pääsemiseksi ja että työssäkäyvien 
köyhien tilanne on viime vuosina saanut huomiota,

G. pitää köyhyysrajaa eli tulotasoa, joka jää alle 60 prosentin kansallisesta mediaanitulosta, 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0058.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0086.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0306.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0499.
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hyödyllisenä ja tarpeellisena indikaattorina, mutta katsoo, että niin kutsuttu hyödykekori 
paljastaa yhtä lailla, missä ja minkälaista julkista politiikkaa tarvitaan,

H. toteaa, että sosiaalinen suojelu ja siihen kuuluvat vähimmäistulojärjestelmät vakauttavat 
taloutta merkittävästi, sillä ne lieventävät kriisien vaikutusta ja varmistavat tulojen 
uudelleenjaon kaikissa elämänvaiheissa, tarjoavat suojan sosiaalisia riskejä vastaan ja 
ehkäisevät köyhyyttä,

I. ottaa huomioon, että terveys ja elinajanodote liittyvät sosiaaliseen taustaan ja 
lapsiköyhyyteen ja että rikkaiden ja köyhien terveyserot ovat yhä merkittäviä ja tietyillä 
aloilla jopa kasvussa,

J. panee merkille, että ikääntyneiden ihmisten ja erityisesti naisten köyhyysriski on suurempi 
kuin muun väestön, koska eläkkeelle siirtymisestä seuraa tulojen merkittävä pieneneminen 
ja myös muista syistä, kuten fyysisen avuntarpeen vuoksi; pitää sukupolvien välisen 
sosiaalisen siteen katkeamista yhteiskuntiemme suurena ongelmana,

K. ottaa huomioon, että naisten köyhyysriski on suurempi eri syistä, esimerkiksi siksi, että 
naisten ja miesten samapalkkaisuusperiaate ei ole toteutunut, minkä vuoksi myös eläkkeet 
ovat erisuuruisia, tai koska naisia syrjitään työmarkkinoilla,

L. toteaa, että lapsista 20 prosenttia elää köyhyysriskirajalla, kun köyhyysuhan alaisten osuus 
Euroopan koko väestöstä on 17 prosenttia,

M. ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyys, joka oli jo entisestään muiden ikäryhmien
työttömyysasteita korkeampi, on kasvanut unionissa räjähdysmäisesti kriisin jälkeen,

N. ottaa huomioon, että maahanmuuttajat ovat kärsineet talouskriisistä suuresti,

O. toteaa, että vammaisten henkilöiden köyhyysaste on 70 prosenttia keskimääräistä 
korkeampi,

P. toteaa, että Euroopan romaneista merkittävä osa on syrjäytynyt yhteiskunnasta ja elää 
surkeissa sosiaalis-taloudellisissa oloissa,

Foorumin menetelmät

1. pyytää komissiota ottamaan kansalaisyhteiskunnan mukaan toimintaan kansallisella ja 
unionin tasoilla sekä vakiinnuttamaan köyhyydessä elävien ihmisten tapaamiset 
vuosittaisessa köyhyyskokouksessa;

2. kehottaa seuraamaan kriittisesti ja säännöllisesti jäsenvaltioiden edistymistä köyhyyden 
vähentämistavoitteen toteuttamisessa ja sen muuntamisessa alatavoitteiksi;

3. vaatii asettamaan komission selkeästi oikeudelliseen vastuuseen, jos horisontaalista 
sosiaalilauseketta ei panna täytäntöön, ja pyytää, että komissio täsmentäisi foorumin 
roolia täytäntöönpanon arvioinnissa;

4. pyytää komissiota yksilöimään foorumia koskevat budjettikohdat;
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5. pyytää, että avointa koordinointimenetelmää tehostetaan ja sovelletaan asianmukaisesti 
köyhyyteen liittyvissä toimintalinjoissa, erityisesti kansallisten sosiaalisen osallisuuden 
toimintasuunnitelmien vertaisarvioinnin avulla;

6. pyytää komissiota ilmoittamaan selvästi yhteiset periaatteet, joiden perusteella kaikkien 
käytettävissä oleva hyödykekori määritellään;

Parannusehdotuksia

7. pyytää vahvistamaan aikataulun, jonka mukaan komission vuonna 2008 aktiivisen 
osallisuuden edistämisstrategiasta antama suositus pannaan täytäntöön;

8. kannattaa laadukkaiden työpaikkojen luomista koulutuspolitiikan avulla sekä 
työnhakijoiden yksilöllisen tuen välineiden kehittämistä, erityisesti muita heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä varten;

9. vaatii kaikille työntekijöille kaikissa jäsenvaltioissa yhtäläisiä oikeuksia ja samantasoista 
sosiaalista suojelua;

10. suosittaa jäsenvaltioille, että ne ottaisivat käyttöön tai tehostaisivat vammaisten 
henkilöiden työllistymistä edistäviä toimia yrityksissä ja julkisissa palveluissa vammaisten 
henkilöiden osallisuuden edistämiseksi;

11. tunnustaa tarpeen arvioida unionin rahoituksen vaikutusta köyhyyden 
vähentämistavoitteeseen myös tapauksissa, joissa rahoituksella ei pyritä ensisijaisesti 
tähän tavoitteeseen; pitää ensisijaisina hankkeita, joihin sisältyy paitsi työllisyyteen myös 
aktiiviseen osallisuuteen liittyviä tavoitteita ja toimintasuunnitelmia;

12. kehottaa jäsenvaltioita esittämään foorumin päämäärän kanssa yhteneviä kansallisia 
uudistusohjelmia ja pyytää, ettei komissio rajoittaisi jäsenvaltioiden mahdollisuuksia 
investointiin ja sosiaalimenoihin talouden ohjauksen ja hallinnan yhteydessä, sillä 
köyhyyden vähentäminen edellyttää Eurooppa 2020 -strategiassa esitettyä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua;

13. pyytää komissiota esittämään monialaista syrjinnänvastaista direktiiviä, jotta 
kaikenlaisesta syrjinnästä päästään eroon;

14. iloitsee komission halusta selkeyttää osuus- ja yhteisötalouden yritysten oikeudellisia 
puitteita, jotta ne voivat myös osallistua täysipainoisesti köyhyyden vähentämiseen;

15. kehottaa harjoittamaan aktiivista asuntopolitiikkaa, jotta jokaiselle voidaan turvata 
kohtuullinen asumistaso kohtuuhintaan, sekä aktiivista energia-politiikkaa, jotta saadaan 
lisättyä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiatehokkuutta;

16. pyytää ottamaan romanit mukaan kaikkien sellaisten unionin ja jäsenvaltioiden 
toimintalinjojen suunnitteluun, joilla pyritään lisäämään heidän sosiaalista osallisuuttaan;

17. pyytää, että lasten köyhyyden torjunnassa keskityttäisiin köyhyyden ehkäisyyn ja että 
turvataan lapsiperheiden palvelujen saatavuus luomalla kaikki alueet kattava 
palveluverkosto;
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18. toivoo, että komissio antaisi puitedirektiivin vähimmäistulosta, sillä sen avulla voitaisiin 
ehkäistä köyhyyttä, tarjota perusta ihmisarvoiselle elämälle ja mahdollisuus työ- tai 
koulutuspaikan etsintään jäsenvaltioiden erilaisia käytäntöjä, työehtosopimuksia ja 
lainsäädäntöä noudattaen;

19. katsoo, että kaikissa jäsenvaltioissa on kehitettävä vanhustenhuoltoa, jotteivät vanhukset 
syrjäytyisi tai ajautuisi köyhyyteen;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Vaikka Euroopan unioni kuuluu maailman rikkaimpiin alueisiin, unionissa elää köyhyysuhan 
alla yli 80 miljoonaa ihmistä, joista 20 miljoonaa on lapsia ja 8 % työssäkäyviä.

Tilanne sotii unionin perussopimuksissa vahvistettuja oikeudenmukaisuuden ja 
solidaarisuuden arvoja vastaan.

Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat viime vuosina jopa lisääntyneet, vaikka unioni on 
sitoutunut vähentämään niitä.

Vuonna 2008 puhjennut kriisi ja sen seuraukset ovat kärjistäneet ongelmaa ja lisänneet muita 
heikommassa asemassa olevien väestöryhmien taakkaa.

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen on ennen kaikkea jäsenvaltioiden 
hallitusten vastuulla, mutta unioni voi osallistua siihen merkittävällä tavalla tiedottamalla 
toiminnasta, koordinoimalla ja rahoittamalla sitä.

Kestävän ja osallistavan kasvun varmistamiseksi on välttämätöntä ottaa heikoimmassa 
asemassa olevat ryhmät unionihankkeen keskiöön, sillä köyhyyden vähentäminen on 
tulevaisuuden kasvua synnyttävä tekijä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto julistivat vuoden 2010 "köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi" ja halusivat näin korostaa ja vahvistaa Euroopan 
unionin alun perin Lissabonin strategiassa antamaa poliittista sitoumusta "merkittävästi 
edistää köyhyyden poistamista".

Teemavuonna Euroopan parlamentti on muun muassa antanut mietinnön vähimmäistulon 
asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa. 

Komissio puolestaan julkisti 16. joulukuuta 2010 tiedonantonsa "Köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja 
alueelliselle yhteenkuuluvuudelle".

Kyseinen foorumi on yksi Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä lippulaivahankkeesta. 
Foorumin on määrä esittää jäsenvaltioille "työskentelypuitteita", joihin sisältyy eriytetty 
toimintamalli Eurooppa 2020 -strategian määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi eli muun 
muassa köyhyysuhan alla elävien määrän vähentämiseksi 20 miljoonalla henkilöllä vuoteen 
2020 mennessä.

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian osana foorumilla halutaan eritoten 
edistää innovointia ja sosiaalisia kokeiluja, vähentää köyhyyttä sen kaikissa 
esiintymismuodoissa ja kaikissa elämänvaiheissa, optimoida unionin varojen käyttöä sekä 
tehostaa sosiaalista suojelua.
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Jäsenvaltioiden on lähikuukausina esitettävä komissiolle kansalliset uudistusohjelmansa, 
joissa on yksilöitävä, miten ne aikovat torjua sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä. Niiden on 
tehtävä selkoa aloitteistaan Eurooppa 2020 -strategiasta antamissaan maakohtaisissa 
raporteissa.

Köyhyys on monista tekijöistä johtuva ilmiö, joka edellyttää kokonaisvaltaisia vastatoimia, 
joihin eri tasojen viranomaisten unionin tasolta paikallistasolle on osallistuttava 
yhteistoiminnassa kentän toimijoiden kanssa.

Tämä pyrkimys on ollut johtavana periaatteena tämän mietinnön laadinnassa, johon alan 
toimijat ovat osallistuneet runsaalla panoksellaan, ja etenkin laadittaessa ehdotuksia keinoiksi, 
joilla köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vitsauksista päästään eroon.


