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EHDOTUKSET 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että 23,7 prosenttia väestöstä ja 12,5 prosenttia 18 vuotta täyttäneestä 

työvoimasta EU-28:ssa oli köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa vuonna 20151; 

B. ottaa huomioon, että 17,3 prosenttia väestöstä EU-28:ssa oli erityisesti köyhyysvaarassa 

vuonna 20152; ottaa huomioon, että tämä indikaattori ei Eurostatin mukaan mittaa 

vaurautta eikä köyhyyttä vaan osoittaa, että henkilöllä on suhteessa muihin ihmisiin 

samassa maassa pienet tulot, mikä ei välttämättä ole sama asia kuin alhainen elintaso; 

C. toteaa, että köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten yhteenlaskettu määrä 

kasvoi EU:ssa 1,6 miljoonalla (Euroalueella 5,5 miljoonalla) vuosina 2008–2015, mikä 

on ristiriidassa Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun tavoitteen kanssa, jonka mukaan 

määrää on tarkoitus vähentää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä; 

D. ottaa huomioon, että Eurostatin kehittämien menetelmien3 mukaan köyhyysriskiraja on 

60 prosenttia kansallisesta käytettävissä olevasta ekvivalentista mediaanitulosta 

(sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen); 

 

E. toteaa, että Eurooppa on maailman vauraimpia alueita, vaikka viimeisimpien 

tuloköyhyyttä koskevien tietojen mukaan köyhyys ja vakava aineellinen puute ovat 

lisääntyneet Euroopassa; 

F. ottaa huomioon, että tuloköyhyys on vain yksi köyhyyden käsitteen osa-alue ja että 

köyhyyden käsite liittyy aineellisten resurssien lisäksi myös sosiaalisiin voimavaroihin ja 

erityisesti koulutukseen, terveyteen ja mahdollisuuksiin saada palveluja; 

G. ottaa huomioon 9. toukokuuta 1950 annetun Schumanin julistuksen, jossa vaadittiin 

työntekijöiden olojen yhtenäistämistä; 

H.  toteaa, että joidenkin jäsenvaltioiden talousarviot ovat pahasti alijäämäisiä ja niiden velka 

on kasvanut, joten ne ovat tiukentaneet sosiaalimenojaan, mikä on heikentänyt julkisia 

terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmiä, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun 

järjestelmiä sekä asumisjärjestelmiä ja erityisesti niihin liittyvien palvelujen piiriin 

pääsyä sekä palvelujen riittävyyttä, saatavuutta ja laatua; toteaa tämän vaikuttaneen 

kielteisesti etenkin yhteiskunnan vähävaraisimpiin kyseisissä jäsenvaltioissa; 

I. toteaa, että työmarkkinoiden rakenneuudistukset ja julkisen talouden vakauttaminen ovat 

kääntyneet itseään vastaan, koska ne ovat kasvattaneet jäsenvaltioiden välisiä eroja 

elintason ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen suhteen ja siten lisänneet 

eriarvoisuutta unionissa; ottaa huomioon, että esimerkiksi Ranskan kotitalouksien 

köyhimmällä 10 prosentilla elintason mediaani on korkeampi kuin koko Portugalin 

                                                 
1 Eurostat: People at risk of poverty or social exclusion, joulukuu 2016 – http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
2 Eurostat, sama kuin edellä. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate 
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väestön elintason mediaani ja Luxemburgin kotitalouksien rikkaimman prosentin 

elintason mediaani on 75 kertaa korkeampi kuin Romanian kotitalouksien köyhimmän 

10 prosentin elintason mediaani; 

J. toteaa, että vähimmäistuloa koskevat toimintapolitiikat toimivat automaattisena 

vakauttajana; ottaa huomioon, että taantuma on ollut pienempi maissa, joissa on vakaat 

järjestelmät kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen tukemiseksi; 

K.  huomauttaa, että veronkierto ja veropetokset luovat EU:hun epätasapuoliset 

kilpailuedellytykset ja riistävät jäsenvaltioilta suuria määriä tuloja, jotka muutoin 

auttaisivat kartuttamaan riittävästi varoja vakaata sosiaalipolitiikkaa ja julkista 

hyvinvointipolitiikkaa varten, ja vähentävät valtioiden tuloja, joilla voitaisiin rahoittaa 

parempia edellytyksiä talouskasvulle, tulojen nousulle ja sosiaalipolitiikalle; toteaa tämän 

ilmiön olevan vakava ongelma EU:lle; 

L.  katsoo, että koulutus, sosiaaliset tulonsiirrot ja sosiaalietuudet, oikeudenmukainen 

veropolitiikka ja vakaa työllisyyspolitiikka ovat tärkeitä tekijöitä pyrittäessä paikkaamaan 

tuloeroja, alentamaan työttömyysastetta ja vähentämään köyhyyttä; 

M. ottaa huomioon eri tuloviidennesten erilaisen kulutusalttiuden1; toteaa, että EU:n 

vähävaraisimpia yhteiskuntaryhmiä tukevat toimintapolitiikat hyödyttävät koko taloutta 

eikä niillä yleensä ole vaikutusta talousarvioon; panee merkille IMF:n päätelmän, että jos 

rikkaimman 20 prosentin tulo-osuus kasvaa yhdellä prosenttiyksiköllä, BKT kasvaa itse 

asiassa 0,08 prosenttiyksikköä vähemmän seuraavina viitenä vuotena, kun taas alimman 

20 prosentin (köyhien) tulo-osuuden vastaavaan kasvuun liittyy 0,38 prosenttiyksikköä 

suurempi kasvu2; 

N. toteaa, että jos vähimmäistulopolitiikka yhdistetään asianmukaisesti muihin sosiaalialaa 

ja työmarkkinoita koskeviin toimiin ja toimintapolitiikkoihin, sen käyttöönotto ja 

vahvistaminen voivat auttaa torjumaan köyhyyttä ja tukemaan sosiaalista osallisuutta ja 

työmarkkinoille pääsyä; 

O. panee merkille, että eri tutkimukset ovat osoittaneet köyhyyden vaikuttavan kielteisesti 

talouskasvuun3; 

P. toteaa, että vähimmäistulojärjestelmät voivat toimia automaattisina makrotaloudellisina 

vakauttajina reagoitaessa talouden häiriöihin; 

Q. toteaa, että vähimmäistulojärjestelmien vaikuttavuus köyhyyden lievittäjinä, etenkin 

nuorten työmarkkinoille integroitumisen edistäjinä ja automaattisina vakauttajina 

vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä; 

                                                 
1  Ks. Euroopan keskuspankki: The distribution of wealth and the marginal propensity to consume, Working 

Paper No 1655, maaliskuu 2014, 
2 IMF: Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, 2015 – siteerattu sivustolla 

http://www.taxjustice.net/2015/06/22/new-imf-research-tax-affects-inequality-inequality-affects-growth/ 
3  Ks. Maailmanpankki: Poverty Reduction and Growth: The Virtuous and Vicious Circle, 2006, ja OECD: 

Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, 2014. 



 

AD\1129598FI.docx 5/9 PE601.226v03-00 

 FI 

R. toteaa, että hyvin suunnitellut tulotukijärjestelmät eivät vähennä halukkuutta työhön1; 

S. huomauttaa, että vähimmäistulon käsitettä ei pidä sekoittaa vähimmäispalkan 

käsitteeseen; 

T. toteaa, että sosiaalisten oikeuksien ensimmäinen pilari kattaa vähimmäistulon takaamisen 

niille, joilla ei ole riittävästi resursseja varmistamaan ihmisarvoista elämää tai jotka eivät 

saa riittävää korvausta työstään; 

U. ottaa huomioon, että jotkut jäsenvaltiot käynnistävät parhaillaan pilottihankkeita 

testatakseen perustuloa koskevia politiikkoja, ja mainitsee esimerkkinä Suomen, jossa 

satunnaisotannalla valittu 2 000 työttömän ryhmä saa vastikkeettoman 560 euron 

summan kuukaudessa, minkä on tarkoitus olla riittävä kannustin ottaa vastaan tilapäistä ja 

osa-aikaista työtä; 

V. panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa keskustellaan yleistä perustuloa koskevien 

järjestelmien käyttöönotosta; 

1. pyytää komissiota laatimaan arvion nykyisten perustulojärjestelmän käyttöönottoa 

koskevien kokeilujen päätyttyä jäsenvaltioissa; 

2. korostaa, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi, tehokkaiden 

sosiaaliturvaverkkojen edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tarvitaan kiireesti 

konkreettisia toimia, jotta autetaan varmistamaan taloudellinen ja alueellinen 

yhteenkuuluvuus; painottaa, että nämä toimet on toteutettava asianmukaisella tasolla eli 

kansallisella ja unionin tasolla kunkin politiikanalan toimivallan jaon mukaan; 

3. katsoo, että vähimmäistulojärjestelmät kuuluvat kansallisten viranomaisten toimivaltaan, 

minkä vuoksi niiden käyttöönotossa ja kehittämisessä olisi kussakin tapauksessa otettava 

huomioon taloudellinen ja sosiaalinen tilanne sekä tuotantojärjestelmä; suosittelee, että 

tällaisten järjestelmien mahdollisen käyttöönoton yhteydessä annettaisiin takeet siitä, että 

huolehditaan työmarkkinoille (uudelleen)integroitumista koskevista kannustimista; 

4. toteaa jälleen, että paras keino vähentää köyhyyttä ja välttää sosiaalista syrjäytymistä on 

edistää kestävää kasvua ja luoda eurooppalaisille yrityksille suotuisat 

toimintaedellytykset ennen kaikkea välttämällä liiallisia hallinnollisia rasitteita ja 

huolehtimalla rahoituksen saatavuudesta, jotta ne voivat luoda työpaikkoja; 

5. kannattaa komission sosiaalisia investointeja koskevaa lähestymistapaa, jossa hyvin 

suunnitellun sosiaalipolitiikan katsotaan edistävän talouskasvua ja samalla suojelevan 

ihmisiä köyhyydeltä ja toimivan taloudellisena vakauttajana2; 

6. suhtautuu myönteisesti pohdintoihin ja tutkimuksiin, jotka koskevat tulojen ja vaurauden 

oikeudenmukaisemman jakautumisen aikaansaamista yhteiskunnissamme; 

                                                 
1 Ks. Euroopan komissio: Employment and Social Developments in Europe 2013, tammikuu 2014. 
2 Euroopan komission tiedonanto ”Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna 

Euroopan sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014–2020”, COM(2013)0083, 20. helmikuuta 2013, ja 

”Social Investment in Europe: A study of national policies 2015, 2015. 
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7. painottaa, että talouskriisin vaikutus ja säästöjen hallitsema poliittinen toimintaympäristö 

kuuluvat keskeisiin sosiaalisia investointeja koskevan lähestymistavan kehittämistä 

jäsenvaltioissa haittaaviin tekijöihin1; 

8. kehottaa kiinnittämään vastedes makrotalouspolitiikan määrittelyssä riittävästi huomiota 

tarpeeseen vähentää sosiaalista eriarvoisuutta ja turvata kaikille yhteiskuntaryhmille 

mahdollisuus käyttää asianmukaisesti rahoitettuja julkisia palveluja ja siten torjumaan 

köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä; 

9. kehottaa ryhtymään toimiin sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi antamalla 

ihmisille mahdollisuus hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla lahjojaan ja kykyjään; 

kehottaa myös keskittämään sosiaalituen niihin, jotka ovat sekä köyhiä että 

kykenemättömiä ansaitsemaan riittäviä tuloja omin avuin; 

10. kunnioittaa jokaisen jäsenvaltion täysivaltaista oikeutta valita demokraattisesti oma 

talouspolitiikkansa; 

11. korostaa, että viimeaikaiset kokemukset verovapautuksiin perustuvista uudistuksista 

osoittavat, että vähimmäistuloa koskevat politiikat on parempi rahoittaa talousarviotuella 

kuin verokannustimilla; 

12. painottaa, että koulutus, sosiaaliset tulonsiirrot, progressiiviset, oikeudenmukaiset ja 

uudelleenjakoon perustuvat verojärjestelmät sekä käytännön toimenpiteet, joilla 

vahvistetaan kilpailukykyä ja torjutaan veronkiertoa ja veropetoksia, voivat kaikki edistää 

taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta; 

13. huomauttaa, että uudelleenjakojärjestelmät eivät yksinään saa ihmisiä töihin; painottaa 

jälleen, että työpaikka on aina paras suoja köyhyysriskiä vastaan ja vahva sosiaalista 

osallisuutta edistävä tekijä; korostaa, että on toteutettava ja seurattava työmarkkinoiden ja 

liiketoimintaympäristön uudistuksia, jotta vältetään tuettujen ihmisten luokan 

syntyminen; 

14. katsoo, että vähimmäistulojärjestelmät ovat siirtymäkauden välineitä köyhyyden, 

sosiaalisen syrjäytymisen ja epätasa-arvoisuuden vähentämiseksi ja torjumiseksi, joten 

niihin olisi suhtauduttava sosiaalisena investointina; panee merkille 

vähimmäistulojärjestelmien suhdanteita tasoittavat vaikutukset; 

15. katsoo, että vähimmäistulojärjestelmien olisi oltava tilapäisiä ja että niiden rinnalla olisi 

aina toteutettava aktiivisia työmarkkinoille integroimista koskevia politiikkoja; 

16. katsoo, että mahdollisten erilaisten vähimmäistulojärjestelmien tarkempi tutkiminen ja 

tarkastelu voisi olla hyödyllinen väline pyrittäessä vähentämään ja torjumaan köyhyyttä 

ja sosiaalista syrjäytymistä; pitää erittäin tärkeänä, että mahdolliset järjestelmät ja mallit 

luodaan siten, että jäsenvaltioiden vähävaraisimmat osallistuvat siihen aktiivisesti; 

kehottaa tässä yhteydessä arvioimaan joissakin jäsenvaltioissa toteutettavia 

vähimmäistulojärjestelmiä ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vaihtamaan 

vähimmäistulojärjestelmistä saatavia parhaita käytäntöjä; 

                                                 
1 Euroopan komissio: ”Social Investment in Europe (mainittu edellä). 
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17. kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan tapaa ja keinoja, joilla 

huolehditaan riittävistä, kattavista ja saavutettavista vähimmäistulojärjestelmistä kaikissa 

jäsenvaltioissa; kehottaa harkitsemaan jatkotoimenpiteitä, joilla tuetaan sosiaalista 

lähentymistä EU:ssa, ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion erityispiirteet sekä kansalliset 

käytännöt ja perinteet; katsoo tässä yhteydessä, että vähimmäistulon rakenne olisi 

suunniteltava jäsenvaltioissa; 

18. painottaa jälleen, että on tärkeää taata tasavertainen pääsy vähimmäistulojärjestelmiin 

ilman etniseen alkuperään, sukupuoleen, koulutustasoon, kansallisuuteen, seksuaaliseen 

suuntautumiseen, uskontoon, vammaisuuteen, ikään, poliittisiin mielipiteisin tai 

sosioekonomiseen taustaan perustuvaa syrjintää; 

19. toteaa, että vähimmäistulojärjestelmät on pantava täytäntöön ja niitä on arvioitava 

sosiaalipalvelujen eli koulutuksen, terveydenhuollon, lastenhoidon, asumisen ja 

liikkuvuuden yleisten kansallisten järjestelmien kontekstissa; 

20. korostaa tarvetta mukauttaa nykyisiä vähimmäistulojärjestelmiä siten, että voidaan 

puuttua paremmin nuorisotyöttömyyden haasteeseen; 

21. kehottaa kiinnittämään huomiota lapsiköyhyyden ongelmaan ja pyytää luomaan 

vähimmäistulojärjestelmiä, joissa lasten tarpeet otetaan erityisesti huomioon; 

22. huomauttaa, että viitebudjetit voivat auttaa määrittelemään ihmisten perustarpeet 

täyttävän vähimmäistulon tason, jolla voidaan täyttää myös muut kuin rahalliset tarpeet, 

joita ovat esimerkiksi koulutus ja elinikäinen oppiminen, asuminen, laadukkaat 

terveydenhuoltopalvelut, yhteiskunnallinen toiminta ja kansalaisvaikuttaminen; katsoo 

näin ollen, että jäsenvaltioiden väliset erot ja niiden erilaiset sosiaalipolitiikatkin 

huomioon ottaen vähimmäistulon tasossa olisi otettava huomioon köyhyysriskiraja ja 

viitebudjetit. 
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