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Suullisesti vastattava kysymys O-000025/2021
neuvostolle 
työjärjestyksen 136 artikla
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin 
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Aihe: Eurooppalainen lapsitakuu

Jokaisella köyhyydessä elävällä lapsella on oltava mahdollisuus saada asianmukaisesti rahoitetun 
lapsitakuun avulla ilmaista ja laadukasta terveydenhoitoa, koulutusta ja lastenhoitoa sekä kunnolliset 
asuinolot ja riittävää ravitsemusta. Euroopan parlamentti on jo vuosia vaatinut lapsitakuun 
käyttöönottoa, sillä lapsiköyhyys on ollut Euroopassa tasolla, jota ei voida hyväksyä, ja nykyiset 
politiikat eivät riitä tilanteen korjaamiseksi. Tämä on johtanut sukupolvien väliseen köyhyyden 
kierteeseen, jota covid-19-pandemia on vain pahentanut, minkä seurauksena miljoonien lasten ja 
perheiden sosioekonominen tilanne on heikentynyt entisestään.

1. Miten neuvosto aikoo taata yhdennetyn ja monialaisen EU:n lähestymistavan käyttöönoton, jotta 
voidaan torjua päättäväisesti lasten köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja varmistaa 
koulutuksen, lastenhoidon ja terveydenhuollon tehokas ja maksuton saatavuus? Miten neuvosto 
aikoo saavuttaa EU:n uuden vuodelle 2030 asetetun tavoitteen auttaa vähintään 5 miljoonaa 
lasta pois köyhyydestä tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarasta?

2. Miten jäsenvaltiot aikovat vahvistaa toimintapolitiikkojaan lastensuojelun, koulutuksen, asumisen, 
terveydenhuollon ja ravitsemuksen aloilla sekä parantaa koulun ulkopuolisten palvelujen, kuten 
urheilu- ja kulttuuritoiminnan, saatavuutta lapsille, myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
oleville lapsille, kuten vammaisille, etnisiin vähemmistöihin kuuluville, pienituloisista 
kotitalouksista tuleville ja laitoshoidosta siirtyville lapsille?

3. Lasten köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan on käytettävissä useita EU:n rahoitusvälineitä, 
mutta niiden tueksi on tehtävä kestäviä ja rakenteellisia kansallisia investointeja. EU-rahoituksen 
ja lapsia sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan kansallisen politiikan 
välinen johdonmukaisuus on usein puutteellista. Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 
avulla voitaisiin puuttua tehokkaammin siihen, miten lapset otetaan huomioon maaraporteissa ja 
maakohtaisissa suosituksissa käsitellyillä viidellä alalla. Miten jäsenvaltiot aikovat varmistaa 
varojen ja kansallisten resurssien tehokkaan käytön lapsitakuun täytäntöönpanossa, kun ne 
toimittavat kansalliset toimintasuunnitelmansa nopeasti todelliset tarpeet kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla huomioon ottaen?

4. Miten jäsenvaltiot aikovat varmistaa, että niiden politiikkojen suunnittelu, seuranta ja 
uudelleenarviointi on asianmukaista, että ne räätälöidään paikallisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin ja 
että niillä edistetään lasten oikeuksia ja investointeja sosiaalisiin vaikutuksiin ja ehkäistään 
syrjintää? Miten lapsitakuun kansalliset koordinaattorit aikovat koordinoida ja vaihtaa parhaita 
käytäntöjä? Miten lapsitakuun yhteydessä varmistetaan eri sidosryhmien, kuten asiaan liittyvien 
viranomaisten, kansallisten tasa-arvoelinten, kansalaisyhteiskunnan, lasten ja vanhempien, 
sosiaalipalveluiden ja yksityisen sektorin, tiiviimpi yhteistyö, kun otetaan huomioon, että ne ovat 
keskeisessä asemassa lapsitakuun menestymisen kannalta?
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