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Suullisesti vastattava kysymys O-000026/2021
komissiolle 
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 komissio aikoo varmistaa, että EU:n rahoitusvälineillä, kuten elpymis- ja 
palautumistukivälineellä, Euroopan aluekehitysrahastolla, REACT-EU-välineellä ja InvestEU-
rahastolla, täydennetään Euroopan sosiaalirahasto plussaa eurooppalaista lapsitakuuta 
koskevan neuvoston suosituksen tehokkaan täytäntöönpanon yhteydessä? Miten komissio aikoo 
varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot osoittavat riittävästi resursseja erityisesti kansallisten 
toimintasuunnitelmiensa yhteydessä?

2. Covid-19-kriisin aiheuttamat häiriöt opetuksessa ovat pahentaneet olemassa olevaa 
koulutukseen liittyvää eriarvoisuutta. Miten lapsitakuun avulla puututaan koulujen 
internetyhteyksiin, verkko-oppimisvälineisiin ja digitaaliseen oppimateriaaliin liittyviin eroihin sekä 
virallisen koulutuksen ulkopuolella esiintyviin eroihin? Miten lapsitakuun avulla edistetään 
digitaalisen osaamisen sisällyttämistä alusta alkaen varhaiskasvatukseen ja torjutaan 
koulunkäynnin keskeyttämistä?

3. Miten komissio aikoo varmistaa, että jäsenvaltiot soveltavat yhdennettyä ja intersektionaalista 
lähestymistapaa lapsiköyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan? Miten lapsitakuun 
avulla voidaan käytännössä vahvistaa jäsenvaltioiden toimintapolitiikkoja asumisen, 
terveydenhuollon ja ravitsemuksen aloilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten 
osalta, kodittomat, vammaiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ja pienituloisista kotitalouksista 
tulevat lapset mukaan luettuina, sekä helpottaa siirtymistä laitoshoidosta yhteisö- ja 
perheperustaiseen hoitoon?

4. Miten komissio aikoo arvioida ja seurata lapsitakuun vaikutuksia? Miten komissio aikoo 
varmistaa lapsitakuun ja EU:n toimintapolitiikan välineiden ja muiden välineiden välisen 
johdonmukaisuuden sekä johdonmukaisuuden lapsitakuun ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilaria koskevan toimintasuunnitelman yleistavoitteiden välillä? Mikä on kyseisen 
täytäntöönpanon valtavirtaistamisen institutionaalinen rakenne, ja miten parlamentti otetaan 
siihen mukaan?
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