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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sosiaalisesta suojelusta ja sosiaalisesta osallisuudesta
(2005/2097(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Luonnos: Sosiaalista suojelua ja sosiaalista 
osallisuutta koskeva yhteinen raportti” (KOM(2005)0014),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan ”Liite luonnokseen: Sosiaalista suojelua ja 
sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen raportti” (SEC(2005)0069),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan ”Sosiaalinen osallisuus uusissa 
jäsenvaltioissa – sosiaalisen osallisuuden edistämistä koskevat yhteiset muistiot” 
(SEC(2004)0848),

– ottaa huomioon Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2005 antamansa päätöslauselman Lissabonin strategian 
väliarvioinnista1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon sosiaalipoliittisesta ohjelmasta (KOM(2005)0033),

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/600/EY 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista2,

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2001 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 50/2002/EY yhteisön toimintaohjelman perustamisesta sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi3,

– ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 
27 artiklan 1 kohdan, jossa hallitukset ”tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden hänen 
ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta 
riittävään elintasoon”,

– ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 
27 artiklan 2 ja 3 kohdan, jossa tunnustetaan vanhempien ensisijainen velvollisuus tässä 
asiassa sekä hallitusten rooli, kun ne ryhtyvät ”tarpeellisiin toimiin tukeakseen 
[vanhempia] tämän oikeuden toteuttamisessa sekä antavat tarvittaessa aineellista apua ja 
tukevat ohjelmia, joissa kiinnitetään huomiota erityisesti ravintoon, vaatetukseen ja 
asumiseen”,

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0069.
2 EUVL L 205, 6.8.2005, s. 21. 
3 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 1.



PE 362.869v01-00 4/17 PR\582642FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Sosiaalisen suojelun uudistaminen laadukkaan, 
helposti saatavilla olevan ja kestävän terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon kehittämiseksi: 
kansallisten strategioiden tukeminen avoimen koordinointimenetelmän avulla”
(KOM(2004)0304),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi 
solidaarisuus sukupolvien välillä” (KOM(2005)0094),

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2002 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle ”Luonnos: Yhteinen raportti sosiaalisesta osallisuudesta”1,

– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman riittäviä ja kestäviä 
eläkkeitä koskevasta komission ja neuvoston yhteisestä raportista2,

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman sosiaalisen suojelun 
uudistamisesta ja laadukkaan terveydenhoidon kehittämisestä3,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman ajanjakson 2006–2010 
sosiaalipoliittisesta ohjelmasta4,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta 
yhteenkuuluvuudesta uusissa jäsenvaltioissa5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

A. ottaa huomioon, että Lissabonissa maaliskuussa 2000 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa Euroopan unioni määritteli laaja-alaisen strategian, jonka tavoitteeksi 
asetettiin pitkän aikavälin talouskasvu, täystyöllisyys, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja 
kestävä kehitys tietoon perustuvassa yhteiskunnassa; ottaa huomioon sen, että viisi vuotta 
myöhemmin strategian tavoitteita ei ole lähimainkaan saavutettu,

B. ottaa huomioon, että Nizzassa vuonna 2002 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
jäsenvaltiot sitoutuivat merkittävään ja mitattavissa olevaan köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vähentämiseen vuoteen 2010 mennessä,

C. katsoo, että sosiaalinen osallisuus on perusoikeutena ihmisarvoon liittyvä kysymys,

D. katsoo, että sosiaalinen osallisuus on sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen liittyvä kysymys, 
yksi Euroopan unionin perusarvoista ja keino torjua sosiaalista syrjäytymistä, mikä 
merkitsee inhimillisten voimavarojen haaskaamisen ja demografisten muutosten vakavien 
seurausten ehkäisemistä,

  
1 EUVL C 261E, 30.10.2003, s. 136.
2 EUVL C 77E, 26.3.2004, s. 251.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0152.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0210.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0244.
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E. katsoo, että sosiaalisen suojelun uudistaminen ei ensisijaisesti merkitse sen kustannusten 
pienentämistä vaan sitä, että jaetaan riskit, joita yksilöt eivät voi yksin kantaa,

Yleisiä näkökohtia

1. suhtautuu myönteisesti edellä mainittuun yhteiseen raporttiin, jossa käsitellään sekä 
sosiaalista suojelua että sosiaalista osallisuutta ensimmäisen kerran 25 jäsenvaltion EU:ssa 
ja jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden edistymistä Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymien tavoitteiden saavuttamisessa; toteaa, että raportissa pyritään 
luomaan keskeisiä toimintatapoja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja köyhyyden 
poistamiseksi vuoteen 2010 mennessä sekä auttamaan jäsenvaltioita uudistamaan 
sosiaalisen suojelun järjestelmiä niiden riittävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi 
tulevaisuudessa;

2. toteaa, että yhteisen raportin mukaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta on 
edelleen yksi unionin ja sen jäsenvaltioiden suurista haasteista, sillä tuloihin perustuvat 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevat numerotiedot eri puolilta unionia ovat 
erittäin varteenotettavia: vuonna 2002 köyhyys uhkasi yli 68:aa miljoonaa ihmistä eli 
15:tä prosenttia EU:n väestöstä;

3. toteaa, että huolimatta EU:n työmarkkinoiden merkittävistä rakenteellisista parannuksista 
viimeisen vuosikymmenen aikana työllisyysaste ja työhönosallistumisaste ovat EU:ssa 
edelleen liian alhaisia ja että työttömyys on edelleen korkea useissa jäsenvaltioissa, 
varsinkin tiettyjen ryhmien kuten nuorten, ikääntyvien työntekijöiden, naisten ja erityisen 
epäedullisessa asemassa olevien osalta; toteaa myös, että työmarkkinoilta syrjäytymiseen 
liittyvä paikallinen tai alueellinen ulottuvuus on edelleen huomattava;

4. kiinnittää huomiota siihen, että viimeaikainen talouskasvun hidastuminen, kasvava 
työttömyys ja työnsaantimahdollisuuksien heikkeneminen altistavat entistä enemmän 
ihmisiä köyhyyden ja syrjäytymisen riskeille ja heikentävät entisestään niiden asemaa, 
joihin tämä riski on vaikuttanut jo aiemmin; tämä koskee erityisesti tiettyjä jäsenvaltioita, 
joissa ilmenee pitkäaikaistyöttömyyttä tai työmarkkinoiden ulkopuolelle joutumista;

Sosiaalinen osallisuus

5. katsoo tältä osin, että ponnisteluja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi on 
jatkettava ja laajennettava koskemaan myös niitä, joita köyhyys ja syrjäytyminen uhkaavat 
eniten, kuten työttömiä, yksinhuoltajia (jotka tavallisesti ovat naisia), yksin asuvia 
ikäihmisiä, naisia, perheitä, joissa on paljon huollettavia, heikommassa asemassa olevia 
lapsia sekä etnisiä vähemmistöjä, sairaita, vammaisia, kodittomia, laittoman kaupan uhreja 
sekä huumausaine- ja alkoholiriippuvuuden uhreja;

6. katsoo, että on välttämätöntä tunnustaa vammaisten, etnisten vähemmistöjen, 
maahanmuuttajien ja muiden heikommassa asemassa olevien ihmisten vaikeudet päästä 
työmarkkinoille tai pysyä työmarkkinoilla; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan heikommassa 
asemassa olevien ihmisten integraatiota sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi sekä nostamaan työhönosallistumisastetta ja varmistamaan sosiaalisen 
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suojelun järjestelmien kestävyyden; viittaa tältä osin siihen, että tietojen 
vertailukelpoisuutta on tarpeen parantaa;

7. tähdentää sitä, että koulutukseen liittyvien haittatekijöiden poistaminen ja henkisen 
pääoman laadun parantaminen ammatillisen pätevyyden osalta kaikissa ikäryhmissä ovat 
keskeisiä keinoja työttömyyden ehkäisemiseksi tai työttömien työllistettävyyden 
parantamiseksi; tähän eriarvoisuuteen puuttuminen on erityisen merkittävää Lissabonin 
Eurooppa-neuvoston asettamien työllisyyttä, työn laatua ja sosiaalista osallisuutta 
koskevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta;

8. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään yhdennettyjä strategioita, joilla ehkäistään 
koulutuksen keskeyttämistä, nostetaan koulutustasoa, helpotetaan siirtymistä koulusta 
työelämään, lisätään vähemmän koulutettujen ja ikääntyvien työntekijöiden ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien kouluttautumismahdollisuuksia ja luodaan 
perusta kaikkien kansalaisten mahdollisuuksille elinikäiseen oppimiseen; korostaa, että 
näihin strategioihin olisi saatava mukaan kaikki asianomaiset sidosryhmät, 
työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina, mutta myös kansalaisjärjestöt ja koulutuksen 
tarjoajat;

9. korostaa, että seitsemästätoista jäsenvaltiosta neljässätoista1 köyhyys on lisääntynyt lasten 
keskuudessa 1990-luvun aikana; kiinnittää huomiota siihen, että pitkäaikainen lasten 
köyhyys keskittyy lähinnä yksinhuoltajaperheisiin, suurperheisiin, joissa on vähintään 
kolme lasta, maahanmuuttajiin, etnisten vähemmistöjen edustajiin, työttömiin tai 
alityöllistettyihin vanhempiin; korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
huomionsa ensisijaisesti siihen, että estetään ja torjutaan köyhyyden siirtyminen 
sukupolvelta toiselle ja että tätä tuetaan asianmukaisilla taloudellisilla resursseilla; 
korostaa, että indikaattoreita on lähdettävä kehittämään lasten näkökulmasta;

10. katsoo, että kattava julkinen lastenhoitojärjestelmä on lasten köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen ehkäisemisen ja vähentämisen merkittävä edellytys, sillä se helpottaa työn 
ja perhe-elämän yhteensovittamista; korostaa, että kaikille lapsille on varmistettava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet saada koulutusta;

11. kehottaa komissiota laatimaan lasten köyhyyttä käsittelevän vihreän kirjan, jossa 
määritellään selkeät tavoitteet ja aiheelliset toimenpiteet lasten köyhyyden poistamiseksi 
pyrittäessä kohti köyhien lasten sosiaalista osallisuutta;

12. kiinnittää huomiota niiden nuorten tarpeisiin, joiden taloudellinen ja sosiaalinen 
integrointi tuottaa vaikeuksia ja jotka ovat muita suuremmassa vaarassa syrjäytyä 
sosiaalisesti; vaatii, että erityisesti nuorisotyöttömyyteen puututaan ensisijaisena, 
itsenäisenä osa-alueena erityisten poliittisten toimenpiteiden ja koulutuksen avulla, 
aloitteellisuuden edistäminen ja yrittäjähengen kehittäminen mukaan luettuina;

13. korostaa tarvetta lisätä naisten työhönosallistumisastetta poistamalla esteet, jotka estävät 
naisia pääsemästä työmarkkinoille, ja erityisesti kannustamalla ikääntyviä naisia 
pysymään työmarkkinoilla nykyistä kauemmin;

  
1 Tietoja muista jäsenvaltioista ei ole saatavana: UNICEF Report Card No. 6 Child Poverty in Rich Countries 
2005.
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14. kehottaa jäsenvaltioita tältä osin keskittymään siihen, että työmarkkinoilta poistetaan 
eriarvoisuus, joka ilmenee esimerkiksi sukupuolten välisinä eroina työllisyydessä, 
työttömyydessä ja epätyypillisissä työsuhteissa, sukupuoleen perustuvana eriytymisenä 
aloihin ja ammatteihin, sukupuoleen perustuvina palkkaeroina ja naisten osallistumisena 
päätöksentekoon; tällöin jäsenvaltioiden on edistettävä työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista ja mahdollisuutta saada laadukkaita ja kohtuuhintaisia hoitopalveluja 
lapsille ja muille huollettaville; on myös välttämätöntä varmistaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen kaikissa politiikoissa ja ohjelmissa;

15. kehottaa jäsenvaltioita, jotka pyrkivät torjumaan etnisten vähemmistöjen ja 
maahanmuuttajien huomattavaa syrjäytymistä, kehittämään ja toteuttamaan valistus- ja 
muita toimenpiteitä edistääkseen näiden kohderyhmien integroitumista virallisille 
työmarkkinoille, panemaan täytäntöön syrjinnän vastaista lainsäädäntöä ja helpottamaan 
näiden ryhmien sosiaalista integraatiota erityisiä koulutusohjelmia koskevien 
erityismääräyksien ja asianmukaisten elin- ja asuinolojen avulla, mitä sosiaalinen 
osallisuus edellyttää;

16. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia, joilla pyritään luomaan tarkoituksenmukainen 
oikeudellinen kehys vammaisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi;

17. korostaa, että on parannettava haavoittuvien, köyhyydestä erityisen paljon kärsivien 
ryhmien asuinoloja; näitä ryhmiä ovat esimerkiksi heikommassa asemassa olevat ihmiset 
ja ikäihmiset, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään; vaatii, että kodittomiin kiinnitetään 
nykyistä enemmän huomiota tarjoamalla heille huolenpitoa, antamalla heille 
perusvalmiuksia ja edistämällä heidän sosiaalista integraatiotaan;

18. tukee kaikilta osin komission aikomusta tehdä vuodesta 2007 yhtäläisten 
mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi; katsoo, että teemavuoden avulla olisi 
pyrittävä tähdentämään asian merkittävyyttä, arvioimaan koko EU:n alueella saavutettua 
edistystä ja tarjoamaan kehyksen poliittisille jatkotoimenpiteille ja aloitteille, joiden avulla 
pyritään parantamaan syrjinnänvastaista EU:n lainsäädäntöä puuttumalla sekä suoraan että 
epäsuoraan syrjintään;

19. kehottaa komissiota ryhtymään oikeudellisiin toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka 
eivät sovella EU:sta tehdyn sopimuksen 13 artiklaan perustuvia syrjinnänvastaisia 
direktiivejä tai eivät ole saattaneet niitä osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettuun 
määräaikaan mennessä;

20. vahvistaa, että on tarpeen parantaa yhdenmukaistettua tietojen keruuta ja sellaisten 
yleisten indikaattoreiden kehittämistä, jotka ovat keskeisessä asemassa köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä koskevien politiikkojen seurannassa ja arvioinnissa;

21. katsoo, että sosiaalisen osallisuuden todellinen valtavirtaistaminen päätöksenteossa on 
toteutettava luomalla järjestelmällisiä tapoja arvioida politiikkoja etu- ja jälkikäteen sekä 
kansallisella että EU:n tasolla;

22. huomauttaa, että sosiaalisen osallisuuden edistämisprosessiin olisi todellakin saatava 
mukaan paikallisen tai alueellisen tason keskeiset toimijat kuten sosiaalista osallisuutta
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edistävistä politiikoista vastaavat viranomaiset, työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt 
sekä köyhyydessä ja sosiaalisesti syrjäytyneinä elävät ihmiset;
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Sosiaalinen suojelu

23. katsoo, että globalisaation aiheuttamat nopeat muutokset ja tieto- ja viestintätekniikan 
laajamittainen käyttö lisäävät alttiutta sosiaalisille riskeille ja luovat tarpeen toteuttaa 
nykyistä tehokkaampia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä, jotta varmistettaisiin kaikkien 
kansalaisten oikeus sosiaaliseen suojeluun;

24. katsoo, että nykyiset väestökehityssuuntaukset – ikääntyvä työvoima ja työikäisen väestön 
väheneminen – muodostavat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä haasteen sosiaalisen 
suojelun järjestelmien rahoituksen kestävyydelle;

25. viittaa tältä osin siihen, että on tarpeen edistää sellaisten ikääntymistä koskevien laaja-
alaisten strategioiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa, joiden tavoitteena on antaa 
työntekijöille mahdollisuus pysyä työelämässä nykyistä pitempään ja työnantajille 
mahdollisuus palkata ja pitää palveluksessaan ikääntyviä työntekijöitä;

26. katsoo tältä osin, että Euroopan sosiaalirahasto on merkittävässä asemassa, kun pyritään 
varmistamaan ikäihmisten pääsy ja paluu työmarkkinoille;

27. katsoo, että eläkejärjestelmien rahoituksen kestävyyden varmistamiseksi tarvitaan 
talouskasvua ja riittävää tuottavuutta sekä huomattavaa työllisyyttä ja elinikäisen 
oppimisen, työn laadun ja turvallisen ja terveellisen työympäristön aktiivista edistämistä;

28. katsoo, että työllisyyteen kohdistuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi julkisten 
eläkejärjestelmien uudistuksissa on vältettävä työhön kohdistuvan kokonaisverotaakan 
lisäämistä ja sen sijaan saatava aikaan asianmukainen tasapaino työhön kohdistuvien 
verojen ja muihin voimavaroihin kohdistuvien verojen välille; 

29. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan hallinnollisia ja institutionaalisia valmiuksia 
esimerkiksi parantamalla yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada laadukkaita palveluja 
erityisesti terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon, sosiaaliturvan, myös sosiaalisia 
oikeuksia koskevan neuvonnan käsittävien sosiaalipalvelujen, lapsiin liittyvien palvelujen, 
liikenteen ja liikkuvuuden, työmarkkinoiden integraatioon tähtäävien 
työhönpaluupalvelujen ja ammatillisten koulutuspalvelujen aloilla;

30. tukee komission aikomusta käynnistää vuonna 2006 avoimeen koordinointimenetelmään 
perustuva prosessi terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon aloilla osana 
sosiaaliturvajärjestelmien uudistamista; katsoo, että on määriteltävä selkeät tavoitteet 
kaikkien kansalaisten saatavilla olevien terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon 
varmistamiseksi;

31. korostaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä ihmisiin, jotka tarvitsevat pitkäaikaista 
tai kallista hoitoa tai joille hoidon saaminen tuottaa erityisiä vaikeuksia; korostaa, että 
terveydenhoitojärjestelmien on vakuutusperiaatteen ohella perustuttava myös 
yhteisvastuullisuuteen;

32. toteaa, että vaikka julkisten eläkejärjestelmien onkin tarkoitus olla vastedeskin 
eläkkeensaajien merkittäviä tulonlähteitä, ammatillisiin tai henkilökohtaisiin järjestelmiin 
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perustuvat yksityiset eläkejärjestelyt voivat toimia täydentävinä tulonlähteinä antaessaan 
lisäeläke-etuuksia;

33. huomauttaa tässä yhteydessä, että on tarpeen sovittaa yhteen laaja-alaisia tiedotus- ja 
valvontajärjestelmiä, joiden avulla korostetaan yksilöiden tulo- ja elintasoihin kohdistuvia 
vaikutuksia;

34. korostaa, että on tärkeää arvioida jatkuvasti eläkejärjestelmien tehokkuutta sekä niiden 
rahoituksen kestävyyden että yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisen osalta;

35. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman hyvin mahdollisuuksia, joita 
avoimeen koordinointimenetelmään perustuva prosessi tarjoaa päätöksenteon välineenä 
työllisyyden, sosiaalisen suojelun, sosiaalisen osallisuuden, eläkkeiden ja terveydenhoidon 
aloilla;

36. huomauttaa, että Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi 
sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisen painopisteen on oltava ensisijaisesti työllisyydessä, 
mutta myös lisäarvossa, jonka sosiaalinen osallisuus tuo Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamiseen tähtäävään prosessiin;

°

°         °

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

I. Taustaa ja yleiskatsaus

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta on ollut yksi Euroopan unionin strategisista 
ensisijaisista tavoitteista siitä lähtien, kun Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi sosiaalista osallisuutta koskevan avoimen 
koordinointimenetelmän. Euroopan unionin tavoitteena on poistaa köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen vuoteen 2010 mennessä. Avoin koordinointimenetelmä perustuu yhteisiin 
tavoitteisiin, jotka jäsenvaltiot saattavat osaksi kansallisia politiikkoja kaksivuotisten 
kansallisten toimintasuunnitelmien avulla. Vuodesta 2006 lähtien sosiaalista osallisuutta 
koskevaa avointa koordinointimenetelmää kehitetään uuden, eläkkeet ja mahdollisesti 
terveydenhoidon käsittävän selkeytetyn kehyksen avulla.

Sosiaalisen syrjäytymisen torjumista vuosina 2002–2006 koskevalla yhteisön 
toimintaohjelmalla, jonka alustava budjetti oli 75 miljoonaa euroa, on tarkoitus tukea 
yhteistyötä, jonka turvin yhteisö ja jäsenvaltiot voivat parantaa sosiaalista syrjäytymistä 
torjuvien politiikkojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Euroopan komission yhteisestä raportista, joka julkaistiin 27. tammikuuta 20051, käy ilmi, 
että jäsenvaltiot pyrkivät lisäämään toimiaan köyhyyden torjumiseksi ja varmistamaan 
sen, että eläkejärjestelmät vastedeskin tarjoavat riittävän tulon eläkkeensaajille. 
Komission mukaan jäsenvaltiot entistä selkeämmin keskittyvät tärkeimpiin kysymyksiin 
kuten lasten köyhyyden poistamiseen, asuinolojen parantamiseen ja heikosti koulutettujen 
koulutustason parantamiseen. 

Kaiken kaikkiaan raportissa kuitenkin vahvistetaan, että vuonna 2002 köyhyys uhkasi yli 68 
miljoonaa ihmistä eli 15 prosenttia EU:n väestöstä (köyhyysriskillä tarkoitetaan tilannetta, 
jossa yksilön tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta); tavallisesti työttömät, 
kodittomat ja naiset (yksinhuoltajat ja yksin asuvat ikäihmiset) ovat kaikista haavoittuvimpia. 
Köyhyysriskin alaisten ryhmien prosentuaalinen osuus vaihtelee enintään 10 prosentista 
(Tšekki, Ruotsi, Tanska, Unkari ja Slovenia) 20 prosenttiin ja sen yli (Irlanti, Slovakia, 
Kreikka ja Portugali).

  
1 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle ”Luonnos: sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen raportti”
(KOM(2005)0014).
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Jäsenvaltiot ja Euroopan komissio ovat määritelleet joukon vakavia riskitekijöitä, jotka 
lisäävät köyhyysloukkuun jäämisen todennäköisyyttä. Niitä ovat: 
• pitkäaikainen työttömyys, 
• heikkolaatuiset työpaikat, 
• heikko ammattitaito ja koulutuksen keskeyttäminen,
• varttuminen sosiaaliselle syrjäytymiselle alttiissa perheessä, vammaisuus, 
• heikko terveydentila, huumausaineiden väärinkäyttö ja alkoholismi, 
• asuminen moniongelmaisella alueella, kodittomuus ja epävarmat asuinolot, 
• maahanmuutto, etninen tausta ja rotusyrjinnän riski.

Tämä merkitsee sitä, että köyhyysloukkuun joutuminen ei ensisijaisesti johdu yksilön 
epäonnistumisesta.

II. Keskeiset poliittiset tavoitteet

Raportissa tarkastellaan jäsenvaltioiden edistymistä vuonna 2000 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymien tavoitteiden saavuttamisessa. Siinä luodaan keskeisiä toimintatapoja 
köyhyyden poistamiseksi vuoteen 2010 mennessä sekä pyritään auttamaan jäsenvaltioita 
uudistamaan eläkejärjestelmiä niiden riittävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi 
tulevaisuudessa.

Komissio korostaa, että talouden uudistaminen on sovitettava yhteen köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioita on kehotettava kiinnittämään 
erityistä huomiota seitsemään keskeiseen tavoitteeseen seuraavien kahden vuoden aikana:
• aktiivisiin työmarkkinatoimiin tehtävien investointien edistäminen ja näiden toimien 

mukauttaminen niiden ihmisten tarpeisiin, joille työpaikan saanti tuottaa eniten 
vaikeuksia;

• sosiaalisen suojelun järjestelmien nykyaikaistaminen;
• asianmukaisia asuinoloja, laadukasta terveydenhoitoa ja elinikäistä oppimista 

koskevien mahdollisuuksien parantaminen kaikista haavoittuvimmille ja suurimmassa 
syrjäytymisvaarassa oleville; keskitettyjen ponnistusten toteuttaminen koulutuksen 
keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja sujuvan koulusta työelämään siirtymisen 
edistämiseksi;

• laadukkaiden palveluiden saannin parantaminen;
• lasten köyhyyden poistaminen ratkaisevana askeleena sukupolvelta toiselle siirtyvän 

köyhyyden torjumisessa;
• koulutukseen liittyvien epäkohtien torjuminen;
• maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 

ehkäisevän kehityssuunnan saattaminen alkuun. 

Näin ollen jäsenvaltioiden on sitouduttava toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä:
• työssäoloajan pidentäminen ja työllisyysasteen kohottaminen keskeisinä tekijöinä 

sosiaalisen suojelun nykyaikaistamisessa;
• enemmän painoarvoa täytäntöönpanolle ja synergiavaikutuksille ennen ensi vuodeksi 

suunniteltua sosiaalisen suojelun ja sosiaalista osallisuutta koskevien prosessien 
ulottamista terveydenhuoltoon;

• monitahoiset lähestymistavat ja strategiat säilyvät ensisijaisina; keskeisiä prioriteetteja 
ovat lasten köyhyyden ehkäisy, perheiden hoitokapasiteetin tukeminen, sukupuolten 
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eriarvoisuuteen puuttuminen, kodittomuuden torjuminen sekä uusien 
integroitumisväylien avaaminen etnisille vähemmistöille ja maahanmuuttajille;

• sen arvioiminen, miten kansallisista strategioista saataisiin tehokkaampia;
• ihmisten saaminen takaisin työmarkkinoille, työntekijöiden pitäminen työssä; 
• eläkkeiden alalla ikääntyneiden työntekijöiden pitäminen työelämässä.
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III. Painopiste jäsenvaltioiden sitoutumisessa

Jäsenvaltiot torjuvat sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä eri tavoin1. Esimerkiksi Irlanti, 
Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta ponnistelevat monin tavoin torjuakseen lasten 
köyhyyttä. Komissio korostaa, että on tärkeää poistaa lasten köyhyys, jotta se ei siirtyisi 
sukupolvelta toiselle. Yhdistynyt kuningaskunta on yksi maista, joissa lasten köyhyys on 
yleisintä. Tämä johtuu lähinnä yksinhuoltajaperheiden suuresta määrästä. 

Joissakin maissa, kuten Belgiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tšekin tasavallassa, on 
paljon kotitalouksia, joissa ei ole yhtään työssäkäyvää ja jotka sen vuoksi ovat riippuvaisia 
etuuksista.

Esimerkiksi Alankomaissa painopiste on köyhyyden torjunnassa, joka perustuu entistä 
useampien kansalaisten saamiseen työelämään. Komissio tunnustaa tämän mutta 
huomauttaa, että myös työssä käyvät ihmiset voivat kärsiä köyhyydestä.

Asuinolojen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä pidetään entistä tärkeämpinä esimerkiksi 
Ranskassa, Baltian maissa sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Joissakin uusissa 
jäsenvaltioissa asuntokanta on vanhentunutta ja puutteellista. Komissio toivoo, että eri 
puolilla EU:ta laaditaan kodittomuuden torjumiseen tähtääviä politiikkoja.

Koulutukseen liittyvien epäkohtien torjuminen on huolenaihe koko EU:n alueella. 
Koulutuksen keskeyttäminen on hyvin yleistä Puolassa, Maltassa ja Espanjassa. Uusissa 
jäsenvaltioissa oppivelvollisuuskoulutuksen suorittaminen on yleensä ottaen hyvällä tasolla, 
mutta korkea-asteen koulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa (esimerkiksi ammatillisessa 
koulutuksessa ja uudelleenkoulutuksessa) on puutteita.

Lisäksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota uusiin jäsenvaltioihin. Vaikka tiettyä 
edistystä onkin todettu tapahtuneen, sitoutumista on parannettava. On määriteltävä aiempaa 
parempia ja täsmällisempiä ensisijaisia alueita ja tavoitteita, sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista on jatkettava ja yhteyksiä laaja-alaisempiin kansallisiin talous- ja 
budjettipolitiikkoihin on lujitettava.

Kymmenen uuden jäsenvaltion keskimääräinen köyhyysriski (15 %) on käytännössä sama 
kuin koko 25 jäsenvaltion EU:n keskimääräinen köyhyysriski. Uusien jäsenvaltioiden 
joukossa köyhyysriski kuitenkin vaihtelee suuresti: Tšekin tasavallan 8 prosentista Slovakian 
21 prosenttiin.

On syytä korostaa joitakin ominaispiirteitä:

• uusissa jäsenvaltioissa aineellinen köyhyys ja omavaraistalous ovat yleisiä, mikä 
johtuu muita jäsenvaltioita huomattavasti pienemmistä keskituloista;  

  
1 Luonnos: sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen raportti, tekninen liite 
(SEC(2005)0069).
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• pitkäaikaistyöttömyys on suuri ongelma varsinkin Puolassa, Slovakiassa ja Baltian 
maissa 

• suurena ongelmana on myös luonnollisen väestönkasvun negatiivisuus; 
• kehnot asuinolot ja terveydenhoitopalvelut ovat yleisiä.

Sloveniaa lukuun ottamatta uusien jäsenvaltioiden sosiaalisen suojelun menot suhteessa 
BKT:hen ovat huomattavasti alle EU:n keskiarvon. Lisäksi raportissaan sosiaalisesta 
suojelusta kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa1 komissio määritteli kuusi haastetta, jotka 
uudet jäsenvaltiot kohtaavat seuraavien kahden vuoden aikana:

• aktiivisen työmarkkinapolitiikan laajentaminen ja johdonmukaisten ja laaja-alaisten 
elinikäistä oppimista koskevien strategioiden kehittäminen työmarkkinoiden 
integraation lisäämiseksi; 

• sen varmistaminen, että sosiaalisen suojelun järjestelmät ja niihin liittyvät maksut ovat 
riittävän kattavia takaamaan kaikille ihmisille riittävän vähimmäistulon, jonka turvin 
he voivat elää arvokkaasti; 

• lasten ja perheiden köyhyyttä torjuvien ja lasten oikeuksia suojaavien politiikkojen 
vahvistaminen; 

• asianmukaisten asuntojen saatavuuden parantaminen ja kodittomuuden torjuminen; 
• investointien lisääminen ja tehostaminen keskeisten julkisten palvelujen (erityisesti 

terveys-, sosiaali-, koulutus- ja liikennepalvelujen) laadun ja saatavuuden 
parantamiseksi; 

• ponnistelujen lisääminen joidenkin etnisten ryhmien, kuten romanien, ja vammaisten 
erityisen huomattavan syrjäytymisen ja syrjinnän torjumiseksi.

IV. Keskeiset poliittiset kysymykset

Lopuksi katsomme, että EU:n kannalta keskeisimmät sosiaaliset kysymykset ovat elinikäinen 
oppiminen, teknologinen kuilu ja alueelliset erot. 

Elinikäinen oppiminen 

Tietoon investoimisen on oltava yksi jäsenvaltioiden ensisijaisista tavoitteista. Elinikäinen 
oppinen voi todellakin olla erittäin voimakas väline köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnassa sekä merkittävä tekijä aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistämisessä. On 
kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että elinikäinen oppiminen ja koulutusmahdollisuudet 
ovat saatavilla ketään syrjimättömällä tavalla, jotta varmistetaan jokaiselle mahdollisuus 
uuteen alkuun. Paljon ammattitaitoa vaativien työpaikkojen ja vähän ammattitaitoa 

  
1 Report on social inclusion 2005 – An analysis of the National Action Plans on Social Inclusion (2004-2006) 
submitted by the 10 new Member States.
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vaativien/pienipalkkaisten työpaikkojen välinen kuilu levenee, ja naiset ja siirtotyöläiset 
tekevät pääasiassa pienipalkkaista työtä. On toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
yhdenvertaiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen, sekä positiivisia erityistoimia 
heikommassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi.

Teknologinen kuilu

Yhteiskunnalliset muutokset voivat johtaa uusiin köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
koskeviin riskeihin varsinkin haavoittuvien ryhmien keskuudessa, ellei kehitetä asianmukaisia 
poliittisia toimia. Näihin muutoksiin kuuluvat globalisaatiosta aiheutuvat muutokset 
työmarkkinoilla sekä tietoon perustuvan yhteiskunnan ja tieto- ja viestintätekniikan erittäin 
nopea edistyminen.
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Alueelliset erot

Varsinkin lasten ja nuorten mahdollisuuksissa sosiaaliseen osallisuuteen on erittäin suuria 
alueellisia eroja. Edut ja haitat vaikuttavat yhdessä. Erityisesti alueet, joilla lapset kasvavat 
köyhissä ja heikommassa asemassa olevissa kotitalouksissa, ovat usein alueita, joilla koulut 
ovat muita heikompilaatuisia, sijaitsevat kaukana ja liikenne on tehotonta, mikä johtaa alueen 
henkisen pääoman ja kehitysmahdollisuuksien heikkenemiseen. Nämä yhteisvaikutusprosessit 
kehittyvät osittain itsenäisesti, mutta niitä voidaan vahvistaa tuntuvasti hallitusten 
harjoittamilla politiikoilla. 


