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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sosiaalisesta suojelusta ja sosiaalisesta osallisuudesta 2007 
(000/000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Ehdotus: sosiaalista suojelua ja sosiaalista 
osallisuutta koskeva yhteinen raportti 2007" (KOM(2007)0013),

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lasten oikeuksista,
– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ikääntymistä koskevan kansainvälisen 

toimintasuunnitelman vuodelta 2002,
– ottaa huomioon komission tiedonannon "Lissabonin strategian sosiaalisen ulottuvuuden 

vahvistaminen: avoimen koordinoinnin selkeyttäminen sosiaalisen suojelun alalla" 
(KOM(2003)0261), 

– 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 Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten oikeuksista,
– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2002 antamansa päätöslauselman komission 

tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle "Luonnos – Yhteinen raportti sosiaalisesta osallisuudesta"1,

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2003 antamansa päätöslauselman avoimen 
koordinointimenetelmän soveltamisesta2,

– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman komission ja neuvoston 
yhteisestä raportista riittävistä ja kestävistä eläkkeistä3,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman vammaisten 
tilanteesta laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 
2006–20074, 

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta5,

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman väestön mielenterveyden 
parantamisesta – Tavoitteena Euroopan unionin mielenterveysstrategia6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,
  

1 EUVL C 261 E, 30.10.2003, s. 136.
2 EUVL C 68 E, 18.3.2004, s. 604.
3 EUVL C 77 E, 26.3.2004, s. 251.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0527.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0115.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0341.
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– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6-
0000/2007),

A. ottaa huomioon, että Lissabonin Eurooppa-neuvosto sopi maaliskuussa 2000 sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisesta,

B ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston kokouksessa Nizzassa vuonna 2000 
jäsenvaltiot sitoutuivat vähentämään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä merkittävästi 
ja mitattavasti vuoteen 2010 mennessä,

C. katsoo, että sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu ovat Euroopan unionin perusarvo 
ja kaikille kuuluva perusoikeus etniseen alkuperään, ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai uskontoon katsomatta,

D. ottaa huomioon, että 72 miljoonaa Euroopan kansalaista elää edelleen köyhyydessä, että 
8 prosenttia EU:n väestöstä kärsii työssäkäyvien köyhyydestä ja että monissa EU:n 
jäsenvaltiossa rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa,

E. katsoo, että Eurooppa on nykyään monietninen ja moniuskontoinen yhteiskunta; 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lait heijastavat tätä monimuotoisuutta ja 
suojelevat kaikkia yksilöitä väkivallalta, syrjinnältä ja häirinnältä,

F. katsoo, että eriarvoisuuden, köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja mahdollisuuksien 
puutteen vaikutukset liittyvät toisiinsa ja edellyttävät johdonmukaista jäsenvaltiotason 
strategiaa, jossa keskitytään paitsi tuloihin ja vaurauteen myös työnsaanti-
mahdollisuuksien, koulutuksen, terveyspalvelujen ja tulevien sukupolvien 
elinmahdollisuuksien kaltaisiin kysymyksiin,

G. katsoo, että köyhyys ja työttömyys ovat yhteydessä heikkoon terveyteen huonon 
ravinnon, köyhien alueiden epäterveellisen ympäristön, epäasianmukaisten asuntojen ja 
stressin kaltaisten tekijöiden vuoksi ja että monissa jäsenvaltioissa 
terveydenhoitopalvelujen saatavuus on ongelma-alueiden yhteisöissä heikko,

H. katsoo, että köyhyys ja eriarvoisuus kohdistuvat suhteettoman voimakkaasti naisiin; 
naisten keskimääräinen tulotaso on vain 55 prosenttia miesten tulotasosta, ja vain harvat 
naiset saavat omissa nimissään täyttä kansaneläkettä,

I. katsoo, että vammaisten työttömyys on koko Euroopan unionissa edelleen kestämättömän 
korkealla tasolla; vammaisiin luetaan tässä yhteydessä myös mielenterveysongelmaiset, 
ikääntyneet ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat,

I Yleiset näkökohdat
1. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman hyvin avoimen 

koordinointimenetelmän tarjoamia mahdollisuuksia; 
2. korostaa, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kitkemisen on säilyttävä Euroopan 

unionin ensisijaisena poliittisena tavoitteena;
3. painottaa, että työllisyyttä on pidettävä yhtenä tehokkaimmista suojakeinoista köyhyyttä 

ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita panemaan 
tehokkaasti täytäntöön työllisyysdirektiivin 2000/78/EY, jossa säädetään yhdenvertaista 
kohtelua työssä ja ammatissa koskevat yleiset oikeudelliset puitteet;
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4. korostaa, että tavaroiden ja palvelujen saatavuuden tulisi olla kaikkien EU:n kansalaisten 
oikeus, ja kehottaa tästä syystä komissiota esittämään kaikkia niitä aloja koskevia 
erityisdirektiivejä, jotka eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan 
lainsäädännön piiriin, ja torjumaan näin tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa 
ilmenevää vammaisuuteen, ikään, uskontoon tai vakaumukseen tai sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen perustuvaa syrjintää;

5. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan olemassa olevan EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoa työllisyyden ja sosiaalipolitiikan alalla; 

6. korostaa, että ihmisiä on koulutettava ja harjaannutettava hyödyntämään näitä 
mahdollisuuksia ja että heidän on sopeuduttava perinteisten teollisuustyöpaikkojen 
katoamiseen;

II Sosiaalinen osallisuus 
7. katsoo, että ponnisteluja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi on 

jatkettava ja laajennettava, jotta parannetaan niiden ihmisten tilannetta, joita köyhyys ja 
syrjäytyminen uhkaavat eniten;

8. toteaa, että monissa jäsenvaltioissa yksilöitä suojaa vähimmäistulotason takaava 
turvaverkko, ja uskoo, että parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla niitä jäsenvaltioita, 
joissa tällaista turvaverkkoa ei ole, voidaan rohkaista ottamaan se käyttöön;

9. toteaa, että jos sosiaalitukea annetaan, jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, että 
niiden kansalaiset ymmärtävät tätä koskevat oikeutensa ja pystyvät käyttämään niitä;

10. huomauttaa, että jäsenvaltioiden tasolla asetettua kunnollista minimipalkkaa tulisi 
rohkaista ja että se voi auttaa tekemään työnteosta taloudellisesti kannattavaa; toteaa 
kuitenkin, että monissa jäsenvaltioissa minimipalkka on asetettu hyvin alhaiselle tasolle; 

11. pitää keskeisenä, että jäsenvaltiot auttavat ihmisiä palaamaan työelämään varmistamalla, 
että he saavat yksilöllistä ja kohdennettua apua ja tukea, jolla heitä autetaan vahvistamaan 
luottamusta ja oppimaan uusia taitoja; 

12. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan moninkertaiseen syrjintään, jolla on vakavia ja usein 
huomiotta jääviä vaikutuksia sosiaaliseen osallisuuteen;

13. katsoo, että korkealaatuisilla yhteisölähtöisillä terveys- ja sosiaalipalveluilla, joita 
mahdollisuuksien mukaan kehitetään yhteistyössä käyttäjien ja potilaiden kanssa, voi olla 
huomattava merkitys köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa;

14. toteaa, että köyhyyden ja rikollisuuden välillä on vahva ja monitahoinen yhteys; 
vankeusrangaistukset, joihin ei liity asianmukaista kuntoutusta ja koulutusta, johtavat 
usein vain sosiaalisen syrjäytymisen ja työttömyyden lisääntymiseen;

15. katsoo, että kunnollisten ja kohtuuhintaisten asuntojen puute kaikissa jäsenvaltioissa on 
yksi merkittävä syy siihen, että ihmiset ajautuvat ja jäävät köyhyysloukkuun;

16. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan YK:n yleissopimuksen 
vammaisten oikeuksista sekä sen valinnaisen pöytäkirjan;

17. suhtautuu myönteisesti vammaisten kotiuttamiseen laitoshoidosta, mutta huomauttaa, että 
tämä edellyttää riittäviä ja laadukkaita itsenäisen asumisen mahdollistavia 
avohoitopalveluja sekä oikeutta henkilökohtaiseen apuun, itsenäiseen rahankäyttöön ja 
täysimittaiseen osallistumiseen jäsenvaltioiden yhteiskuntaelämään;
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18. katsoo, että on anteeksiantamatonta käyttää Euroopan aluekehitysrahaston tai muiden 
rakennerahastojen varoja sellaisten uusien perusrakenteiden rakentamiseen, joita 
vammaiset ja ikääntyneet eivät voi hyödyntää; 

19. kehottaa jäsenvaltioita tunnistamaan ongelmat, joita hoitajat kohtaavat joutuessaan usein 
jäämään työmarkkinoiden ulkopuolelle, ja puuttumaan niihin;

20. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan julkisen sektorin työnantajia siihen, että niiden 
työpaikat heijastavat nykyistä paremmin niiden palvelemia yhteisöjä;

21. korostaa, että jäsenvaltioiden tulee edistää laaja-alaisten paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten ikääntymistä koskevien strategioiden kehittämistä ja toimeenpanoa;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita myöntämään riittävät resurssit elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin pääsyn helpottamiseksi, sillä näin rajoitetaan muun muassa ikääntyneiden 
syrjäytymistä työelämästä ja edistetään heidän jatkuvaa osallistumistaan sosiaaliseen, 
kulttuuri- ja yhteiskuntaelämään;

23. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita tekemään ikääntyneille, vammaisille ja 
pitkäaikaissairaille tarjottavasta henkilökohtaisesta hoidosta ilmaista, elleivät ne ole jo 
tehneet niin;

24. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjä, jotta ehkäistään nuorten 
koulunkäynnin varhaista lopettamista ja tasoitetaan siirtymistä koulusta työhön;

25. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansalaiset ovat 
lukutaitoisia ja että heillä on mielekkään työn saamiseksi edellytettävät tiedot ja taidot;

26. toteaa, että korkeakoulutukseen osallistumista lisäävistä tervetulleista toimista huolimatta 
jäsenvaltioita tulisi rohkaista ylläpitämään ja ottamaan käyttöön työhön perustuvia 
oppisopimuskoulutusohjelmia;

27. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lopettamaan taloudellisista syistä tapahtuvan 
maahanmuuton ja turvapaikan hakemisen harhaanjohtavan sekoittamisen toisiinsa sekä 
näiden molempien sekoittamisen laittomaan maahanmuuttoon;

III Sosiaalinen suojelu 
28. katsoo, että perheväkivallan sekä lasten ja vanhusten hyväksikäytön torjumiseksi tulisi 

tehdä enemmän;
29. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään rakentavamman huumausainepoliittisen 

lähestymistavan, jossa painotetaan valistusta ja riippuvuuden hoitoa pikemmin kuin 
rikosoikeudellisia seuraamuksia; 

30. vaatii kroonisten sairauksien diagnosointia, ehkäisyä ja hoitoa koskevien parhaiden 
käytäntöjen vaihdon tehostamista koko EU:ssa;

31. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle sellaiset kansanterveystoimet, joilla pyritään 
puuttumaan tarmokkaasti monien etnisten vähemmistöyhteisöjen kohtaamaan, terveyteen 
ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen liittyvään eriarvoisuuteen; 

32. huomauttaa, että kaikissa jäsenvaltioissa alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö voi johtaa 
rikollisuuteen, työttömyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen; on mahdotonta hyväksyä 
sitä, että monille ainoa tie saada tätä koskevaa hoitoa ja neuvontaa kulkee 
vankeinhoitojärjestelmän kautta;
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33. painottaa, että vammaisia on monenlaisia, esimerkiksi liikuntarajoitteiset, 
näkövammaiset, kuulovammaiset, mielenterveysongelmista kärsivät, kroonisesti sairaat ja 
oppimisvaikeuksista kärsivät ihmiset; korostaa sitä tosiseikkaa, että monivammaisilla on 
erityisiä ongelmia samoin kuin moninkertaisesta syrjinnästä kärsivillä henkilöillä;

34. kehottaa estämään mielenterveysongelmista tai oppimisvaikeuksista kärsivien ihmisten 
leimautumisen, edistämään mielenterveyttä ja hyvinvointia, ehkäisemään 
mielenterveysongelmia sekä lisäämään hoitoon myönnettäviä varoja;

35. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti alkoholin, tupakan ja laittomien 
huumausaineiden aiheuttamien terveysongelmien vähentämiseksi;

36. toteaa, että alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö voi johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen, 
pudottaa lapset ja perheet köyhyysloukkuun sekä lisätä lasten riskiä joutua hyväksikäytön 
uhreiksi;

37. kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan voimakkaammin lasten köyhyyden vähentämistä 
koskevaan tavoitteeseen;

38. uskoo, että korkealaatuiset terveys- ja sosiaalipalvelut, joilla tuetaan lapsia ja heidän 
perheitään ja joihin kuuluvat mm. kohtuuhintainen lasten päivähoito sekä 
kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus, ovat ratkaisevan tärkeitä ehkäistäessä ja 
vähennettäessä lasten köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää sekä estettäessä 
köyhyyden periytyminen sukupolvelta toiselle;

39. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään luotto-osuuskuntien tunnettuutta, jotta voidaan tarjota 
ihmisille turvallinen ja säännelty ympäristö säästää ja lainata rahaa sekä vastustaa 
henkilökohtaista velkaantumista, joka aiheuttaa yhä enemmän ongelmia;

40. kehottaa jäsenvaltioita valvomaan ihmiskaupan ja syrjinnän vastaisen lainsäädännön 
noudattamista ja erityisesti allekirjoittamaan, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön 
ihmiskaupan vastaista toimintaa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen;

41. kehottaa jäsenvaltioita tekemään lainsäädäntöehdotuksia, joilla estetään heikossa 
asemassa olevien työntekijöiden joutuminen rikollisliigojen hyväksikäytön uhreiksi, sekä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan YK:n yleissopimuksen siirtotyöntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta;

42. kehottaa painokkaasti kaikkia jäsenvaltioita takaamaan ihmisoikeuksiin perustuvan, 
pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen ja muun asiaan kuuluvan 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisen turvapaikkapolitiikan ja samalla pyrkimään 
lopettamaan turvapaikanhakijoiden riippuvuuden sosiaaliavustuksista sallimalla heidän 
tehdä työtä sekä harkitsemaan uusien laillisten maahanmuuttoreittien kehittämistä;

43. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän huomiota kodittomiin erityisesti 
asuntojen, terveys- ja koulutuspalvelujen ja työn saannin suhteen;

44. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
sosiaalisen suojelun komitealle sekä jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.
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PERUSTELUT 

Mietinnön pääsisältö

Mietinnössä kannatetaan komission tiedonannon "Sosiaalisen todellisuuden kartoittaminen" 
(KOM(2007)0063) ja sen seurannan yleistä lähestymistapaa eli yleisen keskustelun 
virittämistä sosiaalipolitiikan roolista Euroopan unionissa. Koska keskustelun päätelmät 
otetaan tiedonannon mukaan huomioon myös sosiaalipoliittisen ohjelman väliarvioinnissa, 
mietinnössä huomautetaan, että parlamentille tulisi tiedottaa keskustelujen tuloksista ja siitä, 
miten komissio aikoo käyttää niitä väliarvioinnissa.

Mietinnössä todetaan, että sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu ovat Euroopan unionin 
perusarvo ja kaikille kuuluva perusoikeus etniseen alkuperään, ikään, sukupuoleen, 
vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai uskontoon katsomatta.

Mietinnössä todetaan, että 72 miljoonaa Euroopan kansalaista elää edelleen köyhyydessä, että 
8 prosenttia EU:n väestöstä kärsii työssäkäyvien köyhyydestä ja että monissa EU:n 
jäsenvaltiossa rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa.

Mietinnössä huomautetaan, että Eurooppa on nykyään monietninen ja moniuskontoinen 
yhteiskunta ja että jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lait heijastavat tätä 
monimuotoisuutta ja suojelevat kaikkia yksilöitä väkivallalta, syrjinnältä ja häirinnältä.

Mietinnössä todetaan, että köyhyys ja työttömyys ovat yhteydessä heikkoon terveyteen 
huonon ravinnon, köyhien alueiden epäterveellisen ympäristön, epäasianmukaisten asuntojen 
ja stressin kaltaisten tekijöiden vuoksi ja että monissa jäsenvaltioissa 
terveydenhoitopalvelujen saatavuus on ongelma-alueiden yhteisöissä heikko.

Mietinnössä todetaan, että vammaisten (mielenterveysongelmaiset mukaan luettuna), 
ikääntyneiden ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien työttömyys on koko Euroopan unionissa 
edelleen kestämättömän korkealla tasolla.

Mietinnössä painotetaan, että työllisyyttä on pidettävä yhtenä tehokkaimmista suojakeinoista 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, ja kehotetaan siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
panemaan tehokkaasti täytäntöön työllisyysdirektiivi 2000/78/EY, jossa säädetään 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevat yleiset oikeudelliset puitteet.

Mietinnössä korostetaan, että tavaroiden ja palvelujen saatavuuden tulisi olla kaikkien EU:n 
kansalaisten oikeus, ja kehotetaan tästä syystä komissiota tekemään ehdotuksia kaikkia niitä 
aloja koskeviksi erityisdirektiiveiksi, jotka eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen 
13 artiklaan perustuvan lainsäädännön piiriin, ja torjumaan näin tavaroiden ja palvelujen 
saatavuudessa ilmenevää vammaisuuteen, ikään, uskontoon tai vakaumukseen tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen perustuvaa syrjintää.

Mietinnössä kehotetaan jäsenvaltioita tehostamaan olemassa olevan EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoa työllisyyden ja sosiaalipolitiikan alalla.
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Mietinnössä todetaan, että monissa jäsenvaltioissa yksilöitä suojaa vähimmäistulotason 
takaava turvaverkko, ja katsotaan, että parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla niitä 
jäsenvaltioita, joissa tällaista turvaverkkoa ei ole, voidaan kannustaa ottamaan se käyttöön.

Mietinnössä huomautetaan, että jäsenvaltioiden tasolla asetettua kunnollista minimipalkkaa 
tulisi rohkaista ja että se voi auttaa tekemään työnteosta taloudellisesti kannattavaa; samalla 
siinä kuitenkin todetaan, että monissa jäsenvaltioissa minimipalkka on asetettu hyvin 
alhaiselle tasolle.

Mietinnössä otetaan huomioon parlamentin aiemmat mietinnöt, joissa korostetaan, että 
sosiaalipolitiikalla on oltava yhdenvertainen asema osana yhteisöpolitiikan kolmijakoa 
(talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka) ja sen on toimittava vuorovaikutuksessa muiden 
osien kanssa1. Tässä mielessä komission tulisi vahvistaa ja selventää Lissabonin alkuperäistä 
tavoitetta köyhyyden poistamiseksi ja hyväksyä EU:lle selkeä tavoite köyhyyden 
vähentämiseksi bkt:llä mitattuna vuoteen 2010 mennessä sekä kehittää sosiaalista osallisuutta 
koskevat vaatimukset, joiden perusteella sosiaalista osallisuutta koskevan strategian tuloksia 
voidaan arvioida2.

Mietinnössä "sosiaalisen todellisuuden kartoittamisesta" käsitellään kahta komission 
asiakirjaa: tiedonantoa sosiaalisesta osallisuudesta ja sosiaalisesta suojelusta 
(KOM(2007)0013) ja tiedonantoa sosiaalisen todellisuuden kartoittamisesta 
(KOM(2007)0063).

Tiivistelmä sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista suojelua koskevasta tiedonannosta

Avoin koordinointimenetelmä on lisännyt tietoisuutta syrjäytymisen ja köyhyyden 
monitahoisista syistä ja muovannut yhteistä lähestymistapaa sosiaalisen suojelun 
uudistamiseen saavutettavuuden, riittävyyden, laadun, nykyaikaistamisen ja kestävyyden 
periaatteiden pohjalta. Terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito soveltuvat myös hyvin 
toimintalinjoja koskevien tietojen vaihtoon; kaikkien tavoitteiden tarkasteleminen yhdessä voi 
kohentaa politiikan tehokkuutta ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista jäsenvaltioiden 
tasolla.

Joissakin kansallisissa uudistusohjelmissa on myös sitouduttu entistä voimakkaammin 
tukemaan yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja auttamaan vähävaraisia 
talouksia hyötymään työllisyyden kasvusta. Julkisen talouden kestävyyden takaamiseen 
tähtäävien toimien lisäksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä suojellaan 
säännöksin. Entistä voimakkaampaa ja näkyvämpää vuorovaikutusta tarvitaan sekä Euroopan 
että jäsenvaltioiden tasolla.

Lasten köyhyyden torjuminen on asetettava jäsenvaltioissa nykyistä tärkeämpään asemaan, 
sillä vähäosaisilla lapsilla on muita pienempi todennäköisyys saada työtä tulevaisuudessa. 

  
1 Mietintö komission tiedonannosta sosiaalipoliittisesta ohjelmasta, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, 
esittelijä: Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Mietintö Euroopan unionin sosiaalisesta tilanteesta, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, esittelijä: Ilda 
Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Mietintö ajanjakson 2006–2010 sosiaalipoliittisesta ohjelmasta, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, 
esittelijä: Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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Jäsenvaltioiden on osoitettu puuttuneen tähän ongelmaan lisäämällä perheiden tuloja, 
parantamalla palvelujen saatavuutta ja suojelemalla lasten oikeuksia. Tiedonannon mukaan 
keskimäärin 15 prosenttia nuorista, mutta joissakin maissa yli kolmasosa, jättää 
koulunkäynnin kesken. Joissakin jäsenvaltioissa on asetettu erityistavoitteita ja otettu 
käyttöön ehkäiseviä toimenpiteitä (esiopetus, ohjaus ja neuvonta, tutorointi, apurahat) sekä 
korvaavia toimia (esimerkiksi uuden mahdollisuuden tarjoavat koulut).

Tässä suhteessa myös nuorisotyöttömyyden torjunta on edelleen tärkeää. Monissa 
jäsenvaltioissa laajennetaan oppisopimuskoulutusta, järjestetään yksilöllistä tukea tai 
vaihtoehtoista toimintaa lyhyiden työttömyysjaksojen jälkeen ja kohdistetaan toiminta 
yhteiskunnan vähäosaisille alueille tai parannetaan pääsyä yleisten toimien piiriin.

Maantieteellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi EU:n rakennerahastoista tuetaan 
terveydenhuollon perusrakenteiden parantamista köyhimmillä alueilla. Laatustandardien 
parantamiseksi jäsenvaltiot pyrkivät kohentamaan koordinointia terveyspalvelujen kaikkien 
tasojen välillä ja kehittämään ennaltaehkäisyohjelmia.

Tiivistelmä sosiaalisen todellisuuden kartoittamista koskevasta tiedonannosta

Kaksi tärkeintä eurooppalaisten yhteiskuntien kehitykseen vaikuttavaa tekijää ovat 
globalisaatio ja väestönkehitys. Väestönkehityksen suunta on sellainen, että ihmiset elävät 
pidempään ja terveempinä, mutta se aiheuttaa myös uusia haasteita. Näitä ovat uudet 
kustannukset, joita yhteiskunnalle väestön ikääntymisestä aiheutuu, sukupolvien välinen tasa-
arvoisuus, lasten päivähoidon ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen kasvava merkitys 
perheiden hyvinvoinnille, sukupolvien väliset suhteet ja uudet köyhyysriskit. Globalisaatio 
tarjoaa yhdessä uuden teknologian kanssa valtavat kasvumahdollisuudet. Ihmisiä on kuitenkin 
koulutettava ja harjaannutettava hyödyntämään näitä mahdollisuuksia, ja heidän on 
sopeuduttava perinteisten teollisuustyöpaikkojen katoamiseen.

Uudistetussa Lissabonin strategiassa ei keskitytä pelkästään talouteen ja kilpailukykyyn vaan 
myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen ja kestävyyden sosiaaliseen ulottuvuuteen. 
Tämän strategian yhteydessä EU sitoutuu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa määrittämään ne 
poliittiset linjaukset, joilla saadaan parhaiten aikaan vaurautta ja yhteisvastuuta, ja edistämään 
näiden linjauksien toteuttamista. Jäsenvaltioilla on kuitenkin edelleen päävastuu oman 
politiikkansa muotoilusta. Lissabonin strategian ansiosta on alettu pohtia kollektiivisesti 
yhteiskunnallisia ongelmia hyvin laajassa merkityksessä, esim. perinteisiä kysymyksiä 
työmarkkinoiden joustavuudesta ja hyvinvointivaltion, mm. eläkejärjestelmien, 
uudistamisesta sekä koulutus- ja opiskelujärjestelmiin liittyviä aiheita.

Monet sosiaalipoliittiset aloitteet suunniteltiin aikanaan teollisuusyhteiskuntaa varten. 
Nykyisin eurooppalainen yhteiskunta perustuu yhä enemmän osaamiseen ja palveluihin, ja 
sen yhteiskunnallisen tilanteen ja yhteiskunnan haasteiden ymmärtäminen ja analysointi on 
jäänyt vähemmälle.

Sosiaalisen todellisuuden kartoituksella pyritään tekemään arviointi nykyisistä 
yhteiskunnallisista haasteista ja herättämään keskustelua Euroopan sosiaalisesta tilanteesta. 
Tämä otetaan huomioon myös sosiaalipoliittisen ohjelman väliarvioinnissa.
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