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EU-lainsäädäntö ja koordinaatio
EU:n perussopimusten mukaan korkea työllisyys, riittävä
sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen
on otettava huomioon kaiken EU-politiikan kehittämisessä ja
täytäntöönpanossa.
Euroopan unionin perusoikeuskirja takaa EU-kansalaisille
muun muassa sosiaaliset oikeudet (esim. oikeus
sosiaaliturvaan, asumiseen ja terveydenhoitoon). Periaate,
jota EU:n toimielinten ja jäsenmaiden on noudatettava
lainsäädännön toimeenpanossa.

Sosiaalipolitiikan osalta toimivalta on jäsenmailla.
Jäsenmaiden muodostamat komission koordinoimat
komiteat: sosiaalisen suojelun komitea…

EU:n strategiat, toimet ja rahoitus 1
2008 liikkeelle lähtenyt talouskriisi, julkis- ja reaalitalouksien kriisit: talouden tehostettu EU-ohjausjärjestelmä.
2010
Eurooppa 2020 –strategia: työllisyys- ja köyhyyden
torjuntatavoitteet sekä lukuisia hankkeita – köyhyyden ja
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Eur. foorumi.
Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen
torjunnan teemavuodeksi - 80 miljoonaa ihmistä
köyhyyden vaaravyöhykkeellä.

EU:n strategiat, toimet ja rahoitus 2
2012: Komission keskustelunavaus - suunnitelma tiiviin
ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi, KOM(2012)777:
'Blue print', jossa pohditaan millaisin edellytyksin
vastuita voidaan jakaa.
2013: EMU:n sosiaalinen ulottuvuus, KOM(2013)690,
Talous- ja rahaliiton vahvempaa sosiaalista ulottuvuutta
koskeva tiedonanto ja sosiaalisia investointeja koskeva
paketti.
2014: Komission kasvuselvitykseen työllisyys- ja
sosiaali-indikaattoreiden tulostaulu ja ehdotus sen
sisällyttämisestä varoitusmekanismiin.

EU:n strategiat, toimet ja rahoitus 3
Koheesiorahoitus ehdollinen terveen talouspolitiikan
harjoittamiselle.
Sosiaalirahasto: 20% sosiaalisen syrjätytymisen ja
köyhyyden vastaiseen työhön (suomen osalta n. 100 milj.
euroa) – merkittävä muutos!
Työllisyyden ja koulutuksen edistämiseen käytetyt varat
tehokas lääke syrjäytymisen ja köyhyyden estämisessä:
• työllisyyden edistämiseen 230 milj. euroa;
• koulutussektorille ca 165 milj. euroa.
Vähavaraisten avun ohjelma FEAD 22,5 milj. Euroa 20142020 + 15% kansallista rahoitusta (valmistelu loppusuoralla
Suomen osalta) – uusi ohjelma EaSI, globalisaatiorahasto...

Eurooppa 2020 –strategia
Komission tiedonanto 2020 -strategian uudistusprosessin
alkamisesta maaliskuussa 2014
Kahdeksas väliraportti alueeellisen koheesion kehityksestä,
2013
+ koulutus, ympäristö ja energia + kaupunkialueet/metropolit
- työllisyys, tutkimus ja kehitys ja köyhyyden vähentäminen – alueellinen
koheesio, työttömyys, köyhyys ja syrjäytyneisyys
Kriisi on osoittanut tehokkaiden sosiaalisen suojelun järjestelmien
tarpeellisuuden.

Julkinen kuuleminen 31.10. asti + ehdotukset uudelta komissiolta.
Strategian toteuttaminen: EU:n talouspoliittinen yhteistyö talouspolitiikan EU-ohjausjakso
''Terve julkistalous luo pohjan köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen torjumiseksi.''

Eurooppa 2020 –strategian köyhyystavoite
Poistetaan köyhyys- tai syrjäytymisvaara:
- EU:ssa vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä;

-

-

Myös:
20-65 –vuotiaiden työllisyysaste 75 prosenttiin;
Koulunkäynnin keskeyttäminen alle 10 prosentiin.
Suomessa vähintään 150 000 ihmiseltä (+ 78% vs. 8%).

'Työ on parasta sosiaaliturvaa'

2014
- Työttömyys EU:ssa on korkeampaa kuin koskaan mutta
näyttää siltä että kriisin huippukohta on saavutettu
(Komission vuotuinen kasvuselvitys 2014).
- Uuden komission ja jäsenmaiden politiikka – hyvinvoinnin
jakoperusteet – vähimmäistoimeentulon kysymys.

Maakohtaiset suositukset Suomelle 2014
1. Julkisen talouden tasapaino, velkaantumisen etenemisen
estäminen, rakennepoliittisen ohjelman toteuttaminen.
2. Rakenteelliset uudistukset kustannustehokkuuden lisäämiseksi;
kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveyspalveluita koskevien
hallinnollisten uudistusten toteuttaminen.
3. Työmarkkinat: työvoimapotentiaalin käytön lisääminen.

4. Kilpailu: kilpailun edistäminen tuote- ja palvelumarkkinoilla ja
erityisesti vähittäiskaupan alalla.
5. Teollisuuden monipuolistaminen: Suomen valmiuksien lisääminen
synnyttää innovatiivisia tuotteita, palveluja ja kasvuyrityksiä.

Maakohtaisten suositusten taustaraportti 1
12 jäsenmaalle annettiin sosiaalipolitiikkaa koskevia
suosituksia vuonna 2014. Suomelle ei annettu:
• Yli 65-vuotiaiden naisten köyhyysriski

• Naisten ja miesten välinen palkkaero
• Erot eri sosioekonomisten ryhmien terveydessä

• Matalampien palkkaluokkien työllisyysasteet suhteellisen
alhaisia
• Nuorisotyöttömyysaste (19,9 %) - Nuorisotakuu!
• Pitkäaikaistyöttömyys: yli vuoden/kaksi vuotta
työttömänä olleiden määrä kasvaa.

Rakenneuudistusten merkitys
Tarve rakenneuudistuksiin heikkenevien talouksien ja maailmankaupan kilpailutilanteen muutoksessa.
Kaikilla jäsenmailla vahvuutensa, joihin perustaa uudistusprosessinsa.
Uudistusten tarve matalan tehokkuuden nostamiseksi ja/tai
tulojen riittämättömyyden vuoksi.
Suomen demografinen muutos: kasvava vanhustenhuollon ja siihen
liittyvien julkisten palvelujen tarve.

Kiitos mielenkiinnosta!
Lisätietoa Eurooppa 2020 strategiasta ja talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta:
http://ec.europa.eu/europe2020
'ESO-postituslistalle' ilmoittautuminen:
COMM-REP-HEL-ESO@ec.europa.eu

