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TUTVUSTUS 
EL vaesuse all kannatavate inimeste 9. kohtumisel osales umbes 130 delegaati (vaesuse all kannatavat 
inimest) EL liikmesriikidest ja Norrast, samuti ka 80 rahvuslike ja EL institutsioonide, ÜRO ja 
akadeemiliste ringkondade esindajat.   Kohtumise fookuses oli: 1) hinnang eelmise kohtumise 
tulemustele 2) edasised EL tegevuste prioriteedid Euroopa aastaks 2010, mis ühendavad vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse välistamist uue tegevuse algpunktina.   
 
Kohtumine oli organiseeritud  Hispaania EL eesistumisel ja pr. Isabelle MARTINEZ tervitas osalisi ning 
väljendas lootust, et kohtumine annab tugeva panuse EL Euroopa aasta 2010 lõppdeklaratsioonile.  
Tunnustamaks Euroopa aastat 2010 võõrustas kohtumist esmakordselt Euroopa Parlament. Pr. 
Pervenche BERÈS, Euroopa parlamendi liige, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees, tervitas 
delegaate ning kutsus üles uuele Euroopa majandusliku ja sotsiaalpoliitika tasakaalule rõhutades, et EL 
peab oma tööga aitama inimestel oma häält kuuldavaks teha.  Pr Adelia FERNANDES, 8. kohtumise 
esindaja, rõhutas sessiooni avades vaesuse all kannatavate inimeste häälte kuuldavale toomise ja 
nende ühiskonda kaasamise protsesside tähtsust.  
 
 
EELNEVA KOHTUMISE JÄRGSETE TULEMUSTE HINDAMINE 
Toomaks välja eelmise EL kohtumise mõjusid, esitas Euroopa Komisjon tabeli (vt. allpool), milles püüdis 
näidata ühenduspunkte EL kohtumiste ja Komisjoni tegevuse vahel. Tabel sisaldab Komisjoni 
esindajate (Lenia SAMUEL, peadirektori asetäitja, ja Antonia CARPARELLI, tööhõive, 
sotsiaalvaldkonna – ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi juht) andmeid.   Lisaks viis EAPN Belgia 
sotsiaalministeeriumi toetusel läbi uuringu Euroopa kohtumiste mõju kohta ja antud uuringu esialgseid 
tulemusi tutvustati  ka kohtumisel. 
 
Euroopa Komisjoni poolt koostatud tabel – Euroopa vaesuse all kannatavate inimeste 
kohtumistest tulenevate nõudmiste mõju 
 
1. VALDKOND: ÜLEÜLDISED TEEMAD 
Kohtumisel väljatoodud nõudmised Komisjoni vastukajad 

 
Vähendada lõhet  majandus- ja EUROOPA 2020; vaesuse vähendamise eesmärk, uus 
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sotsiaalpoliitika vahel 
 

sotsiaalne juhis järgimise kindlustamiseks.  

Prioriteet aktiivsel kaasamisel, laste 
vaesus, migrandid 
 

Probleeme on uuritud ja edasine uurimine on Komisjoni 
tööprogrammiga planeeritud.  

Meedia kaasamine 
 

2010 aasta määramine vaesusega ja sotsiaalse 
ebavõrdsusega võitlemise aastaks, mille eesmärgiks on 
tõsta tuntust ning kaasata meedia.  

 
2. VALDKOND: FINANTSILINE KAASAMINE 
Kohtumisel väljatoodud nõudmised Komisjoni vastukajad 

 
Mikrokrediidiskeemide võimalikuks 
muutmine  
 

Uus mikrokrediiditeenus noortele ja eraettevõtjatele on 
PROGRESSI kaudu osaliselt rahastatud 

Piisav minimaalne sissetuleks väärikaks 
äraelamiseks 
 

• 2008 tegevusse kaasamise soovitus sisaldab antud 
nõuet 

• Uurimusaruanne piisava minimaalse sissetuleku 
skeemide kohta liikmesriikides 

• Euroopa Parlamendi aruanne toetamaks minimaalse 
sissetuleku skeeme, mis on ülalpool vaesusepiiri 

• Prioriteedid 2010 ümarlaua-  ja mitteformaalsetel 
ministeeriumite kohtumistel 

 
3. VALDKOND: ELAMUMAJANDUS AND KODUTUS 
Kodutus peaks olema tegevuse 
põhifookuseks. 
 

2009 Kodutuse teemale pühendatud aasta – tulemused 
2010 ühisaruandes 

Elamuvaldkond peaks olema 
struktuursfondide fookuseks 

Kokku on lepitud struktuurfondide laiendatud 
kasutamine elamumajanduse parandamiseks 

 
4. VALDKOND: TEENUSED 
Üldine õigus sotsiaalteenuste 
kättesaadavusele 

Määratletud kui aktiivse kaasamise kolmas sammas 

Taskukohaste ja kvaliteetsete 
tervishoiuteenuste kättesaadavus kõigile 

Komisjoni kommunikatsioon ebavõrdsusest tervishoius 

Võrdsed võimalused hariduse saamisel 
 

EUROOPA 2020: peamine eesmärk varajase koolist 
väljalangemise vähendamiseks; Noorete Move Flagship 
algatus 

Taskukohase elektrienergia ja muude 
põhiteenuste kättesaadavus kõigile 

EU Energiapakett sisaldab fookust energiapuudusele 

 
5. VALDKOND: OSALEMINE 
Osalemine peab olema regulaarne ja 
andma formaalse staatuse ja struktuuri 
 

EL vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse platvormi 
võtmeprioriteet 

Dialoogid kõigil tasanditel 
 

EL vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse platvorm edasiste 
kõigi huvirühmade, mis on loodud koordineerimise 
avatud meetodil, kaasamiste ja osaluste laiendamiseks  
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Vaesuse all kannatavate inimeste 
osalemine 
 

Sotsiaalse avatud meetodil koordineerimise põhiobjekt; 
Euroopa aasta 2010 ja seda peab arendama EL 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse platvormi raames  

Osaluse monitooringu indikaatorid 
 

Viidi just lõpule Komisjoni poolt toetatud uurimus 
huvigruppide kaasatuse kohta  

 
Pr. Danielle DIERCKX, Antwerp Ülikool, Belgia, teavitas, et uuringute eesmärk on suunata järgnevaid 
küsimusi: 
A. Milline on mõju vaesuse all kannatavatele inimestele? 
B. Milline on ühiskondike tegurite /institutsioonide mõju? 
C. Milline on mõju vaesuse vastaste tagatiste mõju? (EL + rahvuslik tasand) 
D. Kuidas on kohtumistel osalemist hinnatud?  
 
Esimesed tulemused näitavad, et hinnang kohtumistel osalemisele oli väga positiivne igas küsimuses, 
75% või suurem.  Siiski avastati kohtumiste mõjus tagatistele huvitav vasturääkivus - 59% tagatiste 
andjatest usub, et kohtumised mõjutavad tagatisi, aga 78% vaesuse all kannatavataset inimestest 
näevad kohtumistes tagatiste osas ainult väikest või üldse mitte mingit mõju.  
 
Uuringu täielikud tulemused on saadaval Sotsiaalse tõrjutuse ümardatud tabelis (oktoober 2010).     
 
EL TEGEVUSE TULEVIKU PRIORITEEDID 
Töörühmad pakkusid võimaluse kajastada kohtumiste mõju hindamist, kuid eelkõige olid need 
fokusseeritud tuleviku prioriteetide soovituste loomiseks. Delegaadid rõhutasid oma prioriteete, mis 
esitati lõpp-plenaariumil.   
 
Töörühma aruanne: Ettekandja võttis töörühmade tulemused kokku järgneva 3 küsimusega: 
 
Mida tähendab vaesus aastal 2010? Kas vaesus on aastal 2010 endiselt maha salatud, kuid tegelikult 
olemas. Vaesust ei saa piirata ühele elemendile, see on mitmemõõtmeline fenomen, millesse on 
lülitatud kõik aspektid.  Rahuldavaid elamistingimusi ei saa saavutada ilma piisava sissetulekuta, samuti 
on see seotud ka tervishoiuga. Selle ühendamiseks on vajalik terviklik lähenemisviis. Aga vaesuse all 
kannatavad inimesed ei ole homogeenne grupp ja neid erinevusi peab arvesse võtma efektiivsete 
strateegiate loomisel. Selle komplektsuse piiritlemisel peab hoiduma liiga laiast määratlusest, samuti ka 
piiritletud indikaatorite puhul peab hoiduma mitte piiritlemast majandusliku kasvu indikaatoreid, aga 
võtma arvesse kogu sotsiaalset kaitset.    
 
Kes soovib vaesusega võidelda? Otsustetegijad peavad rõhuma oma tegevuse nähtavusele, samuti 
liitma  oma kontseptsiooni , selle rakendamisele ja selle hindamisse mõjutatud isikud. Vaesuse all 
kannatavate inimeste osalemine peab muutuma poliitiliste tegevuste ja strateegiate tuumaks, otsuste 
tegemise protsessis peab arvesse võtma nende otsuseid. Alguses peaks osalemist olema palju lihtsam 
ellu viia kohalikul tasandil, mille järel peale erinevaid jõutasandeid jõutakse EL tasemeni.   Võttes 
arvesse vaesustkannatavate inimeste kasvu, siis efektiivsuseks peab see ristuma reaalse ja 
vastutustundliku poliitilise tahtega. Delegaadid ja otsusetegijad peavad kahetsusega nentima endiselt 
suurt lõhet teooria ja reaalsuse vahel.  Vaatamata õiguste seaduslikkusele, ei ole need alati 
respekteeritud või rakendatavad.  
 
Kuidas me peaksime vaesusega võitlema? Olemasolevaid vahendeid, tagatisi ja seadusi peaks 
paremini kasutama (fundamentaalsete õiguste olemus, Euroopa fondid...) deklareeritu ja tegelikkuse 
vahelise lõhe vähendamiseks/pidurdamiseks. Vaesusele suunatus nõuab globaalset liginemist.  On 
selge, et vaesus on eksisteerinud enne kriisi ja kriis on laiendanud vaesust nõrgestades elanikkonda, 
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kes juba enne seda oli haavatav; seega tuleb hoiduda sotsiaalsete toetuste kärpimisest. Igapäevane 
toimetulek ei tohiks baseeruda mitteametlikel solidaarsetel vastutustel.  
 
Prioriteediks on parandada elamumajanduse tingimusi võimaldades igale EL kodanikule adekvaatse 
elamise väärika elu põhitingimustega. Rahuldava elamise võimaldamine on endiselt raske, seda enam, 
et elektrienergia kulud on märgatavalt tõusnud.  
 
Suured erinevused sissetulekute vahel, kõrged laenuintressid on toonud välja kiire vajaduse piisava 
miinimumsissetuleku kohta käiva debatti üle.    
 
Lähitulevikus on kiiresti vaja murda vaesusering, mis mõjutab võitlust laste vaesuse vastu.  Laste 
vajaduste rahuldamine tähendab kõigi vajaduste rahuldamist: elamumajandus, tervishoid, teenuste 
kättesaadavus, sissetulek, tööhõive...  Lapsi puudutava vaesuse vastu võitlemise meetmete kasutusele 
võtmine tähendab võitlust kõigi vaesuse aspektide vastu ja see toob kaasa lahendused, mis on 
suunatud perede vaesuse vähendamiseks.  Laste paremasse tulevikku investeerimise põhitingimuseks 
on hariduse kättesaadavus. Perekondade olukorra parandamisel on üheks strateegiaks 
sotsiaalteenuste kättesaadavus. 
 
Võimaluste loomiseks on esmatähtis korraliku töö kättesaadavus.  
 
Väljapakutud EL vaesusevastane platvorm peab sisaldama kõigi huvirühmade, sealhulgas vaesuse all 
kannatavate inimeste, huve.  Osalust peab laiendama kaasates vaesuse all kannatavaid inimesi alates 
protsessi algusest kuni monitooringu ja tagatiste kohata tehtavate hinnanguteni. Osalemine peab olema 
positiivne kogemus, otsusetegijad peavad olema vastutavad ja oma otsustes läbipaistvad.   
 
VASTUKAJAD 
Töörühmade aruannetele vastasid hr Juan MATO, Perekondade ja laste sotsiaalsete tagatiste 
peadirektor, Hispaania tervishoiu- ja sotsiaalminister, Robert VERRUE, tööhõive, sotsiaalvaldkonna – ja 
võrdsete võimaluste peadirektoraadi juht,  Ludo HOREMANS, EAPN president, Aurelio FERNADEZ 
LOPEZ, Euroopa sotsiaalkaitse komitee president ja Phillipe COURARD, Sotsiaalse integratsiooni ja 
vaesusega võitlemise sekretariaat, Belgia EL eesistumise nõukogu. Nad kinnitasid delegaatidele, et 
kohtumise tulemused mõjutavad tagatiste loomise poliitikat ja neist igaüks on vastutav töörühmade 
aruande kindla aspekti osas, mis neid puudutab.  
 
Kohtumise lõpul märkis Ungari sotsiaalminister pr. Erzsebet BARTA , et sellised EL kohtumised on 
ainulaadseks sündmuseks. Vaesuse all kannatavad inimesed saavad rääkida oma kogemustest ja 
praktikast. Selline väärtus laiendab kogemuste vahetamist ja tugevdab koostööd. Ta kinnitas kohustust 
dialoogi jätkamiseks. Järgmise taolise kohtumise korraldaja on Ungari aastal 2010.  
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