
EL-I RAHA 
VAESUSE 

LEEVENDA- 
MISEKS KOHE! 

   

 

Kõik koos vaesuse 

leevendamise ja 

sotsiaalse kaasatuse 

eest 

and social inclusion. Kampaania korraldajaks on Euroopa vaesusevastane 
võrgustik (EAPN) ja selle liikmed FEANTSA, Caritas 
Europa, ENAR, Eurochild, Eurodiaconia, AGE Platform, 
Salvation Army, aga ka Social Platform, SOLIDAR, 
EASPD, ICSW Europe, Workability Europe, ISFW Europe,  
European Women's Lobby ja European Disability Forum. 

ANNA OMA ALLKIRI 
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/ 

või EAPN-i kodulehel www.eapn.eu 

Me vajame Sinu toetust! 
 

Pea iga neljas inimene Euroopas on vaesuse 

ja/või sotsiaalse tõrjutuse ohus. 

 

Liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi 

ja eraldama vaesuse vastu võitlemiseks 

vajalikud rahalised vahendid. 
 

ANNA OMA ALLKIRI 
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/ 

 

Toeta Euroopa Sotsiaalfondist 

20% eraldamist sotsiaalse kaasatuse ja vaesuse 

leevendamise tarbeks! 
 

Me vajame Sinu toetust! 
 

 

 

http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
http://www.eapn.eu/
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/


On fakt, et vaesust leidub kõikjal Euroopas 

   inimene  inimesest on EL-is vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
ohus. 
 

EL-i ligikaudu 500-miljonilisest elanikkonnast: 

 80 miljonit inimest elab allpool vaesuspiiri (nende sissetulek jääb alla 

60% riigi keskmisest sissetulekust) 

 22 miljonit inimest elab materiaalses puuduses (ei saa endale lubada 

kaupu, teenuseid või tegevusi, mida peetakse nende riigis 

põhivajadusteks) 

 18 miljonit inimest elab töötus leibkonnas 

= 115 miljonit inimest on vaesed, sotsiaalselt tõrjutud või selle ohus 

 

Mida saab EL selle vastu ette võtta? 

 

 

 

 

 

 

2010 EL-i riikide valitsused seadsid vaesuse leevendamise sihtmärgi: tuua 
2020. aastaks 20 miljonit inimest vaesusest välja. 

2011 Et toetada seda vaesuse leevendamise sihtmärki, tegi Komisjon 

ettepaneku eraldada 25% ühtekuuluvuspoliitika eelarvest Euroopa 
Sotsiaalfondile ning tagada, et 20% sellest fondist läheks sotsiaalse 
kaasatuse ja vaesuse leevendamise tarbeks. 
 
 

 

 

 

 

Healthcare that’s  

right for you. 

Sed eleme antumi, nisi sit mamet varius iaculis, enim lorem consequat erat, ut 
convallis massat lorem quis tortor. Praeta sent nibh felis, tempusi sagittis, 
scelerisque ac, posuere fermentum, velit. Aliquam erat volutpat. Etiam quis lacus. 
Sed libero. In vitae velit nec leo posuere venenatis. 

Ühtekuuluvuspoliitika eelarve (CPB) 
Euroopa rahaline vahend ebavõrdsuse vähendamiseks EL-is 

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)  
Osa CPB-st ning peamine vahend tööhõive ja 

majandusliku ja sotsiaalse sidususe suurendamiseks 

 

25% 

Ühtekuuluvuspoliitika 
eelarve Euroopa 
Sotsiaalfondile (ESF) 
mõeldud osa 

Miks on vaja tegutseda kohe? 

2012 Selle aasta lõpus võetakse vastu EL-i järgmise 7 aasta eelarve, 

sealhulgas ESF-i eelarve. Komisjoni ettepanek on vaesuse 

leevendamiseks ülioluline. 

Siiski paistab, et 27 riigist 26 riigi valitsus on valmis ettepanekust 

keelduma, mis seab tõsiselt kahtluse alla lubaduse, mille nad on 

andnud 23%-le Euroopa elanikkonnast, kes on vaesed ja sotsiaalselt 

tõrjutud või selle ohus! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kampaania algatas Euroopa vaesusevastane võrgustik (EAPN) ja selle 
liikmed FEANTSA, Caritas Europa, ENAR, Eurochild, Eurodiaconia, AGE 
Platform, Salvation Army, aga ka Social Platform, SOLIDAR, EASPD, ICSW 
Europe, Workability Europe, ISFW Europe, European Women's Lobby ja 
European Disability Forum. 

Kampaanias osalevad vabaühendused: 

 Pöörduvad vastavate inimeste poole kõigil otsustamisprotsessi 
tasanditel ja etappidel. 

 Tegutsevad siseriiklikul ja Euroopa tasandil, et korraldada 
valitsustele ning riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi 
liikmetele suunatud ühistegevusi.  

 Korraldavad juunis kohtumise Euroopa Parlamendi liikmetega, 
kohtuvad riikide valitsuste Brüsselis baseeruvate esindajatega 
ning edastavad ettepanekut arutavatele ministritele 
ühispöördumise. 

 Saadavad sügisel ministritele ja riigipeadele petitsiooni, mille 
on allkirjastanud inimesed üle kogu EL-i. 

 Vajavad Sinu toetust petitsioonile allkirjade 
kogumisel! 

 

 

Euroopa Sotsiaalfondi osa vaesuse 
leevendamiseks 

 20% 

Seega peame kiiremas korras tegutsema, et mõjutada valitsusi 
tagamaks: 

EL-i raha vaesuse leevendamiseks kohe! 

 Tagada, et Euroopa Sotsiaalfondile eraldatakse vähemalt 25% 
kõikidele struktuurifondidele mõeldud vahenditest 

 Eraldada 20% Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest sotsiaalse 
kaasatuse ja vaesusevastaste meetmete tarbeks 


