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Lasten hyvinvointi EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä (MFF) ja elpymisvälineessä 

EU on päivittämässä ehdotustaan monivuotiseksi rahoituskehykseksi (MFF) tilanteessa, jossa koronapandemialla on ollut 

katastrofaaliset seuraukset ihmisille ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Tämä vaatii EU:lta vastausta koronan vaikutuksista 

toipumiseen niin välittömästi kuin pitkällä aikavälillä. 

Pelastakaa Lapset pitää tervetulleena komission uutta ehdotusta elpymisvälineestä (Next Generation EU recovery plan) 

ja uudistetusta rahoituskehyksestä. Se on rohkea vastaus kohtaamiimme haasteisiin. Pyydämme hallitusta tukemaan 

ehdotuksen hyväksymistä neuvottelujen aikana. Seuraavassa kolme syytä tukea ehdotusta: 

1. Sosiaalinen budjetti lasten hyvinvoinnin suojelemiseksi Euroopassa: puolustakaa EU:n jäsenvaltioiden 

sitoumusta osoittaa vähintään 5 % ESR+-rahoituksesta lapsiköyhyyden torjumiseen. Eurooppalaiset etsivät 

tukea ja suojaa pandemian seurauksilta. Koronan torjumiseksi toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet 

merkittävästi haavoittuviin ihmisiin, kuten köyhien perheiden lapsiin, kaikkialla Euroopassa. Lapsiköyhyys oli 

Euroopassa korkeaa jo ennen koronaa. Joka neljättä lasta EU:ssa uhkaa köyhyys tai syrjäytyminen. Ehdotus 

tarjoaa kaivattuja investointeja sosiaalisiin peruspalveluihin Euroopassa ja sen ulkopuolella suojaamaan lapsia 

kriisin pahimmilta seurauksilta. 

 

2. Työkalupakki geopoliittiselle unionille: pyydämme teitä tukemaan ulkosuhderahoituksen (NDICI) lisäystä 

esitetystä tasosta valtavien tarpeiden vuoksi. Tämä on tärkein väline kumppanimaiden pyrkiessä 

oikeudenmukaiseen ja oikeudenmukaiseen toipumiseen. Erityisesti humanitaariseen apuun tarvitaan 5 

miljardin euron lisäys. Eurooppa on onnistuneesti johtanut monenkeskistä vastausta pandemiaan. Riittävällä 

ulkosuhderahoituksella EU:n johtajuus voidaan muuttaa suuremmaksi vaikutusvallaksi ja todellisiksi muutoksiksi 

haavoittuvimmille väestöryhmille. Komission ehdottama lisäys on alku, mutta tarpeet ovat suuret. Jos ”Team 

Europe” aikoo täyttää lupauksensa kansalaisyhteiskunnan, monenkeskisyyden ja solidaarisuuden puolustajana, 

sen täytyy tarkoittaa investointeja kansalaisyhteiskuntaan sekä peruspalveluihin, erityisesti terveyteen, 

ravitsemukseen, koulutukseen ja sosiaaliturvaan. EU:n virallisesta kehitysavusta (ODA) on korvamerkittävä 20 % 

inhimilliseen kehitykseen. 

 

3. Suunnitelma sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja ilmastokestävyyden saavuttamiseksi: tukekaa 

oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund) lisärahoitusta ja sitokaa rahaston tavoitteet 

Parisiin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGt) toteuttamiseen. Euroopalla on mahdollisuus 

aktiivisesti sopeutua koronan jälkeiseen ”uuteen normaaliin” ja puuttua ihmisten ja planeetan kohtaamiin 

moniulotteisiin haasteisiin – etenkin ilmastonmuutokseen. EU voi tehdä poliittisia valintoja, jotta elpyminen 

tukee kestävän hyvinvoinnin rakentamista ja varmistaa, ettei köyhiä perheitä ja lapsia jätetä. 

Tämä on Euroopalle iso mahdollisuus toimia päättäväisesti, jotta jälleen rakennamme paremmin ja vihreämmin ja 

investoimme eriarvoisuuden torjuntaan. Tätä komission ehdotus tavoittelee ja toivomme, että jäsenvaltiot, mukaan 

lukien Suomi, tunnustavat, että on kaikkien etujemme mukaista toimia nyt sukupolven suojelemiseksi. 
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