Περίληψη για τον πολίτη
∆έσμη μέτρων για την κοινωνική επένδυση με στόχο την
ανάπτυξη και τη συνοχή
Η Επιτροπή καλεί τις χώρες της ΕΕ να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική επένδυση.
Κοινωνική επένδυση σημαίνει αξιοποίηση των ικανοτήτων των ατόμων και στήριξη της συμμετοχής
τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Αυτό θα συμβάλει στη μεγαλύτερη ευημερία των ατόμων
και την τόνωση της οικονομίας, ενώ θα βοηθήσει την ΕΕ να βγεί από την κρίση πιο ισχυρή, πιο
συνεκτική και πιο ανταγωνιστική.
ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;

•

Οικονομική κρίση: Η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν φθάσει σε
επίπεδα ρεκόρ, αποκλείοντας τα άτομα από την αγορά εργασίας και την κοινωνία, ενώ
ταυτόχρονα οι κρατικοί προϋπολογισμοί υφίστανται μεγάλες πιέσεις. Όλα αυτά θέτουν σε
κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να βγουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι το 2020.

•

∆ημογραφικές αλλαγές: Το ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην Ευρώπη
συρρικνώνεται συνεχώς, ενώ το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται. Έτσι, οι κυβερνήσεις
των κρατών μελών αναζητούν τρόπους για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και επάρκεια
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Η ∆ΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ;

•

Αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την εξασφάλιση επαρκών και βιώσιμων
συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απλούστερη
διαχείριση των παροχών και υπηρεσιών, την καλύτερη στόχευσή τους και τη χορήγησή τους
υπό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. συμμετοχή σε επαγγελματική κατάρτιση).

•

Επένδυση στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε τα άτομα να έχουν
περισσότερες πιθανότητες να ενταχθούν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Σχετικά
παραδείγματα είναι η εκπαίδευση, η παιδική μέριμνα, η υγειονομική περίθαλψη, η
επαγγελματική κατάρτιση, η παροχή βοήθειας για εξεύρεση εργασίας και η επαγγελματική
επαναπροσαρμογή.

•

Αποτελεσματικότερα συστήματα κοινωνικής προστασίας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των ατόμων σε κρίσιμες περιόδους της ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική επένδυση
πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες αργότερα
και να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι για την υγεία, παρά να «θεραπεύονται» εκ των υστέρων.
Συνεπώς, η επένδυση στα παιδιά και τους νέους είναι ιδιαίτερα σημαντική.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ;
Από την ενισχυμένη κοινωνική επένδυση θα ωφεληθούν:
• Τα παιδιά και οι νέοι, καθώς οι έγκαιρες παρεμβάσεις και η λήψη μέτρων θα σταματήσουν
τον κύκλο της μεταφοράς των επιπτώσεων από τη μια γενιά στην άλλη.
• Τα άτομα που αναζητούν ή μπορεί να αναζητήσουν εργασία, καθώς θα τους παρέχεται
ευκολότερα ολοκληρωμένη βοήθεια για να βρουν δουλειά.
• Οι γυναίκες, γιατί θα έχουν ίσες ευκαιρίες και λιγότερα εμπόδια στην αγορά εργασίας
• Τα ηλικιωμένα άτομα, γιατί θα μπορούν να συμμετέχουν για μεγαλύτερο διάστημα στην
κοινωνία και την οικονομία
• Τα άτομα με αναπηρία, γιατί θα είναι πιο αυτόνομα και θα μπορούν να εργάζονται σε
κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εργασίας

•

•
•

Οι άστεγοι, γιατί θα έχουν καλύτερες ευκαιρίες επανένταξης στην κοινωνία και την εργασία.
Οι εργοδότες, γιατί θα έχουν περισσότερους, υγιέστερους και πιο ειδικευμένους
εργαζόμενους
Η κοινωνία στο σύνολό της, γιατί θα υπάρχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, υψηλότερα
επίπεδα απασχόλησης, καλύτερη υγεία και κοινωνική ένταξη, με αποτέλεσμα την τόνωση της
ανάπτυξης και τη μικρότερη πίεση των προϋπολογισμών για κοινωνική προστασία

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ∆ΡΑΣΗ Η ΕΕ;

•

Οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές στον τομέα της υγείας είναι κατά κύριο λόγο
αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Όμως, η κρίση έδειξε ότι οι οικονομίες των χωρών
της ΕΕ είναι εξαιρετικά αλληλεξαρτώμενες.

•

Η ΕΕ θα χορηγήσει στα κράτη μέλη χρηματοδοτική βοήθεια για να πραγματοποιήσουν τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ;

•

Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις πολιτικές που αξιοποιούν και ενισχύουν τις ικανότητες και
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και διευκολύνουν την αναζήτηση εργασίας.

•

Θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι πόροι, με στόχο την επάρκεια και βιωσιμότητα
της κοινωνικής προστασίας.

•

Καλύτερα αποτελέσματα: μεγαλύτερη παραγωγικότητα και απασχολησιμότητα, καθώς και
καλύτερη υγεία, γεγονός που θα βοηθήσει τα άτομα να βγουν από τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης.

ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΠΡΟΤΑΣΗ;

Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ καλούνται να εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατό τις πολιτικές
κατευθύνσεις της δέσμης αυτής.

