Lühikokkuvõte
Sotsiaalsete investeeringute pakett majanduskasvu ja
ühtekuuluvuse edendamiseks
Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike üles pöörama rohkem tähelepanu sotsiaalsetele
investeeringutele. Sotsiaalsed investeeringud on sellised investeeringud, mis suurendavad inimeste
võimalusi ning toetavad nende osalemist ühiskondlikus elus ja tööturul. Need suurendavad inimeste
heaolu, elavdavad majandust ning aitavad ELil väljuda kriisist tugevama, ühtsema ja
konkurentsivõimelisemana.
MILLES ON KÜSIMUS?

•

Majanduskriis – tööpuudus, vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on saavutanud rekordilise taseme,
tõrjudes inimesed välja tööturult ja ühiskonnast ning survestades riigieelarveid. See ohustab
ELi eesmärki päästa 2020. aastaks vähemalt 20 miljonit inimest vaesusest ja sotsiaalsest
tõrjutusest.

•

Demograafilised muutused – Euroopa tööealine elanikkond kahaneb ning samas eakate
inimeste arv suureneb. ELi liikmesriikide valitsused otsivad võimalusi, kuidas tagada
sotsiaalkindlustussüsteemide toimimine jätkusuutlikul ja adekvaatsel moel.

MIDA SOTSIAALSETE INVESTEERINGUTE PAKETT HÕLMAB?

•

Vahendite tõhusam kasutamine, et tagada jätkusuutlik sotsiaalkaitse. Seda on võimalik
saavutada hüvitiste ja teenuste haldamise lihtsustamisega, muutes nad sihipärasemaks ning
tingimuslikuks (näiteks sõltuvaks koolitusel osalemisest).

•

Investeerimine inimeste oskustesse, et parandada nende võimalusi ühiskonnas ja tööturul
integreerumiseks. Asjaomased näited pärinevad hariduse, lastehoolduse, tervishoiu,
koolituse, tööotsingute toetamise ja rehabilitatsiooni valdkonnast.

•

Sotsiaalkaitsesüsteemide vastavuse tagamine inimeste vajadustele nende elu kriitilistel
hetkedel. See tähendab võimalikult varajast tegutsemist hilisemate probleemide vältimiseks
ning inimeste ettevalmistamist raskustele selle asemel, et neid (hiljem) päästa. Seetõttu on
investeerimine lastesse ja noortesse oluline.

KES JA KUIDAS SELLEST KASU SAAB?
Suurematest sotsiaalsetest investeeringutest saavad kasu:
• lapsed ja noored – varajane sekkumine ja muud meetmed ebasoodsa olukorra järgmisele
põlvkonnale edasikandumise lõpetamiseks;
• tööotsijad ja potentsiaalsed tööotsijad – integreeritud ja paremini kättesaadav toetus töö
leidmiseks;
• naised – võrdsemad võimalused ja vähem tõkkeid tööturule pääsemisel;
• vanemad inimesed – võimalused osaleda kauem ühiskonnaelus ja majandustegevuses;
• puuetega inimesed − parem iseseisev toimetulek ning kohandatud töökohad;
• kodutud – paremad võimalused ühiskonda ja tööle tagasitulemiseks;
• tööandjad – arvukam, tervem ja paremate oskustega tööjõud;
• ühiskond tervikuna – suurem tootlikkus, kõrgem tööhõive määr, parem tervis ja sotsiaalne
kaasatus, mis tekitab majanduskasvu ja vähendab survet sotsiaalkaitse valdkonna eelarvele.

MIKS TULEB MEETMEID VÕTTA ELI TASANDIL?

•

Sotsiaal- ja tervishoiupoliitika kuulub liikmesriikide valitsuste vastutusalasse. Kuid kriis on
näidanud, et ELi liikmesriikide majandused on üksteisest väga sõltuvad.

•

EL pakub liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondi vahendusel rahalisi vahendeid vajalike
reformide teostamiseks.

MIS TÄPSELT MUUTUB?

•

Pööratakse rohkem tähelepanu sellisele poliitikale, mis muudab inimeste võimalusi ja oskusi
ning kõrvaldab tõkked töö leidmisel.

•

Vahendeid kasutatakse tõhusamalt, millega aidatakse tagada adekvaatne ja jätkusuutlik
sotsiaalkaitse.

•

Paremad tulemused tagavad suurema tootlikkuse, tööalase konkurentsivõime ja tervise ning
aitavad inimestel pääseda vaesusest ja sotsiaalset tõrjutusest ning saavutada vajaliku
elatustaseme.

MILLAL PAKETT JÕUSTUB?
ELi liikmesriikide valitsustel palutakse rakendada paketi poliitikasuuniseid võimalikult kiiresti.

