EU-initiativ i korthet
Sociala investeringar för tillväxt och sammanhållning
EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att lägga större vikt vid sociala investeringar. Med det
menas att utveckla människors kompetens och göra dem delaktiga i samhället och på
arbetsmarknaden. På så sätt ökar man människors välstånd, stärker ekonomin och hjälper EU att gå
starkare, mer sammansvetsat och mer konkurrenskraftigt ur krisen.
BAKGRUND

•

Den ekonomiska krisen – Arbetslöshet, fattigdom och social utestängning har nått
rekordnivåer. Det leder till att allt fler hamnar utanför arbetsmarknaden och samhället, vilket i
sin tur tynger statskassorna. Den här utvecklingen gör det svårare att nå EU:s mål om att
hjälpa minst 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning fram till 2020.

•

Befolkningsutvecklingen – Andelen människor i arbetsför ålder i Europa krymper, samtidigt
som andelen äldre ökar. EU-länderna måste därför hitta lämpliga och hållbara system för
social trygghet i framtiden.

VAD INNEBÄR INITIATIVET?

•

Mer effektiva och verkningsfulla investeringar sörjer för lämpliga och hållbara system för social
trygghet. Man kan till exempel förenkla administrationen av bidrag och tjänster, rikta dem
bättre och villkora dem (t.ex. genom att kräva att bidragstagaren går en utbildning).

•

Investeringar i kompetensutveckling gör det lättare för människor att komma in i samhället och
på arbetsmarknaden. Exempel på lämpliga områden är utbildning, barnomsorg, hälso- och
sjukvård, hjälp med att söka arbete och rehabilitering.

•

Behovsanpassade system för social trygghet hjälper människor när det verkligen behövs.
Man måste investera så tidigt som möjligt för att förebygga problem och rusta människor för
svårigheter i livet i stället för att bara reparera skadorna. Det är därför viktigt att investera i
barn och ungdomar.

VEM GYNNAS OCH PÅ VILKET SÄTT?
Ökade sociala investeringar gynnar
• barn och ungdomar – tidiga investeringar och andra åtgärder som ser till att utanförskapet
inte går i arv från generation till generation
• arbetssökande och andra utanför arbetsmarknaden – integrerad och lättillgänglig hjälp att
hitta jobb
• kvinnor – lika möjligheter och färre arbetsmarknadshinder
• äldre – möjlighet att delta längre i samhället och ekonomin
• människor med funktionsnedsättning – ökat oberoende och anpassade arbetsplatser
• hemlösa – bättre möjligheter att återintegreras i samhället och på arbetsmarknaden
• arbetsgivare – fler, friskare och mer kvalificerade människor på arbetsmarknaden
• samhället som helhet – högre produktivitet och sysselsättning, bättre hälsa och större social
delaktighet ger högre tillväxt och lägre utgifter för social trygghet.
VARFÖR MÅSTE EU AGERA I DEN HÄR FRÅGAN?

•

Social- och hälsovårdspolitiken är främst de enskilda EU-ländernas ansvar, men krisen visar
hur mycket ländernas ekonomier är beroende av varandra.

•

EU kommer att ge EU-länderna ekonomiskt stöd till de nödvändiga reformerna, främst via
Europeiska socialfonden.

VAD INNEBÄR FÖRSLAGET?

•

Tydligare inriktning på kompetensutveckling och undanröjande av arbetsmarknadshinder.

•

Effektivare användning av resurserna för att garantera lämpliga och hållbara system för social
trygghet.

•

Bättre resultat som ger bättre produktivitet, anställbarhet och hälsa och hjälper människor att
ta sig ur fattigdom och social utestängning och få en skälig levnadsstandard.

NÄR TRÄDER FÖRSLAGET I KRAFT?
EU-länderna uppmanas att följa paketets strategiska vägledning så snart som möjligt.

