Co nowego w UE?
Pakiet inwestycji społecznych na rzecz wzrostu
gospodarczego i spójności
Komisja wzywa państwa członkowskie UE, aby bardziej priorytetowo traktowały inwestycje społeczne.
Tego rodzaju inwestycje oznaczają zwiększenie potencjału obywateli oraz wsparcie ich udział w życiu
społeczeństwa i na rynku pracy. Dzięki inwestycjom społecznym wzrośnie poziom życia
Europejczyków oraz dynamika rozwoju gospodarczego, zaś UE wyjdzie z kryzysu silniejsza, bardziej
spójna i konkurencyjna.
NA CZYM POLEGA PROBLEM?

•

Kryzys gospodarczy – bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne osiągnęły rekordowe
poziomy; problemy te prowadzą do wypychania ludzi z rynku pracy i poza społeczeństwo
oraz do znacznego obciążenia budżetów publicznych. Z tego powodu może się okazać, że
nie uda się zrealizować celu UE polegającego na wyprowadzeniu co najmniej 20 mln ludzi z
ubóstwa i wykluczenia społecznego do 2020 r.

•

Zmiany demograficzne – populacja Europejczyków w wieku produkcyjnym zmniejsza się,
podczas gdy liczba osób w wieku emerytalnym wzrasta. Rządy państw członkowskich UE
poszukują nowych sposobów zapewnienia trwałości systemów zabezpieczenia społecznego i
odpowiedniej ochrony na ich podstawie.

CO OZNACZA PAKIET INWESTYCJI SPOŁECZNYCH?

•

Środki będą wydawane skuteczniej i efektywniej, dzięki czemu zabezpieczenie społeczne
będzie odpowiednie i trwałe. Można to osiągnąć, upraszczając sposób zarządzania
świadczeniami i usługami, lepiej je ukierunkowując oraz uzależniając je od spełnienia
kreślonych warunków (np. udziału w szkoleniach).

•

Inwestowanie w umiejętności ludzi oraz ich zdolności, celem zwiększenia możliwości
zintegrowania się ze społeczeństwem oraz wejścia na rynek pracy. Przykładowymi
dziedzinami takich inwestycji są edukacja, opieka nad dziećmi, opieka zdrowotna, szkolenia,
pomoc w znalezieniu pracy oraz rehabilitacja.

•

Zagwarantowanie, że systemy zabezpieczenia społecznego będą reagować na potrzeby
obywateli w krytycznych momentach ich życia. Oznacza to inwestowanie na jak
najwcześniejszych etapach, aby zapobiec późniejszym trudnościom; przygotowywanie ludzi,
aby radzili sobie z problemami, które mogą pojawić się w przyszłości, a nie rozwiązywanie ich
po ich wystąpieniu. Dlatego tak bardzo ważne jest inwestowanie w dzieci i młodzież.

KTO NA TYM SKORZYSTA I W JAKI SPOSÓB?
Dzięki wzmocnionym inwestycjom społecznym:
• dzieci i młodzież – dzięki wcześnie zastosowanym interwencjom i innym środkom będą
mogły wyrwać się z międzypokoleniowych cykli ubóstwa
• osoby poszukujące pracy i osoby potencjalnie poszukujące pracy – uzyskają
zintegrowane i bardziej dostępne wsparcie w znalezieniu zatrudnienia
• kobiety – skorzystają z większego równouprawnienia oraz zmniejszenia liczby barier na rynku
pracy
• osoby starsze – będą mogły dłużej aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa i w
gospodarce
• niepełnosprawni – będą w stanie żyć bardziej niezależnie i pracować na stanowiskach lepiej
dostosowanych do ich potrzeb

•

•
•

bezdomni – uzyskają lepsze szanse na ponowną integrację ze społeczeństwem oraz
znalezienie pracy
pracodawcy – będą mieć dostęp do większej liczby zdrowszych i lepiej wyszkolonych
pracowników
ogół społeczeństwa – zwiększy wydajność, poziom zatrudnienia, zdrowia i integracji
społecznej, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenia obciążenia
budżetów zabezpieczenia społecznego.

DLACZEGO TO WŁAŚNIE UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA?

•

Polityka społeczna i ochrony zdrowia zasadniczo leżą w zakresie odpowiedzialności rządów
krajowych. Jednakże kryzys gospodarczy pokazał, że gospodarki państw członkowskich UE
są w wysokim stopniu współzależne.

•

Unia Europejska zapewni wsparcie finansowe dla państw UE na przeprowadzenie
niezbędnych reform, w szczególności poprzez Europejski Fundusz Społeczny.

JAKICH ZMIAN MOŻNA OCZEKIWAĆ?

•

Można spodziewać się większego zaangażowania w realizowanie strategii politycznych,
których celem jest zwiększenie możliwości i umiejętności ludzi oraz wyeliminowanie
przeszkód w znalezieniu pracy.

•

Należy oczekiwać skuteczniejszego i bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów, dzięki
czemu zabezpieczenie społeczne będzie odpowiednie i trwałe.

•

Lepszej sytuacji społeczno-gospodarczej dzięki zwiększeniu wydajności, szans zatrudnienia,
poziomu zdrowia, skuteczniejszej pomocy ludziom w wychodzeniu z ubóstwa i wykluczenia
społecznego oraz zapewnieniu im odpowiednich warunków życia.

NA KIEDY PLANOWANE JEST WEJŚCIE W ŻYCIE PAKIETU?
Rządy państw członkowskich UE wzywa się do wdrożenia wytycznych dotyczących polityki, zawartych
w pakiecie, w jak najkrótszym terminie.

