Резюме за гражданите
Пакет от мерки за социални инвестиции с цел растеж и
сближаване
Комисията призовава страните от ЕС да обърнат по-голямо внимание на социалните
инвестиции. Социални инвестиции означава повишаване на способностите на хората и
подкрепа за участието им в обществения живот и трудовия пазар. Това ще е от полза за
просперитета на отделните хора, ще подкрепи икономиката и ще помогне на ЕС да излезе от
кризата по-силен, по-сплотен и по-конкурентоспособен.
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?

•

Икономическата криза – безработицата, бедността и социалното изключване
достигнаха рекордни равнища, като много хора се оказаха извън трудовия пазар и
обществения живот, а публичните бюджети са подложени на натиск. Това поставя под
въпрос постигането на целта на ЕС за избавяне на поне 20 млн. души от бедността и
социалното изключване до 2020 г.

•

Демографски промени – Броят на населението в трудоспособна възраст в Европа
намалява, а делът на възрастните хора нараства. Правителствата на страните от ЕС
търсят начини за гарантиране на устойчивостта и ефективността на системите за
социална закрила.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПАКЕТЪТ ОТ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ?

•

По-ефективни разходи, за да се гарантира подходяща и устойчива социална закрила.
Това може да се постигне чрез опростяване на предоставянето на обезщетения и
услуги, по-доброто им насочване и обвързването на получаването им с условия
(например за участие в обучение).

•

Инвестиране в уменията и способностите на хората, за да се подобрят
възможностите им за интегриране в обществото и на трудовия пазар. Примери за това
са образование, достъп до детски заведения, здравеопазване, обучение, помощ за
търсене на работа и възстановяване.

•

Гарантиране, че системите за социална закрила отговарят на нуждите на хората в
решаващи моменти от живота им. Това означава инвестиране на възможно найранен етап, за да се предотврати възникването на трудности по-късно и подготвяне на
хората да се справят с рисковете в живота, вместо просто да се „поправят“
последиците. Затова инвестирането в децата и младите хора е важно.

ЗА КОГО И КАКВИ ЩЕ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО?
Увеличените социални инвестиции ще са от полза за:
• децата и младите хора – ранна намеса и други мерки за прекъсване на

цикличността на неравностойното положение между поколенията;

•
•

•

•
•

търсещите работа – цялостна и по-достъпна помощ за намиране на работа;
жените – по-изравнени възможности и по-малко пречки на трудовия пазар;
възрастните хора – възможности за по-продължително участие в социалния и
икономическия живот;
хората с увреждания – повишаване на възможностите за независим живот и
адаптирани към нуждите им работни места;
бездомните хора – по-добри шансове за реинтегриране в обществото и на трудовия
пазар;

•
•

работодателите – по-многобройна и с повече умения работна ръка в по-добро здраве;
обществото като цяло – по-висока производителност, по-висока заетост, по-добро
здравно и социално приобщаване, което ще стимулира растежа и ще облекчи натиска
върху бюджетите за социална закрила.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?

•

Социалната и здравната политика са отговорност предимно на националните
правителства. Кризата обаче показа, че икономиките на страните от ЕС са силно
зависими една от друга.

•

ЕС ще окаже финансова помощ на страните членки за извършване на необходимите
реформи, по-специално чрез Европейския социален фонд.

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ?

•

Ще се обърне по-голямо внимание на политиките, които водят до повишаване на
уменията и способностите на хората и отстраняване на пречките пред намирането на
работа.

•

По-ефективно използване на ресурсите, което помага за гарантиране на подходяща и
устойчива социална закрила.

•

По-добри резултати – осигуряване на по-висока производителност и заетост и по-добро
здравеопазване, което ще помогне на хората да се избавят от бедността и социалното
изключване и да поддържат подходящ жизнен стандарт.

КОГА ПАКЕЪТ ОТ МЕРКИ ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА?
Правителствата на страните от ЕС са призовани да приложат възможно най-бързо
политическите насоки, включени в този пакет.

