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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sosiaalisia investointeja koskevasta sopimuksesta – vastauksesta kriisiin
(2012/2003(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 5, 6, 9, 147, 149, 151 ja 153 artiklan,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020": 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Uuden osaamisen 
ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen" (COM(2010)0682) ja siitä 
26. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Vuotuinen 
kasvuselvitys 2012" (COM(2011)0815), sen liitteenä olevan yhteisen työllisyysraportin
luonnoksen ja 15. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuotuisen 
kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista2,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon komission 
suosituksesta työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämiseksi 
(COM(2008)0639) ja siitä 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon tammikuussa 2012 julkaistun Eurostatin tutkimuksen ja 
8. helmikuussa 2012 julkaistun Eurostatin tiedotteen.4,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle" (COM(2010)0758), Euroopan talous- ja sosiaalikomitean siitä 
antaman lausunnon5 ja siitä 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman6,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan teemavuodesta 2010)7,

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Uudistettu 
sosiaalinen toimintaohjelma: mahdollisuudet, väylät ja yhteisvastuu 2000-luvun 
Euroopassa" (COM(2008)0412) ja siitä 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman8,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0466.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0047.
3 EUVL 212E, 5.8.2010, s. 23.
4 Eurostatin tiedote 21/2012, s. 1.
5 EUVL C 238, 25.8.2011, s. 130–134.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0495.
7 EUVL L 298, 7.11.2008, s. 20–29.
8 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0370.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon "Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys 
elpyvässä taloudessa" (COM(2009)0545) ja siitä 20. toukokuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman1,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Uutta pontta 
ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 -
strategian tueksi" (COM(2010)0296) ja siitä 8. kesäkuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämisestä3,

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2010 hyväksytyn Bruggen julkilausuman ammatillista 
koulutusta koskevasta tehostetusta eurooppalaisesta yhteistyöstä kaudeksi 2011–20204,

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Progress Towards the 
Common European Objectives in the Education and Training" (SEK(2011)0526),

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman nuorten työmarkkinoille 
pääsyn edistämisestä sekä harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen 
aseman vahvistamisesta5,

– ottaa huomioon äskettäin hyväksytyt EU:n talouden ohjausjärjestelmää koskevat viisi 
asetusta ja yhden direktiivin6,

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon vuosia 2007–2013 
koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä (COM(2011)0398),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

A. katsoo, että nykyisellä talous- ja rahoituskriisillä on pitkäaikaiset vaikutukset paitsi 
Euroopan talouskasvuun myös työllisyyteen, julkisen sektorin säästöihin ja sosiaalisten 
investointien laatuun Euroopassa;

B. katsoo, että suurin osa viimeaikaisista toimista kriisiin vastaamiseksi on perustunut 
pääasiassa lyhyen aikavälin tavoitteisiin, päämääränä julkisen talouden vakauden 
palauttaminen, mikä on taloutemme kannalta ratkaisevan tärkeää, ja katsoo, että näillä 
säästötoimilla voi olla kielteisiä pitkän aikavälin vaikutuksia työllisyyteen, kasvuun ja 
kilpailukykyyn, ellei niitä täydennetä kasvua ja työllisyyttä tukevilla toimilla;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0190.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0263.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0531.
4 IP/10/1673.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0262.
6 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1–47.
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C. katsoo, että Lissabonin strategia ja Euroopan työllisyysstrategia eivät ole tuottaneet 
haluttua tulosta, että Eurooppa 2020 -strategian menestys on epävarmaa ja vaatii 
jäsenvaltioilta ja EU:n toimielimiltä voimakkaampaa sitoutumista;

D. katsoo, että äskettäin julkaistu vuotuinen kasvuselvitys samoin kuin yhteinen 
työllisyysraportti osoittivat, että koska julkisen talouden vakauttamista pidetään yhä 
ensisijaisena tavoitteena, kaikissa jäsenvaltioissa ei ole paneuduttu riittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisiin tavoitteisiin ja työllisyys- ja koulutustavoitteisiin;

E. ottaa huomioon, että 27 jäsenvaltion EU:n työttömyysaste oli tammikuussa 2012 runsaat 
10 prosenttia ja että se kosketti erityisesti nuoria, heikosti koulutettuja työntekijöitä ja 
pitkäaikaistyöttömiä, ja katsoo, että tämä yhdessä väestön ikääntymisen kanssa saa aikaan 
vakavan vaaran, että pidemmällä aikavälillä menetetään inhimillistä pääomaa, millä voi 
olla peruuttamattomia vaikutuksia työmarkkinoihin ja talouskasvun mahdollisuuksiin;

F. ottaa huomioon, että vuonna 2010 lähes 16 prosenttia eurooppalaisista eli köyhyysrajalla, 
ja että samana vuonna työttömissä kotitalouksissa elävien lasten ja aikuisten määrä on 
kasvanut lähes 10 prosenttia; katsoo, että tämä yhdessä lasten köyhyyden, köyhyysrajalla 
työtä tekevien vaikutuksen sekä korkean nuorisotyöttömyyden kanssa johtaa 
tulevaisuudessa yhä suurempaan köyhyysriskiin ja sosiaaliseen syrjäytymiseen;

G. katsoo, että Euroopan unionin koulutustulokset eivät edelleenkään vastaa 
työmarkkinoiden tarpeita, eivätkä ne ole avoinna olevien työpaikkojen kasvavan 
osaamisvaltaisuuden tasolla;

H. katsoo, että paine sosiaaliturvajärjestelmiä kohtaan on kasvanut ja että niiden tulolähteet 
ovat merkittävästi laskeneet; katsoo, että korkean pitkäaikaistyöttömyyden jatkuminen 
todennäköisesti pahentaa tätä suuntausta edelleen;

I. katsoo, että hyvin kohdennetut sosiaaliset investoinnit ovat tärkeitä asianmukaisen 
työllisyystason varmistamisessa tulevaisuudessa, talouden vakauttamisessa, inhimillisen 
pääoman kehittämisessä ja Euroopan unionin kilpailukyvyn parantamisessa;

Uusi lähestymistapa sosiaalisiin investointeihin Euroopassa

1. muistuttaa, että sosiaalisilla investoinneilla, jotka ovat rahoituksen hankintaa ja käyttöä 
tavoitteena sosiaalinen ja taloudellinen tuotto, pyritään vastaamaan esiin tuleviin 
sosiaalisiin riskeihin ja tarpeisiin, ja että niissä keskitytään julkiseen politiikkaan ja 
inhimilliseen pääomaan investoinnin strategioihin, joilla valmennetaan yksittäisiä 
henkilöitä, perheitä ja yhteiskuntia mukautumaan erilaisiin muutoksiin ja selviytymään 
siirtymisestä kohti joustavampia työmarkkinoita;

2. korostaa, että yksi tärkeimmistä sosiaalisten investointien piirteistä on niiden kyky 
sovittaa yhteen sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita ja ettei niitä siksi saisi pitää vain 
menoina vaan myös investointeina, joilla saadaan aikaan todellista tuottoa 
tulevaisuudessa;

3. toteaa siksi, että sosiaalisten investointien olisi oltava tärkeä osa eurooppalaista talous- ja 
työllisyyspolitiikkaa sekä EU:n toimia kriisiin vastaamiseksi ja että tämä vaatii 
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Eurooppa 2020 -strategian työllisyys-, sosiaali- ja koulutustavoitteiden tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa;

4. toteaa, että kriisi vaatii Euroopan sosiaalisen mallin nykyaikaistamista, kansallisen 
sosiaalipolitiikan uudelleenarviointia ja siirtymistä "aktiivisesta hyvinvointivaltiosta", joka 
reagoi vain markkinoiden puutteellisen toiminnan aiheuttamiin haittoihin, "aktivoivaan 
hyvinvointivaltioon", joka investoi ihmisiin ja tarjoaa kansalaisille välineitä ja 
kannustimia;

Aktivoiva hyvinvointivaltio

5. kehottaa tähän liittyen jäsenvaltioita ja komissiota säilyttämään tasapainon kriisistä 
johtuviin välittömiin haasteisiin vastaamiseksi tarpeellisten toimien ja keskipitkän ja 
pitkän aikavälin toimien välillä ja keskittymään ensisijaisesti toimiin, joiden tavoitteena 
on

a) auttaa työttömiä palaamaan takaisin työhön
b) luoda pysyviä ja laadukkaita työpaikkoja, parantaa työn tuottavuutta sekä työnjakoa
c) investoida koulutukseen
d) parantaa tasapainoa joustavuuden ja turvallisuuden kesken ja edistää perhe- ja 

työelämän yhteensovittamista
e) uudistaa eläkejärjestelmiä ja luoda edellytyksiä pysymiselle pidempään työelämässä
f) torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ryhtymään toimiin, joilla kehitetään työllisyyttä 
tukevaa ympäristöä ja sitä vahvistavaa työmarkkinapolitiikkaa, kuten tehokkaampia ja 
paremmin kohdennettuja työttömyys- ja sosiaalietuusjärjestelmiä, joihin yhdistyy 
työllisyyttä aktivoivia toimenpiteitä, lisäämään pitkäaikaistyöttömien työllistyvyyttä 
tukevaa erityiskoulutusta ja uudelleenkoulutusta ja edistämään työelämän taitojen 
kohentamista ja työpaikkakoulutusta ottaen erityisesti huomioon työttömät nuoret ja vähän 
koulutetut työntekijät;

7. kannustaa jäsenvaltioita investoimaan nuorten henkilöiden tukemiseen ja heidän 
työmarkkinoille pääsynsä parantamiseen tarjoamalla koulutusohjelmia ja nuorten 
työharjoitteluohjelmia, tukemalla yrittäjyyttä ja luomalla työntekijöille kannustimia 
palkata vastavalmistuneita, turvaamalla kitkattomamman siirtymisen koulutuksesta 
työelämään ja edistämällä niin liikkuvuutta Euroopassa kuin alueellista liikkuvuutta;

8. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin 
parantaakseen koulutusjärjestelmiä kaikilla tasoilla eli panostamaan 
varhaiskasvatusstrategiaan, ehkäisemään koulun keskeyttämistä, parantamaan keskiasteen 
koulutusta ja lisäämään ohjausta ja neuvontaa, tarjoamaan opiskelijoille paremmat 
edellytykset päästä menestyksekkäästi kolmannen asteen koulutukseen tai suoraan 
työmarkkinoille, kehittämään välineitä, joilla voidaan paremmin ennakoida tulevia 
taitotarpeita ja vahvistaa koulutuslaitosten, yritysten ja työvoimapalvelujen välistä 
yhteistyötä ja edistämään ammattipätevyyden tunnustamista ja kehittämään kansallisia 
tutkintojen viitekehyksiä;
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9. kehottaa komissiota takaamaan joustoturvaperiaatteiden kattavan täytäntöönpanon ja 
puuttumaan työmarkkinoiden segmentoitumiseen tarjoamalla siirtymävaiheessa oleville 
tai määräaikaisella tai osa-aikaisella työsopimuksella oleville henkilöille sekä riittävän 
sosiaaliturvan että mahdollisuuden koulutukseen, uransa kehittämiseen ja 
kokopäivätyöhön; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan palveluihin, kuten lastenhoitoon ja 
kokopäiväisiin koulupaikkoihin, jotka osaltaan edistävät sukupuolten tasa-arvoa, edistävät 
työn ja yksityiselämän välistä tasapainoa ja kannustavat työelämän ulkopuolella olevia 
henkilöitä ja yksinhuoltajia työhön; 

10. kehottaa jäsenvaltioita panemaan alulle tarvittavat uudistukset, joilla nostetaan 
lakisääteistä eläkeikää ja rajoitetaan mahdollisuuksia varhaiseläkkeeseen, ja yhdistämään 
tämän työolojen jatkuvaan parantamiseen ja elinikäisen koulutuksen järjestelmien 
täytäntöönpanoon, mikä mahdollistaa ammattiurien pidentämisen;

Sosiaalisia investointeja koskevalla sopimuksella parempaan hallintotapaan

11. kannustaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan sosiaalisten investointien sisällyttämiseksi 
keskipitkän ja pitkän aikavälin budjettitavoitteisiinsa sekä kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa; kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja komissiota valvomaan paremmin 
Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalitavoitteiden täytäntöönpanoa;

12. toteaa, että jotta työllisyys- ja sosiaalitavoitteiden asianmukainen täytäntöönpano voidaan 
varmistaa, hiljattain kehitettyä EU:n makrotalouden ja julkisen talouden 
valvontajärjestelmää on täydennettävä tehostetulla työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
seurannalla; kehottaa siksi komissiota harkitsemaan sosiaalisten investointien yhteisten 
indikaattoreiden tulostaulua EU-maiden tätä koskevan edistyksen seuraamiseksi;

13. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan "Sosiaalisia investointeja koskevan sopimuksen" 
allekirjoittamista ja luomaan sen kautta tehostetun valvontamekanismin edistämään 
ponnisteluja Eurooppa 2020 -strategian työllisyys-, sosiaali- ja koulutustavoitteiden 
saavuttamiseksi;

14. kehottaa komissiota kaikin mahdollisin toimin kannustamaan jäsenvaltioita 
allekirjoittamaan "Sosiaalisia investointeja koskevan sopimuksen" ja ottamaan käyttöön 
työllisyys-, sosiaali- ja koulutustavoitteiden arvioinnin EU-ohjausjaksolla 2013;

15. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan sen, että parhaillaan käsiteltävänä oleva 
monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 sisältää Euroopan sosiaalisiin investointeihin 
tarvittavat asianmukaiset määrärahat ja että käytettävissä olevat varat voidaan käyttää 
järkevällä ja tehokkaalla tavalla, sekä huolehtimaan siitä, että rakennerahastoista, 
erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta, tuetaan sosiaalisia investointeja, ja varmistamaan 
sen, että sen painopisteissä eri jäsenvaltioiden erityistarpeet otetaan huomioon; kehottaa 
komissiota, silloin kun se katsoo aiheelliseksi, asettamaan jäsenvaltioiden käyttöön muita 
mahdollisia rahoituslähteitä sosiaalisia investointeja varten;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille

.
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PERUSTELUT

Nykyisellä talous- ja rahoituskriisillä on epäilemättä pitkäaikaisia ja voimakkaita vaikutuksia 
paitsi Euroopan talouteen myös työllisyyteen, julkisen sektorin säästöihin ja sosiaalisiin 
investointeihin Euroopassa. Suurin osa viimeaikaisista ja nykyisistä toimista kriisiin 
vastaamiseksi on perustunut lyhyen aikavälin tavoitteisiin, päämääränä ensisijaisesti julkisen 
talouden kestävyyden palauttaminen, mikä on EU:n talouden kannalta ratkaisevan tärkeää. 
Tässä yhteydessä emme saisi kuitenkaan jättää huomiotta niitä kielteisiä vaikutuksia, joita 
näillä säästötoimilla voi olla Euroopan työllisyyteen ja kilpailukykyyn, ja meidän pitää 
täydentää niitä kasvua ja työllisyyttä tukevilla toimilla kuten hyvin suunnatuilla sosiaalisilla 
investoinneilla.

Tulevaisuuden haasteet

Talous- ja sosiaalikriisin seurauksena työttömyysaste oli 27 jäsenvaltion EU:ssa 
tammikuussa 2012 yli 10 prosenttia. Lisäksi Eurooppaa koettelee äärimmäisen vakava 
nuorisotyöttömyyden ongelma, joka yhdessä entistä vaikeamman koulusta työelämään 
siirtymisen kanssa luo pidemmällä aikavälillä työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen ja 
inhimillisen pääoman menettämisen riskin. Toinen tärkeä kysymys on heikosti koulutettujen 
työntekijöiden tilanne. Heidän työvoimansa kysyntä on jatkuvasti vähentynyt, mikä johtuu 
alakohtaisista muutoksista kohti korkeaa teknologiaa ja tietointensiivistä toiminta sekä 
köyhyydessä elävien ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrän kasvusta. 

Työmarkkinoiden vaikeaa tilannetta ovat vielä pahentaneet koulutusjärjestelmien ongelmat 
sekä väestön ikääntyminen. Ensinnäkään Euroopan unionin heikot koulutustulokset eivät 
vastaa työmarkkinoiden tarpeita, ja ne ovat saatavilla olevien työpaikkojen 
osaamisvaltaisuuden kannalta riittämättömät. On tärkeää panna merkille, että vuonna 2010 
14,1 prosenttia 18–24-vuotiaista nuorista keskeytti koulunsa ja että yli 20 prosenttia lapsista ei 
saavuttanut luku- ja laskutaidon perustasoa. Toiseksi väestön ikääntyminen aiheuttaa sen, että 
työmarkkinoille tulevien ihmisten määrä laskee ja työikäisen väestön määrä alkaa 
vuoden 2012 jälkeen vähetä. Tämä johtaa tilanteeseen, että vuonna 2060 yhtä 65-vuotiasta tai 
sitä vanhempaa henkilöä kohti on vain kaksi työtätekevää kansalaista. Näillä demografisilla 
suuntauksilla on tulevaisuudessa vakavia vaikutuksia työmarkkinoihin, talouskasvun 
potentiaaliin ja julkisen sektorin säästöihin.

Lisäksi kriisin vuoksi paine sosiaaliturvajärjestelmiä kohtaan on monissa maissa kasvanut, ja 
eläkejärjestelmien, työllisyystukien tai terveydenhuoltojärjestelmien tulolähteet ovat laskeneet 
huomattavasti. Korkea pitkäaikaistyöttömyys todennäköisesti pahentaa tätä suuntausta 
edelleen.

Valitettavasti vaikuttaa siltä, että suurimmasta osasta viimeaikaisista toimista kriisin 
ratkaisemiseksi on puuttunut sosiaali- ja työllisyyspoliittinen ulottuvuus. Äskettäin julkaistu 
vuotuinen kasvuselvitys samoin kuin yhteinen työllisyysraportti osoittivat, että koska julkisen 
talouden vakauttamista on yhä pidettävä ensisijaisena tavoitteena, kaikissa jäsenvaltioissa ei 
paneuduttu riittävästi Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisiin tavoitteisiin ja työllisyys- ja 
koulutustavoitteisiin. 
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Sosiaalisten investointien tärkeys

Jotta Eurooppaan voidaan palauttaa kestävä kasvu, on elintärkeää vastata edellä mainittuihin 
haasteisiin hyvin suunnatuilla sosiaalisilla investoinneilla, joiden tavoitteena on saada 
yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä valmistautumaan muuttuviin taloudellisiin oloihin ja 
työmarkkinoiden muutoksiin. Jäsenvaltioiden olisi turvattava julkisen talouden kestävyys, 
mutta samalla niiden olisi panostettava myös siihen, että työttömiä, erityisesti 
pitkäaikaistyöttömiä autetaan palaamaan työhön, että luodaan pysyviä ja laadukkaita 
työpaikkoja, parannetaan työn tuottavuutta ja työnjakoa, investoidaan koulutukseen, 
kohennetaan oppimistuloksia ja saatetaan vastavalmistuneiden ja työntekijöiden taidot 
vastaamaan paremmin työmarkkinoiden tarpeita, parannetaan joustavuuden ja turvallisuuden 
välistä tasapainoa ja edistetään perhe- ja työelämän yhteensovittamista, uudistetaan 
eläkejärjestelmiä ja luodaan edellytykset, joissa pysyminen pidempään työelämässä on 
mahdollista, torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.

Sosiaaliset investoinnit kattavat monia eri politiikanaloja ja ovat siten tärkeitä asianmukaisen 
työllisyystason varmistamisessa tulevaisuudessa ja Euroopan kilpailukyvyn parantamisessa. 
Koska niissä pyritään sovittamaan yhteen sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita, hallitusten ei 
pitäisi suhtautua niihin vain kulutuksena vaan pikemminkin investointina, joka saa aikaan 
todellista tuottoa tulevaisuudessa. Lisäksi näyttää siltä, että kriisi vaatii muutamilta 
jäsenvaltioilta sosiaalipolitiikan uudelleenarviointia ja siirtymistä "aktiivisesta 
hyvinvointivaltiosta" "aktivoivaan hyvinvointivaltioon", joka investoi ihmisiin ja tarjoaa 
kansalaisille välineitä ja kannustimia eikä vain reagoi markkinoiden puutteellisesta 
toiminnasta aiheutuviin haittoihin. Edellä esitetyn huomioon ottaen meidän olisi 
varmistettava, että sosiaaliset investoinnit ovat osa Euroopan talous- ja työllisyyspolitiikkaa ja 
niitä ratkaisuja, joita EU kriisin vuoksi tekee.

EU:n tason ulottuvuus ja parempi hallintotapa

Vaikuttaa siltä, että on välttämätöntä luoda sosiaalisia investointeja koskeva koordinoitu EU:n 
laajuinen lähestymistapa. Ensimmäinen yritys luoda Eurooppaan työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevia koordinoituja EU:n toimia, Lissabonin strategia ja Euroopan 
työllisyysstrategia, ei tuottanut haluttuja tuloksia, mikä johtui heikosta hallintotavasta. 
Valitettavasti näyttää siltä, että myös Eurooppa 2020 -strategian menestys on epävarma ja 
edellyttää jäsenvaltioilta voimakkaampaa sitoutumista. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että 
hiljattain kehitettyä talouden ohjausjärjestelmää ja makrotalouden valvontaa on täydennettävä 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan seurannalla. Tässä yhteydessä esittelijä kehottaa jäsenvaltioita 
allekirjoittamaan "Sosiaalisia investointeja koskevan sopimuksen", jonka avulla ne voisivat 
luoda Eurooppa 2020 -strategian työllisyys-, sosiaali- ja koulutustavoitteiden toteuttamisen 
kannalta paremman hallinto- ja valvontamenettelyn. Komissiota myös kehotetaan kehittämään 
sosiaalisten investointien yhteisten indikaattoreiden tulostaulun EU-maiden edistymisen 
seuraamiseksi. Oikea sosiaalisia investointeja koskeva strategia vaatii asianmukaisen 
rahoituksen. Siksi esittelijä kehottaa neuvostoa varmistamaan, että parhaillaan käsiteltävänä 
oleva monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 sisältää Euroopan sosiaalisiin investointeihin 
tarvittavat asianmukaiset määrärahat, sekä huolehtimaan siitä, että rakennerahastoista, 
erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta, tuetaan sosiaalisia investointeja.


