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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Socialinių investicijų pakto kaip atsako į krizę

(2012/2003(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 5, 6, 9, 147, 
149, 151 ir 153 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“ (COM(2010) 0682) ir į 
savo 2011 m. spalio 26 d. rezoliuciją šiuo klausimu1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą dėl 2012 m. metinės 
augimo apžvalgos (MAA) (COM(2011) 0815) ir į prie jos pridėtą Bendrosios užimtumo 
ataskaitos projektą, taip pat į savo 2012 m. vasario 15 d. rezoliuciją dėl užimtumo ir
socialinių aspektų 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą dėl Komisijos rekomendacijos 
dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties (COM(2008) 0639) ir savo 
2009 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties3,

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio mėn. Eurostato apžvalgą ir 2012 m. vasario 8 d. 
Eurostato informacinį biuletenį4,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“ 
(COM(2010) 0758), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę šiuo 
klausimu5 ir į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją šiuo klausimu6,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl 
Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)7,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą „Atnaujinta socialinė 
darbotvarkė: galimybės, prieinamumas ir solidarumas Europoje XXI amžiuje“ 
(COM(2008) 0412) ir savo 2009 m. gegužės 6 d. rezoliuciją šiuo klausimu8,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011) 0446.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0047.
3 OL C 212E, 2010 8 5, p. 23.
4 Eurostato informacinis biuletenis 21/2012, p. 1.
5 OL C 238, 2011 8 25, p. 130–134.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0495.
7 OL L 298, 2008 11 7, p. 20–29.
8 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0370.
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– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo atsigaunant 
ekonomikai (COM(2009) 0545) ir savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją šiuo klausimu1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 9 d. Komisijos komunikatą „Naujasis postūmis Europos 
bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ 
(COM(2010) 0296) ir savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją šiuo klausimu2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus mažinimo3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 7 d. priimtą Briugės komunikatą dėl intensyvesnio 
Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje 2011–2020 m. 
laikotarpiu4,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Pažanga siekiant bendrų Europos 
tikslų švietimo ir mokymo srityje“ (SEC(2011) 0526),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl jaunimo galimybių dalyvauti 
darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir praktikos padėties stiprinimo5,

– atsižvelgdamas į neseniai priimtą penkių reglamentų ir direktyvos dėl ES ekonomikos 
valdysenos rinkinį6,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą dėl 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos (COM(2011) 0398),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

A. kadangi dabartinė ekonomikos ir finansų krizė darys ilgalaikį poveikį ne tik ekonomikos 
augimui, bet ir užimtumo rodikliams, viešųjų išlaidų taupymui ir socialinių investicijų 
kokybei Europoje;

B. kadangi daugelis pastarojo meto atsako į krizę priemonių iš esmės buvo grindžiamos 
trumpalaikiais tikslais, kuriais siekiama atkurti viešųjų finansų stabilumą ir sutelkti 
pastangas mūsų ekonomikai apsaugoti, kadangi šios griežtos taupymo priemonės gali 
sukelti neigiamą ilgalaikį poveikį užimtumui, augimui ir konkurencingumui, jei nebus 
papildytos augimą ir užimtumą skatinančiomis priemonėmis;

C. kadangi nepavyko įgyvendinti Lisabonos strategijos ir Europos užimtumo strategijos ir 
kadangi sėkmingas strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas kelia abejonių, reikia 
didesnio valstybių narių ir Europos institucijų įsitraukimo;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0190.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0263.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0531.
4 IP/10/1673.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0262.
6 OL L 306, 2011 11 23, p. 1–47.
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D. kadangi neseniai paskelbtoje Metinėje augimo apžvalgoje ir Bendrojoje užimtumo 
ataskaitoje nurodyta, kad strategijoje „Europa 2020“ apibrėžtiems socialiniams, užimtumo 
ir švietimo sričių tikslams nebuvo skiriama pakankamai pastangų visose valstybėse 
narėse, nes fiskaliniam konsolidavimui vis dar teikiama pirmenybė;

E. kadangi 2012 m. sausio mėn. 27 ES valstybėse narėse nedarbas siekė daugiau kaip 
10 proc. ir labiausiai tai pajuto jauni žmonės, žemos kvalifikacijos darbuotojai bei ilgą 
laiką darbo neturintys asmenys ir kadangi, atsižvelgiant į gyventojų senėjimo problemą, 
ilgainiui gali kilti didelis pavojus prarasti žmogiškąjį kapitalą, o tai gali nepataisomai 
paveikti darbo rinką ir ekonomikos augimo galimybes;

F. kadangi 2010 m. beveik 16 proc. europiečių pajuto skurdo pavojų, o tais pačiais metais 
vaikų ir suaugusiųjų skaičius šeimose, kurių nariai yra bedarbiai, padidėjo beveik iki 
10 proc.; kadangi ši problema, taip pat vaikų skurdas, dirbančių neturtingų asmenų 
skaičiaus didėjimas ir didelis jaunų žmonių nedarbas ateityje lems dar didesnį skurdo ir 
socialinės atskirties pavojų;

G. kadangi mokymosi rezultatai Europos Sąjungoje vis dar neatitinka darbo rinkos poreikių ir 
nepakanka darbuotojų, galinčių užimti siūlomas darbo, kuriam atlikti reikia vis daugiau 
įgūdžių, vietas;

H. kadangi padidėjo našta socialinės paramos sistemoms, o įplaukos gerokai sumažėjo; 
kadangi įsivyravus dideliam ilgalaikiam nedarbui ši tendencija veikiausiai dar labiau 
sustiprės;

I. kadangi tikslinės socialinės investicijos svarbios užtikrinant deramą užimtumo lygį 
ateityje, stabilizuojant ekonomiką, didinant žmogiškąjį kapitalą ir Europos Sąjungos 
konkurencingumą;

Atnaujintas požiūris į socialines investicijas Europoje

1. primena, kad socialinėmis investicijomis, kaip lėšomis, kurios skiriamos ir naudojamos 
socialinei ir ekonominei grąžai kurti, siekiama atremti didėjančią socialinę riziką ir 
patenkinti poreikius, jos sutelkiamos į viešosios politikos sritis ir investavimo į žmogiškąjį 
kapitalą strategijas, kurias įgyvendinant asmenys, šeimos ir visuomenė mokomi 
prisitaikyti prie įvairių pokyčių ir sugebėtų pereiti prie lankstesnės darbo rinkos;

2. pabrėžia, kad viena iš svarbiausių socialinių investicijų savybių – jos sudaro sąlygas 
derinti socialinius ir ekonominius tikslus, todėl šios investicijos turėtų būti vertinamos ne 
tik kaip išlaidos, bet ir kaip investicijos, kurios ateityje duos realios naudos;

3. todėl pažymi, kad socialinės investicijos turėtų būti svarbi Europos ekonominės ir 
užimtumo politikos, taip pat ES atsako į krizę dalis ir kad reikės geriau įgyvendinti 
strategijoje „Europa 2020“ apibrėžtus užimtumo, socialinius ir švietimo tikslus;

4. pažymi, kad dėl krizės būtina atnaujinti Europos socialinį modelį, iš naujo apsvarstyti 
nacionalinę socialinę politiką ir pereiti nuo „aktyvios gerovės valstybės“, kurioje 
sprendžiamos tik dėl rinkos nepakankamumo kylančios problemos, prie „veikti 
skatinančios gerovės valstybės“, kurioje investuojama į žmones ir piliečiams suteikiamos 
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priemonės bei paskatos;

Veikti skatinanti gerovės valstybė

5. todėl šiuo požiūriu ragina valstybes nares ir Komisiją išlaikyti pusiausvyrą tarp veiksmų, 
kuriais sprendžiamos skubios dėl krizės kylančios problemos, ir vidutinės trukmės ir 
ilgalaikių veiksmų, ypatingą dėmesį skiriant veiklai, kuria siekiama:

a) padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką;
b) kurti tvarias ir kokybiškas darbo vietas, didinti darbo našumą ir darbo padalijimą;
c) investuoti į švietimą ir mokymą;
d) didinti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą ir padėti derinti 

šeimos ir profesinį gyvenimą;
e) pertvarkyti pensijų sistemas ir sudaryti sąlygas ilgiau dirbti;
f) kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi.

6. ragina valstybes nares ir Komisiją imtis veiksmų ir plėtoti darbui palankią aplinką 
įgyvendinant politikos sritis, kuriomis remiama darbo rinka, pvz., veiksmingesnes ir 
tikslingesnes nedarbo ir socialinės paramos išmokų sistemas, susijusias su užimtumo 
skatinimo priemonėmis, įdiegti specialųjį mokymą ir perkvalifikavimą siekiant didinti
įsidarbinimo galimybes ilgą laiką neturintiems darbo bedarbiams, taip pat skatinti ugdyti 
įgūdžius ir organizuoti mokymus darbo vietoje, visų pirma daugiau dėmesio skiriant 
jauniems bedarbiams ir žemos kvalifikacijos darbuotojams;

7. ragina valstybes nares investuoti į paramą jauniems žmonėms ir siekį gerinti šių žmonių 
galimybes patekti į darbo rinką rengiant mokymus ir jaunimo stažuočių programas, 
skatinant verslumą ir kuriant paskatas darbdaviams įdarbinti absolventus, tuo užtikrinant 
sklandesnį perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką ir skatinant judumą Europos ir 
regioniniu mastu;

8. ragina valstybes nares ir Komisiją imtis visų galimų priemonių švietimo sistemoms 
tobulinti visais lygmenimis: daugiau dėmesio skiriant ikimokyklinio ugdymo strategijai; 
mažinant mokyklos nebaigusių asmenų skaičių; gerinant vidurinį išsilavinimo lygį ir 
įdiegiant konsultavimą bei orientavimą; sudarant geresnes sąlygas studentams sėkmingai 
siekti tretinio išsilavinimo arba tiesiogiai patekti į darbo rinką; kuriant priemones, 
kuriomis siekiama geriau numatyti ateityje būsimus reikalingus įgūdžius, ir stiprinant 
švietimo įstaigų, verslo ir įdarbinimo tarnybų bendradarbiavimą; gerinant profesinės 
kvalifikacijos pripažinimą, taip pat plėtojant nacionalines kvalifikacijų sistemas;

9. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų plačiai įgyvendinti darbo rinkos lankstumo ir 
užimtumo garantijų pusiausvyros principai, ir spręsti darbo rinkos susiskaidymo klausimą 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą asmenims pereinamuoju laikotarpiu arba 
darbuotojams, dirbantiems pagal laikinąsias ir darbo ne visą darbo laiką sutartis, kartu 
galimybes dalyvauti mokymuose, kilti tarnyboje ir dirbti visą darbo laiką; ragina valstybes 
nares investuoti į tokias paslaugas kaip vaikų priežiūra ir mokyklose veikiančios 
pailgintos dienos grupės, nes jomis skatinama lyčių lygybė ir padedama siekti geresnės 
šeimos ir profesinio gyvenimo pusiausvyros, o neaktyvūs ir vieniši tėvai skatinami dirbti;

10. ragina valstybes nares įgyvendinti būtinas reformas, kad būtų padidintas įstatymuose 
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nustatytas pensinis amžius ir apribotos ankstyvo išėjimo į pensiją galimybės, ragina 
užtikrinti, kad tai būtų daroma nuolat gerinant darbo sąlygas ir įgyvendinant mokymosi 
visą gyvenimą programas, taip sudarant galimybes žmogui ilgiau išlaikyti profesinę 
veiklą;

Geresnė valdysena įgyvendinant Socialinių investicijų paktą

11. ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad tarp jų vidutinės trukmės ir ilgalaikių 
biudžeto tikslų ir į nacionalines reformų programas būtų įtrauktas socialinių investicijų 
tikslas; ragina Europos Vadovų Tarybą ir Komisiją geriau stebėti strategijoje „Europa 
2020“ apibrėžtų tikslų įgyvendinimą užimtumo ir socialinių reikalų srityse;

12. pažymi, kad, siekiant užtikrinti tinkamą tikslų įgyvendinimą užimtumo ir socialinių 
reikalų srityse, neseniai sukurta ES makroekonominės ir biudžeto priežiūros sistema turi 
būti papildyta geresne užimtumo ir socialinės politikos stebėsena; todėl ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę parengti bendrų socialinių investicijų rodiklių suvestinę ES šalių 
pažangai šioje srityje stebėti;

13. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę pasirašyti Socialinių investicijų paktą, kurį 
įgyvendindamos jos galėtų kurti stipresnę kontrolės sistemą ir didinti pastangas siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų užimtumo, socialinių reikalų ir švietimo srityse;

14. ragina Komisiją imtis visų galimų priemonių skatinant valstybes nares pasirašyti 
Socialinių investicijų paktą ir 2013 m. Europos semestre pradėti užimtumo, socialinių 
reikalų ir švietimo srities tikslų įgyvendinimo vertinimą;

15. ragina valstybes nares užtikrinti, kad šiuo metu svarstomoje 2014–2020 m. daugiametėje 
finansinėje programoje būtų numatyti tinkami biudžeto ištekliai, būtini socialinėms 
investicijoms Europoje, ir kad turimos lėšos būtų naudojamos racionaliai ir veiksmingai, 
taip pat ragina remti lėšų iš struktūrinių fondų, visų pirma iš Europos socialinio fondo, 
skyrimą socialinėms investicijoms užtikrinant, kad jo prioritetai atspindėtų konkrečius 
įvairių valstybių narių poreikius; ragina Komisiją, kai ji mano tai esant reikalinga, sudaryti 
galimybę valstybėms narėms socialinėms investicijoms naudoti kitus galimus lėšų 
šaltinius;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinė ekonomikos ir finansų krizė neabejotinai darys stiprų ilgalaikį poveikį ne tik 
Europos ekonomikai, bet ir užimtumo rodikliams, viešųjų išlaidų taupymui ir socialinėms 
investicijoms Europoje. Daugelis pastarojo meto ir dabartinių krizės valdymo priemonių 
grindžiama trumpalaikiais tikslais iš esmės siekiant atkurti labai svarbų ES ekonomikai 
viešųjų finansų tvarumą. Antra vertus, šiomis aplinkybėmis neturėtume nepaisyti galimo 
neigiamo šių griežtų taupymo priemonių poveikio Europos užimtumui bei konkurencingumui, 
taigi turėtume jas papildyti augimui ir užimtumui palankiomis priemonėmis, pvz., tikslinėmis 
socialinėmis investicijomis.

Ateityje kilsiantys sunkumai

Dėl ekonomikos ir socialinės krizės 2012 m. sausio mėn. nedarbo rodikliai 27 ES valstybėse 
narėse siekė daugiau kaip 10 proc. Be to, Europoje susiduriama su labai didelėmis 
problemomis, susijusiomis su jaunimo nedarbu ir vis sudėtingesniu perėjimu iš mokyklos į 
darbo rinką, todėl kyla jaunų žmonių atskyrimo nuo darbo rinkos grėsmė, ilgainiui bus 
prarastas žmogiškasis kapitalas. Kitas klausimas, kurį reikia neatidėliotinai spręsti, – tai 
žemos kvalifikacijos darbuotojų, kurie dėl sektorinių pokyčių ir perėjimo prie aukštesnių 
technologijų ir daug žinių reikalaujančios veiklos susiduria su nuolat mažėjančia darbo jėgos 
paklausa, padėtis ir didėjantis skurdžiai gyvenančių žmonių ir žmonių, kuriems gresia 
socialinė atskirtis, skaičius. 

Sudėtingą padėtį darbo rinkoje dar labiau apsunkina problemos, su kuriomis susiduriama 
švietimo sistemose, taip pat gyventojų senėjimas. Viena vertus, prasti mokymosi rezultatai 
Europos Sąjungoje neatitinka darbo rinkos poreikių ir nepakanka darbuotojų, galinčių užimti 
siūlomas darbo, kuriam atlikti reikia vis daugiau įgūdžių, vietas. Susirūpinimą kelia tai, kad 
2010 m. 14,1 proc. 18–24 m. asmenų nebaigė mokyklos, o daugiau kaip 20 proc. visų vaikų 
neatitiko pagrindinių raštingumo ir mokėjimo skaičiuoti standartų. Antra vertus, dėl gyventojų 
senėjimo į darbo rinką patenkančių asmenų skaičius mažėja, todėl darbingo amžiaus 
gyventojų nuo 2012 m. pradės mažėti ir 2060 m. tik du dirbantys piliečiai išlaikys vieną 65 m. 
ar vyresnio amžiaus pilietį. Šios demografinės tendencijos darys didelį poveikį darbo rinkai, 
ekonomikos augimo galimybėms ir viešųjų išlaidų taupymui.

Be to, dėl krizės daugelyje šalių padidėjo našta socialinės paramos sistemoms, o pajamos 
pensijų, nedarbo išmokų ar sveikatos priežiūros sistemose gerokai sumažėjo. Didelio 
ilgalaikio nedarbo tendencija ateityje veikiausiai dar labiau sustiprės.

Deja, atrodo, kad daugeliu pastarojo meto veiksmų mėginant įveikti krizę neatsižvelgta į 
socialinės ir užimtumo politikos aspektą. Iš neseniai paskelbtos metinės augimo apžvalgos ir 
Bendrosios užimtumo ataskaitos matyti, kad strategijoje „Europa 2020“ apibrėžtiems 
socialiniams, užimtumo ir švietimo sričių tikslams nebuvo skiriama pakankamai dėmesio 
visose valstybėse narėse, nes fiskaliniam konsolidavimui vis dar būtina teikti pirmenybę. 

Socialinių investicijų svarba

Siekiant atkurti tvarų augimą Europoje labai svarbu spręsti pirmiau minėtas problemas 
pasitelkiant tikslines socialines investicijas, kuriomis būtų padedama asmenims, šeimoms ir 
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visuomenei prisitaikyti prie kintančių ekonominių sąlygų ir darbo rinkos poreikių. 
Užtikrindamos viešųjų finansų tvarumą, valstybės narės lygiai taip pat turėtų padėti 
bedarbiams, visų pirma tiems, kurie jau ilgą laiką bedarbiai, grįžti į darbo rinką; kurti tvarias 
ir kokybiškas darbo vietas, didinti darbo našumą ir darbo padalijimą; investuoti į švietimą ir 
mokymą, gerinti ugdymo rezultatus ir absolventų ir darbuotojų įgūdžius geriau derinti su 
darbo rinkos poreikiais; didinti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą ir 
padėti derinti šeimos ir profesinį gyvenimą; pertvarkyti pensijų sistemas ir sudaryti sąlygas 
ilgiau dirbti; kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi.

Apimdamos įvairias politikos sritis, socialinės investicijos yra svarbios ateityje užtikrinant 
deramą užimtumo lygį ir didinant Europos konkurencingumą. Kadangi socialinėmis
investicijomis siekiama derinti socialinius ir ekonominius tikslus, vyriausybės turėtų jas 
vertinti ne kaip išlaidas, o veikiau kaip investicijas, kurios ateityje duos realios naudos. Be to, 
atrodo, kad ištikus krizei valstybės narės turi dar kartą apsvarstyti savo socialinę politiką ir 
pereiti nuo „aktyvios gerovės valstybės“ prie „veikti skatinančios gerovės valstybės“, kurioje 
investuojama į žmones ir piliečiams suteikiamos priemonės bei paskatos, o ne tik imamasi 
veiksmų sprendžiant dėl rinkos nepakankamumo kylančias problemas. Todėl, turėdami tai 
omenyje, turėtume užtikrinti, kad socialinės investicijos būtų svarbi Europos ekonominės ir 
užimtumo politikos, taip pat ES atsako į krizę dalis.

Europinis aspektas ir geresnė valdysena

Atrodo, kad ES būtina kuo skubiau sukurti koordinuotą požiūrį į socialines investicijas. 
Pirmas mėginimas nustatyti koordinuotą ES požiūrį į Europos užimtumo ir socialinę politiką, 
tuo tikslu įgyvendinant Lisabonos strategiją ir Europos užimtumo strategiją, žlugo dėl silpnos 
valdysenos; deja, iš dabartinių aplinkybių matyti, kad dėl strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo sėkmės kyla abejonių, todėl reikia didesnio valstybių narių įsitraukimo. Taigi 
pranešėja mano, kad neseniai sukurta ekonomikos valdysena ir makroekonominės priežiūros 
sistema turėtų būti papildytos užimtumo ir socialinės politikos stebėsena. Šiomis 
aplinkybėmis pranešėja ragina valstybes nares pasirašyti Socialinių investicijų paktą ir taip 
sukurti geresnės valdysenos ir kontrolės sistemą siekiant įgyvendinti strategijoje „Europa 
2020“ apibrėžtus užimtumo, socialinių reikalų ir švietimo sričių tikslus. Ji ragina Komisiją 
parengti bendrų socialinių investicijų rodiklių suvestinę, kad būtų galima stebėti ES šalių 
daromą pažangą. Tikrajai socialinių investicijų strategijai reikia tinkamo finansavimo, todėl 
pranešėja ragina Tarybą užtikrinti, kad šiuo metu svarstomoje 2014–2020 m. daugiametėje 
finansinėje programoje būtų numatyti atitinkami biudžeto ištekliai, būtini socialinėms 
investicijoms Europoje, taip pat remiamas iš struktūrinių fondų, visų pirma iš Europos 
socialinio fondo, skiriamas finansavimas socialinėms investicijoms.


