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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om social investeringspakt – som ett svar på krisen

(2012/2003(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 5, 6, 
9, 147, 149, 151 och 153,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020 – en 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november 2010 ”En agenda för 
ny kompetens och arbetstillfällen: EU:s bidrag till full sysselsättning” (COM(2010)0682), 
och parlamentets resolution av den 26 oktober 20111 om detta meddelande,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november 2011 om årlig 
tillväxtöversikt 2012 (COM(2011)0815), och tillhörande utkast till gemensam 
sysselsättningsrapport, samt parlamentets resolution av den 15 februari 2012 om 
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 20122,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2008 om en 
rekommendation från kommissionen om aktiv inkludering av människor som är 
utestängda från arbetsmarknaden (COM(2008)0639), och parlamentets resolution av 
den 6 maj 20093 om detta meddelande,

– med beaktande av Eurostats undersökning från januari 2012 och Eurostats 
pressmeddelande av den 8 februari 20124,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell 
sammanhållning” (COM(2010)0758), samt yttrandet från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén5 och parlamentets resolution av den 15 november 20116 om detta 
meddelande,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut av den 22 oktober 2008 om 
Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010)7,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2008 ”En förnyad social 
agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa” (COM(2008)0412), och 
parlamentets resolution av den 6 maj 20091 om detta meddelande,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0466.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0047.
3 EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
4 Eurostats pressmeddelande nr 21/2012, s. 1.
5 EUT C 238, 25.8.2011, s. 130.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0495.
7 EUT L 298, 7.11.2008, s. 20.
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– med beaktande av kommissionens meddelande om långsiktigt hållbara offentliga finanser 
för ekonomisk återhämtning (COM(2009)0545), och parlamentets resolution av 
den 20 maj 20102 om detta meddelande,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 juni 2010, om nya insatser för 
bättre EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja Europa 2020-strategin 
(COM(2010)0296), och parlamentets resolution av den 8 juni 20113 om detta meddelande,

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2011 om insatser till förmån för 
elever som lämnar skolan i förtid4,

– med beaktande av Bryggekommunikén om ett utökat europeiskt samarbete inom den 
yrkesinriktade utbildningen under perioden 2011–2020, som antogs 
den 7 december 20105,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”Progress Towards the Common 
European Objectives in Education and Training” (SEK(2011)0526),

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om att främja ungdomars tillträde till 
arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar6,

– med beaktande av de fem förordningar och det direktiv som nyligen antogs om ekonomisk 
styrning på EU-nivå7,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 juni 2011 om den fleråriga 
budgetramen 2014–2020 (COM(2011)0398),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Den rådande ekonomiska och finansiella krisen kommer att få långvariga effekter inte 
bara på den ekonomiska tillväxten, utan även på sysselsättningsgraden, offentliga 
besparingar och kvaliteten på sociala investeringar i Europa.

B. Majoriteten av de senaste insatserna för att hantera krisen baserades främst på kortsiktiga 
målsättningar som var inriktade på att återställa stabiliteten i de offentliga finanserna, 
vilket är viktiga åtgärder för att skydda vår ekonomi. Dessa åtstramningsåtgärder skulle 
kunna få negativa långsiktiga effekter på sysselsättningen, tillväxten och 
konkurrenskraften om de inte kompletteras med åtgärder som gynnar tillväxt och 
sysselsättning.

                                                                                                                                                  
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0370.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0190.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0263.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0531.
5 IP/10/1673.
6 Antagna texter, P7_TA(2010)0262.
7 EUT L 306, 23.11.2011, s. 1.
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C. Lissabonstrategin och den europeiska sysselsättningsstrategin har inte gett de resultat som 
önskades, och Europa 2020-strategins framgång är oviss och kräver större engagemang 
från medlemsstaterna och EU:s institutioner.

D. Den nyligen publicerade årliga tillväxtöversikten och den gemensamma 
sysselsättningsrapporten visade att inte alla medlemsstater tagit tillräcklig hänsyn till de 
sociala, sysselsättningsrelaterade och utbildningsrelaterade målen i Europa 2020-strategin, 
eftersom budgetkonsolidering fortfarande prioriteras.

E. Arbetslöshetsnivån i EU-27 var i januari 2012 högre än 10 procent, och det är främst 
ungdomar, lågkvalificerade arbetstagare och långtidsarbetslösa som drabbas. Detta, i 
kombination med en allt äldre befolkning, skapar en allvarlig risk för förlust av mänskligt 
kapital på lång sikt, och skulle kunna få oåterkalleliga effekter på arbetsmarknaden och på 
möjligheterna till ekonomisk tillväxt.

F. Nästan 16 procent av EU:s medborgare riskerade att hamna i fattigdom 2010, och under 
samma år hade antalet barn och vuxna som levde i hushåll där ingen förvärvsarbetar ökat 
till nästan 10 procent. Detta, i kombination med barnfattigdom, utbredningen av fattiga 
arbetstagare och hög arbetslöshet bland ungdomar, kommer att leda till en ännu högre risk 
för fattigdom och social utestängning i framtiden.

G. Utbildningsresultaten i EU är fortfarande otillräckliga för att möta arbetsmarknadens 
behov och räcker inte till i den alltmer kunskapsintensiva inriktningen på tillgängliga 
arbeten. 

H. Pressen på sociala biståndssystem har ökat, och deras medel har minskat avsevärt. Den 
fortsatt höga långtidsarbetslösheten kommer troligtvis att ytterligare förvärra denna 
utveckling.

I. Välriktade sociala investeringar är viktiga för att kunna säkerställa en anständig 
sysselsättningsnivå i framtiden samt för att stabilisera ekonomin och stärka det mänskliga 
kapitalet och EU:s konkurrenskraft.

Förnyad syn på sociala investeringar i Europa

1. Europaparlamentet påminner om att sociala investeringar, som innebär anskaffande och 
nyttjande av finansiering för att skapa sociala såväl som ekonomiska vinster, är inriktade 
på att hantera de sociala risker och behov som uppstår, och inriktas på offentlig politik och
investeringsstrategier för mänskliga resurser som förbereder individer, familjer och 
samhällen för anpassning till olika förändringar och för hantering av övergången mot 
flexiblare arbetsmarknader.

2. Europaparlamentet betonar att ett av de allra viktigaste inslagen i sociala investeringar är 
deras förmåga att förena sociala och ekonomiska mål och att de därför inte bara bör 
behandlas som utgifter, utan även som investeringar som kommer att ge reell avkastning i 
framtiden.

3. Europaparlamentet noterar därför att sociala investeringar bör utgöra en viktig del i EU:s 
ekonomiska politik och sysselsättningspolitik och i EU:s hantering av krisen och att detta 



PE485.948v01-00 6/10 PR\896295SV.doc

SV

kräver bättre genomförande av de sysselsättningsrelaterade, sociala och 
utbildningsrelaterade målen i Europa 2020-strategin.

4. Europaparlamentet noterar att krisen kräver en modernisering av den europeiska sociala 
modellen, en omprövning av nationell socialpolitik och en övergång från en ”aktiv 
välfärdsstat”, som bara hanterar förluster som uppstår på grund av marknadsstörningar, till 
en ”aktiverande välfärdsstat”, som investerar i människor och ger medborgarna redskap 
och incitament.

Aktiverande välfärdsstat

5. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen att bevara en 
balans mellan åtgärder som vidtas för att hantera de omedelbara problem som uppstår på 
grund av krisen och medel- och långsiktiga åtgärder, samt att prioritera aktiviteter som 
syftar till att

a) hjälpa arbetslösa att återgå till arbete,
b) skapa hållbara och kvalitativa arbetstillfällen, förbättra arbetsproduktiviteten och 

arbetsfördelningen,
c) investera i utbildning,
d) öka balansen mellan flexibilitet och säkerhet och främja möjligheten att förena 

familjeliv med ett yrkesliv,
e) reformera pensionssystem och skapa incitament för att arbeta längre, och
f) bekämpa fattigdom och social utestängning.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att vidta åtgärder för att 
skapa en arbetsvänlig miljö med stödjande arbetsmarknadspolitik, till exempel i form av 
effektivare och bättre riktade system för arbetslöshetsstöd och socialbidrag som är 
sammankopplade med aktiveringsåtgärder för arbetslösa, för att införa specialutbildning 
och omskolning i syfte att upprätthålla långtidsarbetslösas anställbarhet, och för att främja 
kompetenshöjning och praktik med särskild tonvikt på arbetslösa ungdomar och 
lågkvalificerade arbetstagare.

7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att investera i stöd till ungdomar och i att 
förenkla deras inträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda utbildning och 
praktikprogram för ungdomar, främja entreprenörskap och skapa incitament för 
arbetsgivare att anställa nyutexaminerade, säkra en bättre övergång från utbildning till 
arbete och genom att främja europeisk och regional rörlighet. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att göra allt de kan för 
att förbättra utbildningssystemet på alla nivåer genom att lägga stark tonvikt på system för 
utvecklingen under den tidiga barndomen, förhindra att elever lämnar skolan i förtid, 
förbättra högstadie- och gymnasieutbildningen och införa vägledning och rådgivning, 
erbjuda bättre villkor så att elever får möjlighet att börja utbilda sig på högre nivå eller ta 
sig direkt in på arbetsmarknaden, utarbeta instrument för att bättre kunna bedöma framtida 
kunskapsbehov och stärka samarbetet mellan utbildningsinstitutioner, yrkes- och 
sysselsättningstjänster, förbättra erkännandet av yrkeskvalifikationer samt utarbeta en 
europeisk referensram för kvalifikationer.
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9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en omfattande tillämpning av 
”flexicurity”-principer och att bemöta segmenteringen på arbetsmarknaden genom att se 
till att det finns både ett lämpligt socialt skydd för människor vid övergångsperioder eller 
människor som har tillfälliga anställningsavtal eller deltidsanställningsavtal, och tillgång 
till utbildning, yrkesutveckling och möjligheter till heltidsarbete. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att investera i tjänster – till exempel barnavård och heldagsskolor – som 
kan främja jämställdhet, bättre balans mellan arbete och familjeliv och uppmuntra inaktiva 
och ensamstående föräldrar att arbeta.

10. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att genomföra de reformer som krävs för 
att kunna höja den fastställda pensionsåldern och begränsa möjligheterna till att gå i 
pension i förtid, och att kombinera detta med en ständig förbättring av arbetsvillkoren och 
livslånga utbildningssystem som möjliggör längre yrkeskarriärer.

Bättre styrning genom den sociala investeringspakten

11. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att göra mer för att inkludera sociala 
investeringar i sina budgetmål på medellång och lång sikt, samt i deras nationella 
reformprogram. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att stärka övervakningen 
av genomförandet av sysselsättningsmålen och de sociala målen i Europa 2020-strategin.

12. Europaparlamentet noterar att för att kunna säkerställa ett korrekt genomförande av 
sysselsättningsmålen och de sociala målen, måste det nyligen upprättade systemet för 
övervakning av makroekonomi och budget i EU kompletteras av stärkt övervakning av 
sysselsättningspolitiken och socialpolitiken. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att överväga att utarbeta en resultattavla för gemensamma sociala investeringsindikatorer 
för övervakning av framstegen i EU-länderna i detta hänseende.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att ingå i en ”social 
investeringspakt”, genom vilken de skulle skapa en förstärkt kontrollmekanism för 
förstärkta insatser i syfte att uppnå de sysselsättningsrelaterade, sociala och 
utbildningsrelaterade målen i Europa 2020-strategin.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt den kan för att uppmuntra 
medlemsstaterna att ingå i den ”sociala investeringspakten” och att införa en utvärdering 
av de sysselsättningsrelaterade, sociala och utbildningsrelaterade målen i europeiska 
planeringsterminen 2013.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att den nyligen diskuterade 
fleråriga budgetramen 2014–2020 innehåller de budgetresurser som krävs för sociala 
investeringar i Europa och att de befintliga medlen kan användas på ett rationellt och 
effektivt sätt, samt att inrätta strukturfonder, särskilt i Europeiska socialfonden, som 
stöder sociala investeringar och på så sätt att dess prioriteringar speglar medlemsstaternas 
specifika behov. Parlamentet uppmanar kommissionen att när den bedömer det lämpligt 
tillgängliggöra andra möjliga finansieringskällor som medlemsstaterna kan använda vid 
sociala investeringar.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Den rådande ekonomiska och finansiella krisen kommer utan tvekan att få långvariga och 
avsevärda effekter inte bara på den europeiska ekonomin, utan även på sysselsättningsgraden, 
offentliga besparingar och sociala investeringar i Europa. Majoriteten av nyligen beprövade 
och aktuella svar på krisen baseras på kortsiktiga mål som främst syftar till att återfå 
hållbarheten i de offentliga finanserna, vilket är avgörande för EU:s ekonomi. Vi får dock i 
detta sammanhang inte nonchalera de negativa effekter som dessa åtstramningsåtgärder kan få 
på sysselsättningen och konkurrenskraften i EU och de bör kompletteras med tillväxt- och 
sysselsättningsvänliga åtgärder, till exempel välriktade sociala investeringar. 

Utmaningar inför framtiden

En konsekvens av den ekonomiska och sociala krisen är att arbetslöshetsnivån i januari 2012
var över 10 procent i EU-27. Europa står dessutom inför oerhört allvarliga problem när det 
gäller ungdomsarbetslöshet, som tillsammans med en mycket svår övergång från skola till 
arbetsliv innebär en risk att arbetsmarknaden blir svår att ta sig in på och att mänskliga 
resurser förloras på lång sikt. Ett annat överhängande problem är situationen med 
lågkvalificerade arbetstagare som står inför en allt mindre arbetskraftefterfrågan på grund av 
den sektoriella förändringen mot mer avancerad teknik och kunskapsintensiva aktiviteter samt 
ett ökande antal människor som lever i fattigdom och riskerar social utestängning.

Den svåra situationen på arbetsmarknaden har förvärrats på grund av problem i samband med 
utbildningssystem och en åldrande befolkning. De dåliga utbildningsresultaten i EU är 
otillräckliga för att möta arbetsmarknadens behov och räcker inte till i den alltmer 
kunskapsintensiva inriktningen på tillgängliga arbeten. Det har med oro noterats att
14,1 procent av ungdomar mellan 18 och 24 år under 2010 beskrevs som elever som lämnar 
skolan i förtid och över 20 procent av alla barn uppnådde inte de grundläggande kraven för 
läs- och skrivkunnighet och räknekunskaper. På grund av den åldrande befolkningen minskar 
antalet människor som tar sig in på arbetsmarknaden och den arbetsföra befolkningen 
kommer att börja minska i antal från 2012, vilket innebär att endast två medborgare kommer 
att arbeta för varje person som är över 65 år gammal år 2060. De här demografiska trenderna 
kommer att få allvarliga effekter på arbetsmarknaden, den ekonomiska tillväxtpotentialen och 
de offentliga besparingarna.

Som en följd av krisen har dessutom pressen på sociala biståndssystem ökat i många länder 
och de medel som ska användas till pensionssystem, sysselsättningsbidrag och 
hälsovårdssystem har minskat avsevärt. Den höga långtidsarbetslösheten kommer troligtvis att 
ytterligare förvärra denna utveckling.

Majoriteten av de nyligen vidtagna krisåtgärderna verkar tyvärr sakna inslag av socialpolitik 
och sysselsättningspolitik. Den nyligen publicerade årliga tillväxtöversikten och den 
gemensamma sysselsättningsrapporten visade att inte alla medlemsstater tog tillräcklig hänsyn 
till de sociala, sysselsättningsrelaterade och utbildningsrelaterade målen i 
Europa 2020-strategin, eftersom budgetkonsolidering fortfarande måste prioriteras.
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Vikten av sociala investeringar

För att kunna återfå en hållbar tillväxt i Europa är det absolut nödvändigt att bemöta 
ovannämnda problem med välriktade sociala investeringar som syftar till att förbereda 
individer, familjer och samhällen på att anpassa sig till förändrade ekonomiska villkor och 
arbetsmarknadens behov. Samtidigt som hållbarheten i de offentliga finanserna säkras bör 
medlemsstaterna lägga lika mycket kraft på att hjälpa arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, så 
att de kan ta sig tillbaka till arbetslivet, och även på att skapa hållbara och kvalitativa arbeten, 
förbättra arbetsproduktiviteten och arbetsfördelningen, investera i utbildning, förbättra 
utbildningsresultaten och bättre matcha nyutexaminerades och arbetstagares kunskaper med 
arbetsmarknadens behov, öka balansen mellan flexibilitet och säkerhet och främja 
möjligheten att förena familjeliv med ett yrkesliv, reformera pensionssystem och skapa villkor 
som gör det möjligt att arbeta längre samt bekämpa fattigdom och social utestängning.

Eftersom sociala investeringar omfattar många olika politikområden är de viktiga för att 
kunna säkra en anständig sysselsättningsnivå i framtiden och för att kunna öka EU:s 
konkurrenskraft. Eftersom de syftar till att förena sociala och ekonomiska mål bör de inte bara 
behandlas som utgifter av regeringarna, utan snarare som investeringar som kommer att ge 
reell avkastning i framtiden. Det verkar dessutom som att krisen kräver att medlemsstaterna 
omvärderar sin socialpolitik och går från en ”aktiv välfärdsstat” till en ”aktiverande 
välfärdsstat”, som investerar i människor och ger medborgarna redskap och incitament 
snarare än att bara hantera de förluster som uppstår på grund av marknadsstörningar. Med 
hänsyn till detta bör vi se till att sociala investeringar utgör en viktig del i EU:s 
ekonomipolitik och sysselsättningspolitik och i EU:s svar på krisen.

EU-dimensionen och bättre styrning

Det verkar finnas ett trängande behov av att utveckla en samordnad EU-taktik för sociala 
investeringar. Det första försöket att ta fram en samordnad EU-åtgärd för sysselsättnings- och 
socialpolitiken i Europa – Lissabonstrategin tillsammans med den europeiska 
sysselsättningsstrategin – gav inte de resultat som önskades på grund av dålig styrning, och 
Europa 2020-strategins framgång ser tyvärr oviss ut och kräver större engagemang från 
medlemsstaterna. Föredraganden anser därför att den nyligen utvecklade ekonomiska 
styrningen och den makroekonomiska övervakningen bör kompletteras av en översyn av 
sysselsättningspolitiken och socialpolitiken. Föredraganden uppmanar i detta sammanhang 
medlemsstaterna att ingå i en ”social investeringspakt”, genom vilken de skulle kunna skapa 
bättre styrning och en kontrollmekanism för genomförandet av de sysselsättningsrelaterade, 
sociala och utbildningsrelaterade målen i Europa 2020-strategin. Kommissionen uppmanas 
också att utarbeta en resultattavla för gemensamma sociala investeringsindikatorer för 
övervakning av EU-ländernas framsteg. En fungerande strategi för sociala investeringar 
kräver tillbörlig finansiering och föredraganden uppmanar därför rådet att se till att den 
aktuella fleråriga budgetramen 2014–2020 innehåller de budgetresurser som krävs för sociala 
investeringar i Europa samt att se till att strukturfonder, särskilt Europeiska socialfonden, 
stöder sociala investeringar.


