El Social Investment Package (SIP) de la Comissió Europea
El Paquet d'Inversió Social (SIP) publicat recentment per la Comissió Europea, és el nou Marc de la UE
per reorientar la política social a la UE. Conté les següents propostes::

1. Inversió Social durant tota la vida de la persona
-Cal centrar-se en les necessitats específiques de les persones al llarg de la seva vida seva vida per
comptes de centrar-se en " grups objectiu específics " (encara que els Roma, les persones sense llar i
els emigrants s'esmenten com a grups objectiu)
- Fort èmfasi en els enfocaments de prevenció (educació de la primera infància, reducció de
l'abandonament escolar, programa de garantia juvenil)
- Introdueix la idea de “inversió al llarg de la vida” perquè les persones s'adaptin a les circumstàncies
canviants (treball/vida quotidiana, aprenentatge permanent, envelliment actiu, atencions a llarg termini)
2. Activació i posada en marxa de polítiques
- Combinació de beneficis i serveis: activació de serveis per millorar les habilitats i oportunitats
(aprenentatge permanent, millora de les competències ), suport a la renda adequat a través del
pressupost de referència personal)
- Eliminar els obstacles a la participació de les persones en la societat : valorització del treball,
accessibilitat a serveis de qualitat i l'ocupació, eliminació de les barreres a les dones per treballar
(conciliació treball / vida, cura de nens ), programa garantia juvenil.
- Promoure el mercat de treball inclusiu : lluita contra la discriminació ( gènere , immigrants, gitanos),
arranjaments flexibles .
3. Augmentar la sostenibilitat i adequació dels sistemes socials:
- Millora de l'eficiència (simplificació administrativa , reducció de la burocràcia innecessària , finestra
única)
- Fer alguns beneficis condicionals : per exemple , les prestacions per desocupació vinculades a la
participació en la formació ;
- Orientar millor les prestacions i serveis socials.
Els documents també s'ocupen de l'aplicació de la SIP a través de:
- El Semestre Europeu (programes nacionals de reforma, recomanacions específiques per al país)
- El Comitè de Protecció Social , Mètode Obert de Coordinació Social, revisió per parelles, Plataforma
Europea contra la Pobresa ,
- Els fons de la UE: FSE, Ocupació i Innovació Social, FEDER.
La SIP consisteix en una comunicació principal " Cap a la Inversió Social per al creixement i la cohesió incloent l'aplicació del Fons Social Europeu 2014-2020 ", així com els següents materials:
- Una Recomanació de la Comissió: Invertir en els nens- trencar el cicle del desavantatge
- Diversos Documents de Treball sobre :
- Seguiment de l'aplicació pels Estats membres de la Recomanació de la Comissió Europea de 2008
sobre la inclusió activa de les persones excloses del mercat de treball
- Cap a un enfocament d'inversió social;
- Informe Biennal sobre serveis socials d'interès general
- Tendències Demogràfiques i Socials;
- Atencions de llarga durada en societats que envelleixen
- Desafiaments i opcions polítiques
- Encarant el fenomen de les persones sense lar a Europa
- Invertir en salut
- Inversió social a través del Fons Social Europeu

