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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид,  че застаряването на населението, стимулите за ранно 
пенсиониране, финансовата криза и промените в моделите на производството 
налагат силни ответни мерки, които да позволят на по-възрастните работници да 
останат активни на пазара на труда;

Б. като има предвид, че през 2012 г. процентът на трудова заетост сред хората на 
възраст между 55 и 64 години бе по-малко от 50% е Европейския съюз;

В. като има предвид, че Европейският социален фонд (ЕСФ) е ключов финансов 
инструмент, предназначен на подпомага държавите членки за постигането на целите 
на политиката на ЕС в областта на заетостта, и че са необходими надеждни данни, 
за да се оцени доколко средствата от ЕСФ се изразходват ефективно;

1. изразява съжаление относно липсата на пълни и надеждни данни, с чиято помощ да 
се оцени ефективността на разходите по ЕСФ за по-възрастните работници;

2. подчертава, че изпълнението на ЕСФ трябва да се извършва в съответствие с 
Финансовия регламент на ЕС, и по-специално с основните принципи на добро 
финансово управление;

3. приветства предложението на Комисията за подобряване на оценката на 
изпълнението на оперативните програми през програмния период 2014—2020 г., 
както и включването на набор от общи показатели за изпълнението и резултатите, 
включително дългосрочни показатели за резултатите, в регламента за ЕСФ;

4. призовава държавите членки, за следващия програмен период да прилагат и 
допълват, доколкото е целесъобразно, общите показатели, предвидени в регламента 
за ЕСФ, за да се установи колко от по-възрастните работници са придобили нови 
квалификации, подобрили своето положение на пазара на труда или намерили 
работа, след като са се възползвали от проектите, финансирани от ЕСФ;

5. призовава държавите членки да се опират в по-голяма степен на количествените 
данни при анализа на социално-икономическото положение на по-възрастните 
работници и да осигурят причинно-следствена връзка между действията, 
набелязани в рамките на оперативните програми, и преследваните цели;

6. насърчава държавите членки да гарантират, в рамките на предстоящия програмен 
период (2014—2020 г.), че възрастовите групи, използвани за анализ на 
потребностите, са същите както и възрастови групи, използвани в програмите и/или 
в свързани с тях действия и цели;

7. призовава всички пречки, които възпират на активното остаряване и възможностите 
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за обучение през целия живот, да бъдат наблюдавани и отстранени.


