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NÁVRHY
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
A. vzhledem k tomu, že stárnutí populace, pobídky k předčasnému odchodu do důchodu,
finanční krize a změny ve skladbě produkce vyžadují rázná řešení, která umožní starším
pracovníkům zůstat aktivní na trhu práce;
B. vzhledem k tomu, že v roce 2012 nedosahovala míra zaměstnanosti osob ve věku 55–64
let v Evropské unii ani 50 %;
C. vzhledem k tomu, že Evropský sociální fond (ESF) je klíčovým finančním nástrojem,
který má členským státům pomoci dosáhnout cílů EU v oblasti politiky zaměstnanosti,
a je třeba získat spolehlivé údaje pro posouzení efektivnosti vynakládání prostředků ESF;
1. vyjadřuje politování nad tím, že nejsou k dispozici žádné ucelené a spolehlivé údaje pro
posouzení efektivnosti výdajů z ESF na starší pracovníky;
2. zdůrazňuje, že provádění ESF musí probíhat v souladu s finančním nařízením EU
a především se základními zásadami řádného finančního řízení;
3. vítá návrh Komise na zlepšení hodnocení výkonu operačních programů v programovém
období 2014–2020 a zahrnutí souboru společných ukazatelů výstupů a výsledků, včetně
ukazatelů dlouhodobých výsledků, do nařízení o ESF;
4. vyzývá členské státy, aby v příštím programovém období zavedly a vhodně doplnily
společné ukazatele uvedené v nařízení o ESF, s cílem určit, kolik starších pracovníků
získalo novou kvalifikaci, zlepšilo svou situaci na trhu práce nebo nalezlo zaměstnání
poté, co se zúčastnili projektů financovaných ESF;
5. vyzývá členské státy, aby se při analýzách socioekonomické situace starších pracovníků
více opíraly o kvantitativní údaje a stanovily příčinnou souvislost mezi činnostmi
vymezenými v rámci operačních programů a sledovanými cíly;
6. vybízí členské státy, aby v příštím programovém období (2014–2020) zajistily, že věkové
skupiny, jejichž potřeby byly analyzovány, budou odpovídat věkovým skupinám, na něž
se zaměřují programy nebo související činnosti a cíle;
7. vyzývá k monitorování a odstranění všech překážek, které brání aktivnímu stárnutí
a možnostem celoživotního vzdělávání.
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