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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at befolkningsaldringen, incitamenter til tidlig tilbagetrækning, den 
finansielle krise og ændringer i produktionsmønstrene nødvendiggør en stærk indsats for 
at gøre det muligt for ældre arbejdstagere at forblive aktive på arbejdsmarkedet;

B. der henviser til, at beskæftigelsesraten for folk i aldersgruppen 55-64 i 2012 var under 
50 % i Den Europæiske Union;

C. der henviser til, at Den Europæiske Socialfond (ESF) er et centralt finansielt instrument, 
der har til formål at hjælpe medlemsstaterne med at nå EU's beskæftigelsespolitiske mål, 
og der er behov for pålidelige data for at vurdere, hvor effektivt ESF-midlerne anvendes;

1. beklager, at der ikke er nogen fuldstændige og pålidelige data tilgængelige med henblik på 
en vurdering af effektiviteten af ESF-udgifterne til ældre arbejdstagere;

2. understreger, at gennemførelsen af ESF skal være i overensstemmelse med EU's 
finansforordning, og navnlig med de grundlæggende principper om forsvarlig økonomisk 
forvaltning;

3. glæder sig over Kommissionens forslag til forbedring af resultatvurderingen af de 
operationelle programmer i programmeringsperioden 2014-2020 og medtagelsen af en 
række fælles output- og resultatindikatorer, herunder langsigtede resultatindikatorer, i 
ESF-forordningen;

4. opfordrer medlemsstaterne til i den kommende programmeringsperiode at anvende og om 
nødvendigt supplere de fælles indikatorer, der er fastsat i ESF-forordningen, til at fastslå, 
hvor mange ældre arbejdstagere, der har opnået nye kvalifikationer, forbedret deres 
situation på arbejdsmarkedet eller fundet job efter at have draget nytte af projekter 
finansieret af ESF;

5. opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at benytte kvantitative data, når de analyserer 
ældre arbejdstageres socioøkonomiske situation, og tilvejebringe en årsagssammenhæng 
mellem de foranstaltninger, der identificeres i de operationelle programmer, og de mål, 
der forfølges;

6. tilskynder medlemsstaterne til i den kommende programmeringsperiode (2014-2020) at 
sikre, at de aldersgrupper, der benyttes i behovsanalysen, svarer til de aldersgrupper, der 
benyttes i programmerne og/eller de dermed forbundne foranstaltninger og mål;

7. opfordrer til, at der holdes øje med alle barrierer, der hindrer mulighederne for aktiv 
aldring og livslang læring, og at disse fjernes.


