
PA\1006628EL.doc PE521.688v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2013/2173(INI)

15.10.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
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σχετικά με: Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας; (Ειδική έκθεση αριθ. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού, τα κίνητρα για πρόωρη 
συνταξιοδότηση, η χρηματοπιστωτική κρίση και οι αλλαγές στα πρότυπα παραγωγής 
απαιτούν αποφασιστικές απαντήσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στους μεγαλύτερης 
ηλικίας εργαζόμενους να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο δείκτης απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 55-64 ήταν 
κάτω από 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί κομβικής 
σημασίας χρηματοδοτικό μέσο που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για 
να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση, και 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον 
οι πόροι του ΕΚΤ αξιοποιούνται αποτελεσματικά·

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία για 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών του ΕΚΤ για τους μεγαλύτερης 
ηλικίας εργαζομένους·

2. επισημαίνει ότι η εκτέλεση του ΕΚΤ πρέπει να συνάδει με τον δημοσιονομικό κανονισμό 
της ΕΕ και, ειδικότερα, με τις θεμελιώδεις αρχές για τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

3. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για βελτίωση της εκτίμησης των επιδόσεων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και τη 
συμπερίληψη στον κανονισμό του ΕΚΤ δέσμης κοινών δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιτευγμάτων, όπου περιλαμβάνονται και οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων·

4. καλεί τα κράτη μέλη, την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, να εφαρμόσουν και να 
συμπληρώσουν κατά περίπτωση τους κοινούς δείκτες που παρέχει ο κανονισμός ΕΚΤ 
προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων που 
απέκτησαν νέα προσόντα, βελτίωσαν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ή βρήκαν 
απασχόληση επειδή επωφελήθηκαν από προγράμματα που χρηματοδοτούντο από το 
ΕΚΤ·

5. καλεί τα κράτη μέλη να βασίζονται περισσότερο σε ποιοτικά στοιχεία όταν αναλύουν την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και να 
αποβλέπουν σε αιτιακή σύνδεση μεταξύ των δράσεων που προσδιορίζονται στα 
επιχειρησιακά προγράμματα και τους επιδιωκόμενους στόχους·

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη, κατά την επικείμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020), να 
διασφαλίσουν ότι οι ηλικιακές ομάδες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αναγκών 
είναι ίδιες με αυτές των προγραμμάτων και/ή των σχετικών δράσεων και στόχων·
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7. ζητεί να παρακολουθούνται και να αρθούν οι φραγμοί που παρεμποδίζουν τις 
δυνατότητες για ενεργό γήρανση και δια βίου μάθηση.


