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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et elanikkonna vananemine, ennetähtaegselt pensionile jäämise stiimulid, 
finantskriis ja muutused tootmistavades nõuavad jõulist reageerimist, et võimaldada 
eakamatel töötajatel jääda tööturul aktiivseks;

B. arvestades, et 2012. aastal oli 55–64 aasta vanuste inimeste tööhõive määr Euroopa Liidus 
madalam kui 50%;

C. arvestades, et Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on peamine rahastamisvahend, mille abil aidata 
liikmesriikidel ELi tööhõivealaseid poliitikaeesmärke ellu viia, ning et on vaja 
usaldusväärseid andmeid, et hinnata seda, kui mõjusalt kulutatakse ESFi vahendeid;

1. peab kahetsusväärseks, et ESFist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste 
mõjususe hindamiseks ei ole kättesaadavad täielikud ja usaldusväärsed andmed;

2. rõhutab, et ESFi rakendamine peab vastama ELi finantsmäärusele ja eriti usaldusväärse 
finantsjuhtimise aluspõhimõtetele;

3. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle parandada programmitöö perioodil 2014–2020 
rakenduskavade tulemushindamist ning ühiste väljundi- ja tulemusnäitajate, sealhulgas 
pikaajaliste tulemusnäitajate kogumi lisamise üle Euroopa Sotsiaalfondi määrusesse;

4. palub liikmesriikidel järgmisel programmitöö perioodil kasutada ja täiendada vajaduse 
korral Euroopa Sotsiaalfondi määruses sätestatud ühiseid näitajaid, et teha kindlaks, kui 
palju eakamaid töötajaid on tänu ESFist rahastatud projektidele omandanud uusi oskusi, 
parandanud oma olukorda tööturul või leidnud töökoha;

5. kutsub liikmesriike üles toetuma eakamate töötajate sotsiaal-majandusliku olukorra 
analüüsimisel suuremas ulatuses kvantitatiivsetele andmetele ning tagama 
rakenduskavades esitatud meetmete ja seatud eesmärkide vahelise põhjusliku seose;

6. ergutab liikmesriike tagama eelseisval programmitöö perioodil (2014–2020) vajaduste 
analüüsis kasutatud vanuserühmade vastavuse programmides ja/või nendega seotud 
meetmetes ja eesmärkides kasutatud vanuserühmadele;

7. nõuab kõikide aktiivsena vananemise ja elukestva õppe võimalusi takistavate tõkete 
jälgimist ja kõrvaldamist.


