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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Számvevőszék 25/2012. számú, „Vannak-e olyan eszközök, 
amelyek révén figyelemmel lehet kísérni az Európai Szociális Alapnak az 
idősebb munkavállalókra irányuló kiadásait?” című különjelentéséről
(2013/2173(INI))
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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel az öregedő lakosság, a korai nyugdíjba vonulást ösztönző tényezők, a gazdasági 
válság és a termelési mintákban bekövetkező változások határozott válaszokat igényelnek 
annak érdekében, hogy az idősebb munkavállalók is aktívak maradhassanak a 
munkaerőpiacon,

B. mivel 2012-ben az 55–64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya kevesebb mint 50% 
volt az Európai Unióban,

C. mivel az Európai Szociális Alap (ESZA) olyan alapvető pénzügyi eszköz, amely az uniós 
foglalkoztatáspolitikai célok megvalósításában segíti a tagállamokat, és megbízható 
adatokra van szükség annak felméréséhez, milyen hatékonyan használják fel az ESZA 
forrásokat,

1. sajnálja, hogy nem állnak rendelkezésre teljes és megbízható adatok az ESZA idősebb 
munkavállalókra fordított kiadásainak hatékonyságáról;

2. hangsúlyozza, hogy az ESZA végrehajtásának meg kell felelnie az uniós költségvetési 
rendeletnek, és különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapvető elveit kell 
tiszteletben tartania;

3. üdvözli a Bizottság javaslatát, melyben szorgalmazza a 2014–2020-as tervezési időszak 
operatív programjai teljesítményértékelésének javítását, valamint egyes közös 
teljesítmény- és eredménymutatóknak – úgymint a hosszú távú eredménymutatóknak – az 
ESZA-rendeletbe történő belefoglalását;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy a következő tervezési időszakban alkalmazzák és szükség 
esetén egészítsék ki az ESZA-rendelet által előírt közös mutatókat annak érdekében, hogy 
meg lehessen határozni, hány idősebb munkavállaló szerzett új képesítést, javította 
helyzetét a munkaerőpiacon vagy talált munkát az ESZA által finanszírozott 
programoknak köszönhetően;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy támaszkodjanak nagyobb mértékben a mennyiségi 
adatokra az idősebb munkavállalók társadalmi-gazdasági helyzetének elemzése során, 
valamint hogy vegyék számításba az operatív programokban meghatározott intézkedések 
és a célkitűzések közötti oksági kapcsolatokat;

6. bátorítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a következő, 2014–2020-as tervezési időszakra, 
hogy az igényfelmérésben alkalmazott korcsoportok ugyanazok legyenek, mint a 
programokban és/vagy a kapcsolódó intézkedéseknél és céloknál alkalmazott 
korcsoportok;

7. felszólít az aktív időskort és az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket akadályozó 
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korlátok megfigyelésére és megszüntetésére.


