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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi, atsižvelgiant į gyventojų senėjimą, ankstyvo išėjimo į pensiją paskatas, finansų 
krizę ir gamybos modelių pokyčius, reikia imtis griežto atsako siekiant sudaryti vyresnio 
amžiaus darbuotojams sąlygas išlikti aktyviems darbo rinkoje;

B. kadangi 2012 m. Europos Sąjungoje 55–64 m. amžiaus žmonių užimtumo lygis buvo 
mažesnis kaip 50 proc.;

C. kadangi Europos socialinis fondas (ESF) yra pagrindinė finansinė priemonė, kuria 
siekiama padėti valstybėms narėms įgyvendinti ES užimtumo politikos tikslus, todėl 
siekiant įvertinti ESF lėšų veiksmingumą reikia patikimų duomenų;

1. apgailestauja, kad nėra išsamių ir patikimų duomenų, kuriais remiantis būtų galima 
įvertinti vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų ESF lėšų veiksmingumą;

2. pabrėžia, kad naudojant ESF lėšas turi būti laikomasi ES finansinio reglamento nuostatų, 
pirmiausia pagrindinių patikimo finansų valdymo principų;

3. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pagerinti 
veiksmų programų veiksmingumo vertinimą ir į ESF reglamentą įtraukti bendrus našumo 
ir rezultatų rodiklius, įskaitant ilgalaikių rezultatų rodiklius;

4. ragina valstybes nares kitą programavimo laikotarpį taikyti ir atitinkamai papildyti ESF 
reglamente nustatytus bendrus rodiklius siekiant nustatyti, kiek vyresnio amžiaus 
darbuotojų, gavę pagalbą pagal ESF finansuojamus projektus, įgijo naują kvalifikaciją 
arba rado darbą ir kelių darbuotojų padėtis darbo rinkoje pagerėjo;

5. ragina valstybes nares labiau remtis kiekybiniais duomenimis nagrinėjant vyresnio 
amžiaus darbuotojų socialinę ir ekonominę padėtį ir nustatyti priežastinį veiksmų 
programose nustatytų veiksmų ir siekiamų tikslų ryšį;

6. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būsimo programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.) 
amžiaus grupės, į kurias orientuojamasi atliekant poreikių analizę, būtų tos pačios kaip 
tos, kurioms skiriamos programos ir (arba) susiję veiksmai ir tikslai;

7. ragina stebėti ir pašalinti visas kliūtis, trukdančias skatinti vyresnių žmonių aktyvumą ir 
užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.


