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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
A. tā kā ir stingri jāreaģē uz sabiedrības novecošanos, priekšlaicīgas pensionēšanās
stimuliem, finanšu krīzi un izmaiņām ražošanas modeļos, lai gados vecāki darbinieki
varētu turpināt aktīvi iesaistīties darba tirgū;
B. tā kā 2012. gadā nodarbinātības līmenis 55-64 gadus vecu iedzīvotāju vidū Eiropas
Savienībā bija zemāks par 50 %;
C. tā kā Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir galvenais finanšu instruments, kura mērķis ir
palīdzēt dalībvalstīm sasniegt ES nodarbinātības politikas mērķus, un ir nepieciešami
uzticami dati, lai novērtētu ESF resursu izmantošanas efektivitāti,
1. paužu nožēlu, ka nav pieejami pilnīgi un uzticami dati, lai novērtētu, cik efektīvi bijuši
ESF tēriņi gados vecākiem darbiniekiem;
2. uzsver, ka, izmantojot ESF, ir jānodrošina atbilstība ES finanšu regulai un jo īpaši
pareizas finanšu pārvaldības pamatprincipiem;
3. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu uzlabot darbības programmu izpildes novērtējumu
2014.–2020. gada plānošanas periodā un vispārēju veikuma un rezultatīvo rādītāju, tostarp
ilgtermiņa rezultatīvo rādītāju, kopuma iekļaušanu ESF regulā;
4. aicina dalībvalstis nākamajā plānošanas periodā izmantot un attiecīgā gadījumā papildināt
vispārējos rādītājus, kas paredzēti ESF regulā, lai noteiktu, cik daudz gados vecāku
darbinieku ir ieguvuši jaunu kvalifikāciju, uzlabojuši savu situāciju darba tirgū vai
atraduši darbu pēc tam, kad ir guvuši labumu no ESF finansētiem projektiem;
5. aicina dalībvalstis, analizējot gados vecāku darbinieku sociālekonomisko situāciju, vairāk
paļauties uz kvantitatīviem datiem un noteikt cēloņsakarību starp darbības programmās
noteiktajiem pasākumiem un izvirzītajiem mērķiem;
6. mudina dalībvalstis nākamajā plānošanas periodā (2014.–2020. gads) nodrošināt, ka
vajadzību analīzē izmantotās vecuma grupas ir tās pašas, kuras izmantotas programmās
un/vai saistītajos pasākumos un mērķos;
7. pieprasa pārraudzīt un likvidēt visus šķēršļus, kas kavē aktīvas novecošanas un
mūžizglītības iespējas.
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