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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
A. overwegende dat vergrijzing, stimuli voor vervroegde pensionering, de financiële crisis en
veranderingen in productiepatronen om krachtige antwoorden vragen zodat oudere
werknemers actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt;
B. overwegende dat in 2012 het percentage werkenden onder de mensen tussen 55 en 64 jaar
in de Europese Unie lager was dan 50 %;
C. overwegende dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) een essentieel financieel instrument is
dat bedoeld is om lidstaten te helpen bij het verwezenlijken van EU-doelstellingen op het
vlak van werkgelegenheidsbeleid, en dat er betrouwbare gegevens nodig zijn om te
beoordelen hoe doeltreffend de besteding van ESF-middelen was;
1. betreurt het dat er geen volledige en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om de
doeltreffendheid van de ESF-uitgaven voor oudere werknemers te beoordelen;
2. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van het ESF in overeenstemming moet zijn met het
Financieel Reglement van de EU, en in het bijzonder met de basisbeginselen van goed
financieel beheer;
3. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de prestatiebeoordeling van
operationele programma’s in de programmeringsperiode 2014-2020 te verbeteren en een
reeks gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren, met inbegrip van
resultaatindicatoren voor de lange termijn, in de ESF-verordening op te nemen;
4. verzoekt de lidstaten voor de volgende programmeringsperiode de gemeenschappelijke
indicatoren uit de ESF-verordening toe te passen en waar nodig aan te vullen om vast te
kunnen stellen hoeveel oudere werknemers nieuwe kwalificaties hebben verworven, hun
situatie op de arbeidsmarkt hebben verbeterd of een baan hebben gevonden na hun
voordeel gedaan te hebben met door het ESF gefinancierde projecten;
5. verzoekt de lidstaten om bij het analyseren van de sociaaleconomische situatie van oudere
werknemers meer te vertrouwen op kwantitatieve gegevens, en een causaal verband te
leggen tussen maatregelen die zijn genomen in het kader van de operationele programma's
en de beoogde doelstellingen;
6. spoort de lidstaten aan ervoor te zorgen dat in de volgende programmeringsperiode (20142020) de leeftijdsgroepen die gehanteerd worden voor een analyse van de behoeften
dezelfde zijn als de leeftijdsgroepen waarop de programma’s en/of in de daaraan
gekoppelde maatregelen en doelstellingen gericht zijn;
7. pleit ervoor dat alle barrières die de mogelijkheden voor een actieve oude dag en een
leven lang leren beperken, worden bijgehouden en uit de weg worden geruimd.
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