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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że starzenie się społeczeństwa, zachęty do przejścia na wcześniejszą 
emeryturę, kryzys finansowy i zmiany w strukturze produkcji wymagają zdecydowanej 
reakcji, aby umożliwić starszym pracownikom aktywne pozostanie na rynku pracy;

B. mając na uwadze, że w 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat wynosił 
w Unii Europejskiej mniej niż 50%;

C. mając na uwadze, że Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem 
finansowym mającym na celu pomoc państwom członkowskim UE w osiągnięciu celów 
polityki zatrudnienia i że do oceny, jak skutecznie wydawane są środki z EFS, niezbędne 
są wiarygodne dane;

1. ubolewa nad faktem, że nie są dostępne kompletne i wiarygodne dane do oceny 
efektywności wydatków z EFS na starszych pracowników;

2. podkreśla, że wdrażanie EFS musi być zgodne z rozporządzeniem finansowym UE, 
w szczególności z podstawowymi zasadami należytego zarządzania finansami;

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie poprawy oceny wydajności 
programów operacyjnych w okresie programowania 2014-2020 oraz włączenie do 
rozporządzenia w sprawie EFS zestawu wspólnych wskaźników produktu i rezultatu, w 
tym długoterminowych wskaźników rezultatu;

4. wzywa państwa członkowskich, aby w odniesieniu do następnego okresu programowania 
zastosowały i uzupełniły odpowiednio wspólne wskaźniki określone w rozporządzeniu 
w sprawie EFS w celu ustalenia, ilu starszych pracowników zdobyło nowe kwalifikacje, 
poprawiło swoją sytuację na rynku pracy lub znalazło pracę po skorzystaniu z projektów 
finansowanych z EFS;

5. wzywa państwa członkowskie, aby podczas analizowania sytuacji społeczno-gospodarczej 
osób starszych bardziej polegały na danych ilościowych oraz uwzględniały związek
przyczynowy pomiędzy działaniami określonymi w ramach programów operacyjnych 
a realizowanymi celami;

6. zachęca państwa członkowskie, aby upewniły się, że w najbliższym okresie 
programowania (lata 2014-2020) grupy wiekowe użyte do analizy potrzeb są takie same, 
jak grupy wiekowe stosowane w programach lub związanych z nimi działaniach i celach;

7. wzywa do monitorowania i usuwania wszystkich barier, które utrudniają aktywne 
starzenie się oraz możliwości kształcenia się przez całe życie.


