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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que o envelhecimento da população, os incentivos à reforma antecipada, a 
crise financeira e as mudanças nos padrões de produção exigem respostas firmes para 
permitir que os trabalhadores mais velhos continuem ativos no mercado de trabalho;

B. Considerando que, em 2012, a taxa de emprego das pessoas com idade compreendida 
entre os 55 e os 64 anos era inferior a 50 % na União Europeia;

C. Considerando que o Fundo Social Europeu (FSE) é um instrumento financeiro essencial 
para ajudar os Estados-Membros a atingir os objetivos da política de emprego da UE e que 
são necessários dados fiáveis para avaliar a eficácia com que são despendidos os recursos 
do FSE;

1. Lamenta que não existam dados completos e fiáveis para avaliar a eficácia das despesas 
do FSE relativas aos trabalhadores mais velhos;

2. Salienta que a execução do FSE tem de obedecer ao Regulamento Financeiro da UE e, em 
particular, aos princípios fundamentais da boa gestão financeira;

3. Saúda a proposta da Comissão de melhorar a avaliação de desempenho dos programas 
operacionais no período de programação de 2014-2020 e a inclusão, no Regulamento do 
FSE, de um conjunto de indicadores comuns de realizações e de resultados, tais como 
indicadores de resultados a longo prazo;

4. Solicita aos Estados-Membros que, no próximo período de programação, apliquem e 
complementem de forma apropriada os indicadores comuns previstos no Regulamento 
FSE, a fim de verificar quantos trabalhadores mais velhos adquiriram novas qualificações, 
melhoraram a sua situação no mercado de trabalho ou encontraram um emprego após 
terem beneficiado de projetos financiados pelo FSE;

5. Convida os Estados-Membros a recorrerem em maior medida a dados quantitativos 
aquando da análise da situação socioeconómica dos trabalhadores mais velhos e a 
preverem um nexo de causalidade entre as ações identificadas nos programas operacionais 
e os objetivos perseguidos;

6. Encoraja os Estados-Membros a certificarem-se de que, no próximo período de 
programação (2014-2020), os grupos etários visados pela análise das necessidades são os 
mesmos que os visados pelos programas e/ou pelas ações e metas conexas;

7. Solicita que se proceda ao acompanhamento e à eliminação de todas as barreiras ao 
envelhecimento ativo e às oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.


