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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la: „S-au instituit instrumente în vederea monitorizării eficacității 
finanțării acordate prin Fondul social european pentru lucrătorii în vârstă? ” 
(Raportul special nr. 25/2012 al Curții de Conturi) 
(2013/2173(INI))

Raportoare pentru aviz (*): Danuta Jazłowiecka

(*) Procedura comisiilor asociate – Articolul 50 din Regulamentul de 
procedură
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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât îmbătrânirea populației, stimulentele pentru pensionarea anticipată, criza 
financiară și schimbările modelelor de producție necesită acțiuni ferme pentru a le da 
lucrătorilor în vârstă posibilitatea de a rămâne activi pe piața forței de muncă;

B. întrucât în anul 2012 rata șomajului în Uniunea Europeană la categoria de vârstă 55-64 de 
ani era mai mică de 50 %;

C. întrucât Fondul social european (FSE) este un instrument financiar esențial, conceput să 
ajute statele membre în a atinge obiectivele UE în ce privește politica în domeniul 
ocupării forței de muncă, și întrucât este nevoie de date fiabile pentru a evalua dacă 
resursele FSE sunt utilizate în mod eficient,

1. regretă că nu există date complete și fiabile pentru a evalua eficiența utilizării FSE în 
beneficiul lucrătorilor în vârstă;

2. subliniază că punerea în aplicare a FSE trebuie să respecte Regulamentul financiar al UE 
și, mai ales, principiile fundamentale ale unei bune gestionări financiare;

3. salută propunerea Comisiei de a îmbunătăți evaluarea rezultatelor programelor 
operaționale în perioada de programare 2014-2020 și de a include în Regulamentul FSE o 
serie de indicatori comuni pentru realizări și rezultate, printre care indicatorii pentru 
rezultate pe termen lung;

4. solicită statelor membre ca în următoarea perioadă de programare să aplice și să 
completeze în mod corespunzător indicatorii comuni pentru FSE cu scopul de a stabili câți 
lucrători în vârstă au obținut noi calificări, și-au îmbunătățit situația pe piața forței de 
muncă sau și-au găsit un loc de muncă după ce au beneficiat de proiecte finanțate de FSE;

5. solicită statelor membre să se bazeze mai mult pe date cantitative în analizarea situației 
socioeconomice a lucrătorilor în vârstă și să stabilească o legătură de cauzalitate între 
acțiunile identificate în programele operaționale și obiectivele urmărite;

6. încurajează statele membre să se asigure că în perioada de programare următoare (2014-
2020), grupele de vârstă analizate în evaluarea nevoilor sunt aceleași cu cele care participă 
la programe și/sau la acțiunile și obiectivele conexe;

7. solicită ca toate obstacolele în calea îmbătrânirii active și a posibilităților de învățare de-a 
lungul vieții să fie analizate și îndepărtate.


