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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
A. keďže starnutie populácie, stimuly na predčasný odchod do starobného dôchodku,
finančná kríza a zmeny vo výrobných modeloch si vyžadujú rozhodné riešenia, aby starší
pracovníci mohli byť aj naďalej aktívni na trhu práce;
B. keďže v roku 2012 bola miera zamestnanosti osôb vo veku 55 – 64 rokov v Európskej únii
nižšia než 50 %;
C. keďže Európsky sociálny fond (ESF) je kľúčovým finančným nástrojom zameraným na
pomoc členským štátom pri napĺňaní cieľov EÚ v oblasti politiky zamestnanosti a keďže
spoľahlivé údaje sú potrebné na posúdenie miery účinného využívania zdrojov ESF;
1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie sú k dispozícii úplné a spoľahlivé údaje na
vyhodnotenie účinnosti výdavkov ESF vynaložených na starších pracovníkov;
2. zdôrazňuje, že uplatňovanie ESF musí byť v súlade s nariadením EÚ o rozpočtových
pravidlách, a najmä so základnými zásadami riadneho finančného hospodárenia;
3. víta návrh Komisie zlepšiť hodnotenie výkonnosti operačných programov počas
programového obdobia 2014 – 2020 a začlenenie súboru spoločných ukazovateľov
výstupov a výsledkov vrátane dlhodobých ukazovateľov výsledkov do nariadenia o ESF;
4. vyzýva členské štáty, aby v nasledujúcom programovom období uplatnili a vhodným
spôsobom doplnili spoločné ukazovatele stanovené v nariadení o ESF s cieľom určiť
počet starších pracovníkov, ktorí nadobudli nové kvalifikácie, zlepšili svoju situáciu na
trhu práce, alebo si našli zamestnanie po tom, ako využili projekty financované ESF;
5. vyzýva členské štáty, aby sa pri analýze sociálno-ekonomickej situácie starších
pracovníkov viac opierali o kvantitatívne údaje a aby preukázali príčinnú súvislosť medzi
činnosťami, ktoré sú uvedené v rámci operačných programov, a sledovanými cieľmi;
6. nabáda členské štáty, aby v nadchádzajúcom programovom období (2014 – 2020)
zabezpečili, že vekové skupiny použité na analýzu potrieb budú rovnaké ako vekové
skupiny použité v programoch a/alebo v súvisiacich opatreniach a cieľoch;
7. žiada, aby boli monitorované a odstránené všetky prekážky, ktoré zabraňujú aktívnemu
starnutiu a vytváraniu príležitostí na celoživotné vzdelávanie.
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