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POBUDE
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
A. ker so v odgovor na staranje prebivalstva, spodbude za zgodnje upokojevanje, finančno
krizo in spremembe v vzorcih proizvodnje potrebni odločni ukrepi, ki bodo omogočili
starejšim delavcem, da ostanejo aktivni na trgu dela;
B. ker je bila leta 2012 stopnja delovne aktivnosti ljudi med 55. in 64. letom starosti v
Evropski uniji nižja od 50 %;
C. ker je Evropski socialni sklad ključni finančni instrument, namenjen pomoči državam
članicam pri doseganju ciljev politike zaposlovanja EU, in so za oceno učinkovitosti
porabe sredstev Evropskega socialnega sklada nujni zanesljivi podatki;
1. obžaluje, da ni na voljo popolnih in zanesljivih podatkov, na podlagi katerih bi bilo
mogoče oceniti učinkovitost porabe sredstev, ki jih Evropski socialni sklad porabi za
starejše delavce;
2. poudarja, da mora izvajanje uredbe o Evropskem socialnem skladu potekati v skladu s
finančno uredbo EU in zlasti v skladu s temeljnimi načeli dobrega finančnega
poslovodenja;
3. pozdravlja predlog Komisije za izboljšanje ocene zmogljivosti operativnih programov v
programskem obdobju 2014–2020 in vključitev skupnih kazalnikov donosa ter rezultatov,
med drugim kazalnikov dolgoročnih rezultatov, v uredbo o Evropskem socialnem skladu;
4. poziva države članice, naj v naslednjem programskem obdobju uporabljajo in, kjer je to
potrebno, dopolnijo skupne kazalnike, ki jih določa uredba o Evropskem socialnem
skladu, da bo tako mogoče ugotoviti, koliko starejših delavcev je pridobilo novo
izobrazbo, izboljšalo svoj položaj na trgu dela ali našlo zaposlitev s pomočjo projektov, ki
jih je financiral Evropski socialni sklad;
5. poziva države članice, naj pri analizi socialno-ekonomskega položaja starejših delavcev
bolj upoštevajo količinske podatke in poskusijo povezati dejavnosti operativnih
programov z zadanimi cilji;
6. spodbuja države članice, naj v prihajajočem programskem obdobju 2014–2020 zagotovijo,
da bodo starostne skupine, ki bodo sodelovale pri analizi, enake kot tiste, ki bodo
sodelovale v programih in/ali z njimi povezanih dejavnostih ter ciljih;
7. poziva, da je treba vse prepreke, ki zavirajo možnosti aktivnega staranja in
vseživljenjskega učenja, nadzorovati in odstraniti.
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