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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. En åldrande befolkning, incitament för förtidspensionering, finanskrisen och förändringar 
i produktionsmönstren kräver kraftfulla åtgärder för att möjliggöra att äldre arbetstagare 
förblir aktiva på arbetsmarknaden.

B. Arbetslösheten för personer i åldern 55–64 år var 2012 mindre än 50 procent i 
Europeiska unionen.

C. Europeiska socialfonden (ESF) är ett centralt finansieringsinstrument med syfte att hjälpa 
medlemsstaterna att uppnå målen för EU:s sysselsättningspolitik, och det krävs 
tillförlitliga uppgifter för att man ska kunna bedöma hur effektivt ESF-resurserna används.

1. Europaparlamentet beklagar att det inte finns några fullständiga och tillförlitliga uppgifter 
tillgängliga för att bedöma effektiviteten av ESF-medlen till äldre arbetstagare.

2. Europaparlamentet betonar att genomförandet av ESF måste följa EU:s budgetförordning 
och i synnerhet de grundläggande principerna om sund ekonomisk förvaltning.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att förbättra prestandabedömningen 
av operativa program under programplaneringsperioden 2014–2020 och att en gemensam 
uppsättning output- och resultatindikatorer, inklusive långsiktiga resultatindikatorer, tas 
upp i ESF-förordningen.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inför nästa programplaneringsperiod på 
ett lämpligt sätt tillämpa och komplettera de gemensamma indikatorerna enligt 
ESF-förordningen för att kunna fastställa hur många äldre arbetstagare som har skaffat sig 
nya kvalifikationer, förbättrat sin situation på arbetsmarknaden eller fått ett arbete efter att 
ha tagit del av ESF-finansierade projekt.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förlita sig mer på kvantitativa uppgifter 
när de analyserar den socioekonomiska situationen för äldre arbetstagare och att påvisa ett 
orsakssamband mellan åtgärder inom operativa program och de mål som eftersträvas.

6. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att försäkra sig om att de åldersgrupper 
som används i behovsanalysen för den kommande programplaneringsperioden (2014–
2020) är desamma som de åldersgrupper som användes i programmen och/eller i de 
därmed förknippade åtgärderna och målen.

7. Europaparlamentet kräver att alla de faktorer som hindrar aktivt åldrande och möjligheter 
till livslångt lärande bevakas och avlägsnas.


