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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0091/2012 dėl struktūrinio fondo, kurio lėšomis būtų remiamas 
vyresnių nei 45 metų asmenų užimtumas, įsteigimo, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis José Luís Baro Fuentes organizacijos „Empleo Senior“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas organizacijos „Empleo Senior“ vardu atkreipia dėmesį į problemas, su 
kuriomis susiduria vyresni nei 45 metų bedarbiai, įspėdamas, kad šie asmenys, nepaisant jų 
patirties ir darbo našumo, yra diskriminuojami ir dabartinių darbo rinkos iškraipymų 
neigiamas poveikis jiems yra neproporcingas. Peticijoje nurodoma, kad vyresnių nei 45 metų 
gyventojų nedarbo lygis Ispanijoje siekia 20 proc. ir yra palyginimas tik su jaunesnių nei 
30 metų gyventojų nedarbo lygiu. Be to, peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
amžiaus grupės asmenų nedarbas paprastai tampa ilgalaikis būtent tada, kai ant jų pečių gula 
sunkesnės šeiminės pareigos, ir tai daro didelę įtaką socialinio draudimo įmokoms. Peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamento sustiprinti ir išplėsti vyresniems nei 45 metų bedarbiams 
teikiamą paramą (kovojant su diskriminacija dėl amžiaus, teikiant orientavimo paslaugas 
ieškantiems darbo, skatinant užimtumą ir skiriant daugiau išteklių švietimo ir mokymo 
programoms). Visų pirma peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas priimtų 
rezoliuciją, kuria būtų raginama įsteigti struktūrinį fondą vyresnių nei 45 metų asmenų 
užimtumui remti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„20–64 m. amžiaus vyrų ir moterų užimtumo lygio padidinimas iki 75 proc. yra vienas 
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pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų, patvirtintų Europos Vadovų Tarybos strategijoje 
„Europa 2020“. Tai bendras valstybių narių ir Europos Sąjungos tikslas. Vis dėlto šiam tikslui 
pasiekti reikės aktyvesnio vyresnio amžiaus darbuotojų, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir 
jaunų žmonių įsitraukimo.

Europos socialinio fondo (toliau – ESF) tikslas – sudaryti geresnes įsidarbinimo galimybes 
darbuotojams, įskaitant ir vyresnius nei 45 metų darbuotojus1. Geresnių įdarbinimo sąlygų 
sudarymas, aktyvaus senėjimo ir ilgesnio darbingumo amžiaus skatinimas bei darbuotojų 
gebėjimo prisitaikyti didinimas yra svarbiausi ESF prioritetai 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu2. Iš ESF bendrai finansuojamas, pvz., vyresnio amžiaus darbuotojų mokymas, kad 
jie ilgiau išliktų darbo rinkoje, specialus darbo ieškančių asmenų orientavimas, įskaitant 
vyresnius nei 45 metų amžiaus bedarbius, siekiant sugrąžinti juos į darbo rinką, ir lanksčios 
darbo organizavimo formos, siekiant pailginti darbingumo amžių. 

Dabartiniu programavimo laikotarpiu valstybės narės skyrė apytiksliai 1 mlrd. EUR (iš 
75 mlrd. EUR) aktyvaus senėjimo ir darbingumo amžiaus pailginimo skatinimo priemonėms. 
Darbuotojų, įmonių ir verslininkų gebėjimo prisitaikyti gerinimas yra ESF prioritetas, kuriam 
skirta daugiausia lėšų (daugiau kaip 20 proc.), ir tuo taip pat remiami vyresni kaip 45 metų 
darbuotojai. Pastariesiems taip pat turėtų būti naudingos aktyvios ir prevencinės darbo rinkos 
priemonės, kurioms skiriama 15,3 proc. bendrų ESF lėšų.

Iš turimų duomenų apie dalyvavimą ESF projektuose 2011 m.3 matyti, kad vyresnio amžiaus 
(55–64 metų amžiaus asmenys) sudarė 6.37 proc. dalyvių, o 25–54 m. amžiaus asmenys –
62,18 proc. dalyvių.
Aktyvaus senėjimo skatinimas ir darbingo amžiaus kuo geresnėmis sąlygomis pailginimas 
taip pat yra vienas iš ESF 2007–2013 m. laikotarpio prioritetų Ispanijoje. Konkrečiai, 
Ispanijos ESF strategija siekiama gerinti užimtumo stabilumą ir gerinti darbuotojų gebėjimą 
prisitaikyti. Pagal šią strategiją ESF lėšomis bendrai finansuojamos priemonės, kuriomis, be 
kita ko, siekiama: 
i) kurti įmonėse mokymosi visą gyvenimą sistemas ir strategijas, kurias papildo kitos 
darbuotojams skirtos mokymosi ir paslaugų priemonės;
ii) kurti ir diegti naujus ir našesnius darbo organizavimo modelius;
iii) kurti specifines įdarbinimo, mokymo ir paramos paslaugas, siekiant suteikti pagalbą 
restruktūrizuojant kai kuriuos sektorius.
Sprendžiant darbingo amžiaus pailginimo klausimą drauge  dirba vietos viešojo 
administravimo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, atitinkamos privačios įmonės ir galutiniai 
vartotojai, kurie taip pat yra šalies socialinio ir ekonominio vystymosi skatinamasis veiksnys. 
Daugiau informacijos apie Ispanijos ESF programas galima rasti šiame tinklapyje: 
http://www.empleo.gob.es/uafse/.

Komisijos pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpio visiškai atitinka Europos Vadovų Tarybos išvadas, kad sanglaudos 
politika turėtų būti remiama strategijos „Europa 2020“ ir ES pagrindinių tikslų 

                                               
1 Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 162 straipsnį.
2 Reglamento (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1081:20060801:EN:PDF).
3 Duomenų apie 45–64 metų amžiaus asmenų dalyvavimą nėra.
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įgyvendinimas. Pasiūlyme dėl ESF reglamento1 nustatyta, kad ESF turėtų būti remiamas 
teminis užimtumo tikslas nustatant investavimo į, inter alia, sveiką ir aktyvų senėjimą, 
įdarbinimo sąlygų sudarymą darbo ieškantiems asmenims ir darbuotojų gebėjimą prisitaikyti 
prie pokyčių prioritetus. Jame taip pat nustatyta, kad taip pat turi būti siekiama įgyvendinti 
švietimo teminį tikslą nustatant investavimo į, inter alia, galimybių mokytis visą gyvenimą 
gerinimą ir darbo jėgos įgūdžių ugdymą bei kvalifikacijos kėlimą prioritetą. Komisija mano, 
kad valstybėms narėms ir regionams kuriant veiksmų programas investavimo prioritetai turėtų 
sudaryti galimybes visapusiškai atsižvelgti į darbo ieškančių asmenų ir vyresnių nei 45 metų 
darbuotojų patiriamus sunkumus. Vis dėlto siekiant sėkmingai išspręsti šias problemas reikia, 
kad valstybės narės ir regionai joms spręsti skirtų pakankamai ESF lėšų. Siekiant užtikrinti, 
kad šioms ir kitoms užimtumo, švietimo bei socialinės įtraukties problemoms spręsti būtų 
skiriama pakankamai ESF lėšų, Komisija savo pasiūlyme dėl daugiametės finansinės 
programos2 pasiūlė, kad ne mažiau kaip 25 proc. sanglaudos biudžeto būtų skirta ESF.

Išvados

Komisija mano, kad Europos socialinio fondo lėšomis ir toliau turėtų būti sprendžiamos 
peticijos pateikėjo nurodytos vyresniems nei 45 metų amžiaus bedarbiams kylančios 
problemos. Siekiant užtikrinti, kad kitu programavimo laikotarpiu būtų skirta pakankamai 
lėšų šioms ir kitoms užimtumo, švietimo bei socialinėms problemoms spręsti, ne mažiau kaip 
25 proc. sanglaudos biudžeto lėšų turėtų būti skiriama ESF. Siekiant spręsti vyresnių nei 
45 metų amžiaus bedarbių problemas Ispanijoje, Komisija peticijos pateikėjui patartų kreiptis 
į nacionalines ir vietos valdžios institucijas, atsakingas už ESF veiksmų programų 
įgyvendinimą, kad bendrai būtų kuriami projektai, padedantys šiems bedarbiams reintegruotis 
į darbo rinką.“

                                               
1 COM(2011) 607 galutinis/2 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:EN:PDF).
2 Strategijos „Europa 2020“ biudžetas, COM(2011) 500 final.


