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nationaliteit), namens Empleo Senior, over de invoering van een 
structuurfonds ter bevordering van de werkgelegenheid voor mensen ouder 
dan 45

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant wijst namens de organisatie Empleo Senior op de problemen waarmee werkloze 
mensen die ouder zijn dan 45 geconfronteerd worden en waarschuwt ervoor dat zij, ondanks 
hun ervaring en productiviteit, te maken hebben met discriminatie en in onevenredige mate 
getroffen worden door de huidige verstoringen van de arbeidsmarkt. Rekwestrant stelt dat in 
Spanje 20% van de mensen boven de 45 werkloos zijn, wat alleen vergelijkbaar is met het 
werkloosheidspercentage onder de groep mensen jonger dan 30. Hij merkt verder op dat de 
werkloosheid in deze leeftijdsgroep doorgaans langdurig is, juist wanneer deze werklozen 
zwaardere gezinsverantwoordelijkheden hebben, en dat dit ernstige gevolgen heeft voor 
socialezekerheidsbijdragen. Rekwestrant verzoekt het Europees Parlement om de steun voor 
werklozen die ouder zijn dan 45 te versterken en te verbreden (door discriminatie op grond 
van leeftijd te bestrijden, begeleiding bij het zoeken naar werk beschikbaar te stellen, 
stimuleringsmaatregelen voor werkgelegenheid te creëren en te zorgen voor meer middelen 
voor onderwijs- en opleidingsprogramma's). In het bijzonder verzoekt rekwestrant het 
Europees Parlement om een resolutie aan te nemen waarin wordt opgeroepen tot de invoering 
van een structuurfonds ter bevordering van de werkgelegenheid voor mensen ouder dan 45.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012
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De arbeidsparticipatie voor mannen en vrouwen tussen 20 en 64 jaar optrekken tot 75% is een 
van de kerndoelstellingen van Europa 2020 die door de Europese Raad worden onderschreven 
in het kader van de Europa 2020-strategie. Het is een doelstelling waar ook de lidstaten en de 
Unie zich achter scharen. Om deze doelstelling te bereiken, moet de arbeidsparticipatie van 
oudere werknemers, laaggeschoolde werknemers en jongeren echter worden verbeterd.
Het Europees Sociaal Fonds ("ESF") is erop gericht de arbeidsparticipatie van werknemers, 
met inbegrip van werknemers ouder dan 45, te verhogen1. De toegang tot werk verbeteren, 
actief ouder worden aanmoedigen en mensen langer aan het werk houden en het 
aanpassingsvermogen van werknemers verbeteren, zijn kernprioriteiten van het ESF voor de 
programmeringsperiode 2007-20132. Uit het ESF wordt financiering verstrekt voor 
bijvoorbeeld opleidingen om oudere werknemers langer aan het werk te houden, gerichte 
beroepsoriëntatie voor werklozen - met inbegrip van werklozen ouder dan 45 - om hen 
opnieuw aan de slag te krijgen en flexibele manieren om het werk te organiseren om mensen 
langer aan het werk te houden.
In de huidige programmeringsperiode hebben de lidstaten ongeveer 1 miljard euro (van in het 
totaal 75 miljard euro) toegewezen aan maatregelen die actief ouder worden en langer werken 
bevorderen. Het vergroten van het aanpassingsvermogen van werknemers, ondernemingen en 
ondernemers is de ESF-prioriteit waaraan het grootste bedrag werd toegewezen (meer dan 
20% van de beschikbare middelen). Ook werknemers van ouder dan 45 kunnen van deze 
maatregel profiteren. Zij kunnen eveneens profiteren van actieve en preventieve maatregelen 
voor de arbeidsmarkt, die goed zijn voor 15,3% van de totale ESF-toewijzingen.
Uit de beschikbare gegevens over de deelname aan ESF-projecten in 20113 blijkt dat ouderen 
(mensen tussen 55 en 64 jaar) 6,37% van de deelnemers aan deze projecten uitmaakten, 
terwijl 25- tot 54-jarigen goed waren voor 62,18% van de deelnemers.Het bevorderen van 
actief ouder worden en langer werken in de best mogelijk omstandigheden behoort eveneens 
tot de doelstellingen van het ESF voor 2007-2013 in Spanje. De Spaanse ESF-strategie heeft 
met name tot doel de stabiliteit van de werkgelegenheid te bevorderen en het 
aanpassingsvermogen van werknemers te vergroten. In dat kader worden uit het ESF 
maatregelen gefinancierd om onder meer:
i) systemen en strategieën te ontwikkelen voor levenslang leren binnen de onderneming, 
aangevuld met andere opleidingen en diensten voor werknemers;
ii) nieuwe en meer productieve werkpatronen uit te werken en toe te passen;
iii) specifieke werkgelegenheids-, opleidings- en ondersteunende diensten te ontwikkelen om 
herstructureringen in verschillende sectoren te begeleiden.
Deze acties zorgen ervoor dat plaatselijke overheden, onderzoekscentra, relevante private 
ondernemingen en eindgebruikers gaan samenwerken om oplossingen te vinden om mensen 
langer aan het werk te houden, en zij zijn eveneens een stuwende kracht achter de sociale en 
economische ontwikkeling van het land. Meer informatie over de Spaanse ESF-programma’s 
is te vinden op deze website: http://www.empleo.gob.es/uafse/.
De wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor de programmeringsperiode 2014-2020 
sluiten naadloos aan op de conclusies van de Europese Raad, waarin de Raad stelt dat het 

                                               
1 Overeenkomstig artikel 162, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
2 Artikel 3, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1081:20060801:NL:PDF).
3 Er zijn geen gegevens beschikbaar over de deelname van mensen tussen 45 en 64 jaar oud.
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cohesiebeleid ten dienste moet staan van de Europa 2020-strategie en de kerndoelstellingen 
van de EU. In het voorstel voor de ESF-verordening1 wordt bepaald dat het ESF de 
thematische doelstelling voor de werkgelegenheid moet ondersteunen via prioritaire 
investeringen in onder meer gezond en actief ouder worden, toegang tot werk voor 
werkzoekenden en de aanpassing van werknemers aan veranderingen. In de verordening 
wordt eveneens bepaald dat de thematische doelstelling voor onderwijs moet worden 
nagestreefd, bijvoorbeeld door te investeren in het verbeteren van de toegang tot levenslang 
leren en het bijschaven van de vaardigheden en competenties van de werknemers. De 
Commissie is van mening dat de lidstaten en de regio’s dankzij deze investeringsprioriteiten 
in hun werkprogramma’s terdege rekening zullen kunnen houden met de problemen waarmee 
werkzoekenden en werknemers ouder dan 45 worden geconfronteerd. Om deze problemen 
met succes te kunnen aanpakken, moeten de lidstaten en de regio’s evenwel voldoende 
middelen uit het ESF uittrekken voor deze problemen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende 
middelen uit het ESF worden toegewezen aan de aanpak van deze problemen en andere 
uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs en sociale insluiting, heeft de 
Commissie in haar voorstel voor het meerjarig financieel kader2 voorgesteld om minimaal 
25% van de begroting voor cohesie toe te wijzen aan het ESF.

Conclusies

De Commissie is van mening dat het Europees Sociaal Funds ook in de toekomst moet 
worden aangewend om de problemen aan te pakken waarmee de werklozen ouder dan 45 naar 
wie rekwestrant verwijst, worden geconfronteerd. Om ervoor te zorgen dat er in de volgende 
programmeringsperiode voldoende financiële middelen worden toegewezen aan deze en 
andere uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs en maatschappelijke 
problemen, dient minstens 25% van de begroting voor cohesie te worden toegewezen aan het 
ESF. Om de problemen aan te pakken waarmee werklozen ouder dan 45 in Spanje worden 
geconfronteerd, beveelt de Commissie rekwestrant aan om contact op te nemen met de 
nationale en plaatselijke overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
operationele programma’s van het ESF, om samen projecten op touw te zetten die de re-
integratie van deze mensen op de arbeidsmarkt ondersteunen.

                                               
1 COM(2011)607 definitief/2 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:NL:PDF ).
2 Een begroting voor Europa 2020, COM (2011) 500 definitief.


