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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0091/2012, którą złożył José Luís Baro Fuentes (Hiszpania) 
w imieniu Empleo Senior, w sprawie ustanowienia funduszu 
strukturalnego promującego zatrudnienie osób po 45. roku życia

1. Streszczenie petycji

W imieniu organizacji Empleo Senior składający petycję wskazuje na trudności, jakie 
napotykają osoby bezrobotne po 45. roku życia, i informuje, że mimo swego doświadczenia 
i produktywności stają one wobec dyskryminacji i są w sposób dysproporcjonalny dotknięte 
obecnymi zakłóceniami na rynku pracy. Składający petycję podaje, że wśród osób po 45. roku 
życia stopa bezrobocia w Hiszpanii wynosi 20% i jest porównywalna jedynie ze stopą 
bezrobocia wśród osób przed 30. rokiem życia. Następnie składający petycję zauważa, że 
bezrobocie w tej grupie wiekowej nabiera charakteru długoterminowego, a konkretnie 
wówczas, gdy osoba bezrobotna ma poważniejsze zobowiązania rodzinne, to zaś negatywnie 
wpływa na kwestię płatności składek na ubezpieczenie społeczne. Składający petycję zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o zwiększenie i poszerzenie wsparcia dla osób bezrobotnych 
po 45. roku życia (poprzez zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek, zapewnianie 
pomocy przy poszukiwaniu pracy, tworzenie zachęt do zatrudniania i zwiększanie środków na 
programy kształcenia i szkolenia). Przede wszystkim jednak składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o przyjęcie rezolucji wzywającej do ustanowienia funduszu 
strukturalnego promującego zatrudnienie osób po 45. roku życia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 września 2012 r.
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Zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 64 lat do 75% jest 
jednym z podstawowych celów przyjętych przez Radę Europejską w ramach strategii „Europa 
2020”. Jest to wspólny cel państw członkowskich i Unii. Skuteczna realizacja tego celu 
będzie jednak wymagać większego zaangażowania starszych pracowników, pracowników o 
niskich kwalifikacjach oraz osób młodych.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) ma na celu zwiększanie możliwości zatrudnienia dla 
pracowników, także tych po 45 roku życia1. Zwiększanie dostępu do zatrudnienia, zachęcanie 
do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej, jak również zwiększanie 
zdolności adaptacyjnych pracowników to kluczowe priorytety EFS w okresie programowania 
2007–20132. EFS współfinansuje np. szkolenia dla starszych pracowników umożliwiające im 
przedłużenie okresu aktywności zawodowej, dopasowane do indywidualnych potrzeb 
doradztwo dla poszukujących pracy – uwzględniając osoby bezrobotne po 45 roku życia –
mające na celu ich powrót na rynek pracy, jak również elastyczne formy organizacji pracy 
umożliwiające wydłużanie ich życia zawodowego.

W bieżącym okresie programowania państwa członkowskie przeznaczyły około 1 miliarda 
euro (z 75 miliardów euro) na działania zachęcające do aktywności w starszym wieku 
i dłuższej aktywności zawodowej. Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców jest priorytetem EFS z najwyższą alokacją środków (ponad 
20%), który wspiera także pracowników powyżej 45 roku życia. Ci pracownicy powinni 
również korzystać z aktywnych i zapobiegawczych instrumentów rynku pracy, które stanowią 
15,3% całej alokacji EFS.
Dostępne dane dotyczące udziału w projektach EFS w 2011 r.3 pokazują, że starsze osoby 
(w wieku od 55 do 64 lat) stanowiły 6,37%, zaś osoby w wieku od 25 do 54 lat 
62,18% uczestników.

Zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej w najlepszych 
możliwych warunkach jest również jednym z priorytetów EFS na lata 2007–2013 
w Hiszpanii. Strategia hiszpańskiego EFS ma mianowicie na celu wspieranie stabilności 
zatrudnienia i zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników. W ramach tego ostatniego 
celu EFS współfinansuje działania mające, między innymi, na celu:
i) rozwijanie systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach, 
uzupełnionych innymi szkoleniami i świadczeniami dla pracowników;
ii) tworzenie i wprowadzanie nowych i wydajniejszych modeli pracy;
iii) rozwijanie konkretnych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia mających na 
celu ułatwianie restrukturyzacji w niektórych sektorach.

Działania te jednoczą lokalną administrację publiczną, centra badawcze, odpowiednie 
prywatne przedsiębiorstwa oraz użytkowników końcowych w działaniu na rzecz tworzenia 
rozwiązań mających na celu wydłużanie życia zawodowego, będąc jednocześnie siłą 
napędową rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Więcej informacji na temat 
hiszpańskich programów EFS znajduje się pod adresem: http://www.empleo.gob.es/uafse/.
Wnioski ustawodawcze Komisji na okres programowania 2014–2020 są całkowicie zgodne 

                                               
1Zgodnie z art. 162 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2Art. 3 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1081:20060801:PL:PDF).
3Dane dotyczące udziału osób w wieku od 45 do 64 lat nie są dostępne.
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z konkluzjami Rady Europejskiej, zgodnie z którymi w ramach polityki spójności należy 
wspierać strategię „Europa 2020” oraz podstawowe cele UE. We wniosku dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego1 przewidziano, że EFS 
powinien wspierać cel tematyczny dotyczący zatrudnienia poprzez priorytety inwestycyjne na 
rzecz, między innymi, zdrowego i aktywnego starzenia się, dostępu do zatrudnienia dla osób 
poszukujących pracy oraz elastyczności pracowników w obliczu zmiany. Przewidziano w nim 
również, że cel tematyczny dotyczący edukacji powinien być realizowany, między innymi, 
poprzez priorytet inwestycyjny na rzecz zwiększania dostępności możliwości uczenia się 
przez całe życie oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w miejscu pracy. W opinii 
Komisji te priorytety inwestycyjne powinny pozwolić państwom członkowskim i regionom 
na pełne uwzględnienie problemów, z którymi borykają się osoby poszukujące pracy oraz 
pracownicy po 45 roku życia przy tworzeniu programów operacyjnych. Pomyślne 
rozwiązanie tych kwestii wymaga jednak od państw członkowskich i regionów przeznaczenia 
na ten cel wystarczających środków z EFS. W celu zagwarantowania przeznaczenia 
odpowiedniego budżetu EFS na cele związane z tymi problemami oraz innymi wyzwaniami 
dotyczącymi zatrudnienia oraz włączenia społecznego Komisja zaproponowała – w ramach 
wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych2 – że co najmniej 25% wszystkich środków 
na cele spójności powinno zostać przeznaczone na EFS.

Wnioski

Komisja jest zdania, że Europejski Fundusz Społeczny powinien nadal zajmować się 
problemami, z którymi borykają się osoby bezrobotne po 45 roku życia, do których odnosi się 
składający petycję. W celu zagwarantowania przeznaczenia w kolejnym okresie 
programowania wystarczających środków finansowych na te oraz inne wyzwania związane 
z zatrudnieniem i edukacją oraz wyzwania społeczne EFS powinien mieć dostęp do co 
najmniej 25% wszystkich środków na cele spójności. W odniesieniu do rozwiązania 
problemów, z którymi borykają się osoby bezrobotne po 45 roku życia w Hiszpanii, Komisja 
proponuje, by składający petycję skontaktował się z krajowymi i lokalnymi władzami 
odpowiedzialnymi za realizację programów operacyjnych EFS w celu wspólnego stworzenia 
projektów wspierających ich reintegrację na rynku pracy.

                                               
1COM(2011)607 wersja ostateczna/2 ( http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:PL:PDF).
2Budżet z perspektywy „Europy 2020” – COM(2011)500 wersja ostateczna.


