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Langtidsledighed i EU kræver en
mere specifik indsats
Langtidsledighed kan have alvorlige konsekvenser, både for de arbejdsledige og for den
økonomiske vækst og de offentlige finanser. Alligevel er indsatsen mod langtidsledighed ikke
tilstrækkeligt målrettet, fremgår det af en beretning offentliggjort af Den Europæiske
Revisionsret. Gennem Den Europæiske Socialfond (ESF) har EU siden 2014 finansieret adskillige
foranstaltninger til fremme af adgangen til beskæftigelse. Disse ESF-foranstaltninger har dog
ikke altid været tilpasset de langtidslediges specifikke behov. Revisorerne anbefaler, at
Kommissionen insisterer på, at medlemsstaterne anvender en individualiseret tilgang til at
hjælpe de langtidsledige, gennem den nye ESF+, som dækker perioden 2021-2027. De anbefaler
også, at Kommissionen evaluerer effektiviteten af foranstaltninger vedrørende "adgang til
beskæftigelse", der er målrettet mod de langtidsledige.
"Langtidsledighed påvirker vores sociale struktur. Personer uden arbejde er mere udsatte for
fattigdom, social udstødelse og sågar sundhedsmæssige problemer", udtalte Lazaros S. Lazarou,
medlem af Den Europæiske Revisionsret med ansvar for beretningen. "Vi har konstateret, at EUfinansierede foranstaltninger indtil videre har nået mange langtidsledige, men ikke var udformet
specifikt med dem i tankerne. Covid-19-pandemien kan forværre problemet med langtidsledighed.
Efter vores opfattelse ville det være bedre at anvende en individualiseret tilgang til alle
langtidsledige som led i nationale aktive arbejdsmarkedspolitikker".
Personer, der er arbejdsledige i længere perioder, har sværere ved at finde job, fordi de mister
motivation, selvtillid og kompetencer. Ifølge de seneste årlige data havde 35 % af EU's 15 millioner
jobsøgende (5,3 millioner personer) været arbejdsløse i mindst 12 måneder i 2020. De økonomiske
konsekvenser af covid-19-pandemien kan forværre problemet.
I EU er medlemsstaterne ansvarlige for arbejdsmarkedspolitikker. ESF er EU's vigtigste finansielle
instrument til støtte for medlemsstaternes aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. I perioden
2014-2020 blev der afsat ca. 11,4 milliarder euro til foranstaltninger vedrørende "adgang til
beskæftigelse". Revisorerne konstaterede, at der under ESF's foranstaltninger vedrørende "adgang
til beskæftigelse" blev finansieret forskellige interventioner i perioden 2014-2020, som var til gavn
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for mange langtidsledige. De langtidsledige udgjorde dog ikke nogen specifik målgruppe. I stedet
blev de behandlet som en del af en større gruppe, der omfattede alle arbejdsledige eller "ugunstigt
stillede" grupper. Desuden afspejlede ESF-foranstaltningerne ikke nødvendigvis problemets
omfang i nogle medlemsstater.
Revisorerne bemærkede også, at selv om nogle offentlige arbejdsformidlinger anvendte den
individualiserede tilgang for individuelle langtidsledige som led i deres nationale aktive
arbejdsmarkedspolitikker, var der ingen klar forbindelse mellem ESF-støtte til "adgang til
beskæftigelse" og aktioner, der tog sigte på de langtidslediges specifikke behov. Revisorerne fandt
det desuden vanskeligt at overvåge, hvilke resultater, der var opnået for de langtidsledige, under
ESF. Dette skyldes også svagheder i ESF's overvågnings- og evalueringsramme: Fraværet af en
specifik udgiftskategori for forskellige målgrupper (såsom langtidsledige) gør det vanskeligt ikke
alene at fastslå, hvor mange EU-midler der er blevet afsat til sådanne foranstaltninger, men også
at evaluere resultaterne og indvirkningen på målgruppen.
Med reglerne for det nye "ESF+"-instrument for perioden 2021-2027 indføres en række
forbedringer, f.eks. mulighed for profilering af jobsøgende og vurdering af deres behov.
Revisorerne opfordrer imidlertid Kommissionen til at insistere på, at medlemsstaterne ved
gennemførelsen af de nye foranstaltninger under ESF+ anvender en tilgang, der er målrettet
specifikt mod de langtidsledige og deres behov, hvor problemet er særlig akut, da der er store
forskelle på nationalt og regionalt plan. Derudover anbefaler revisorerne, at Kommissionen
evaluerer effektiviteten af foranstaltninger vedrørende "adgang til beskæftigelse", der er målrettet
mod de langtidsledige.
Baggrundsinformation
Europa-Kommissionen har siden 2011 revideret medlemsstaternes arbejdsmarkedspolitikker
gennem processen med det europæiske semester. På grundlag af Kommissionens analyse har
Rådet vedtaget en række landespecifikke henstillinger, hvori det anmoder de berørte
medlemsstater om at træffe specifikke foranstaltninger mod langtidsledighed, der bl.a. indebærer
en individualiseret tilgang. I 2016 blev denne tilgang støttet gennem Rådets henstilling om
langtidsledighed.
Særberetning nr. 25/2021: "ESF-støtte til bekæmpelse af langtidsledighed: Foranstaltninger skal
være mere målrettede og skræddersyede og bedre overvågede" findes på Revisionsrettens
websted på engelsk. Andre sprogudgaver følger snart.
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