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Bezrobocie długotrwałe w UE
wymaga bardziej konkretnych
działań
Bezrobocie długotrwałe może mieć poważne konsekwencje zarówno dla osób bezrobotnych, jak i dla
wzrostu gospodarczego i finansów publicznych, ale zgodnie ze sprawozdaniem opublikowanym przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy działania podejmowane w celu przeciwdziałania temu zjawisku
nie są wystarczająco ukierunkowane. Od 2014 r. za pośrednictwem Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) UE sfinansowała szereg działań mających na celu promowanie dostępu do
zatrudnienia. Ponadto takie działania z EFS nie zawsze były dostosowane do specyficznych potrzeb
osób długotrwale bezrobotnych. Kontrolerzy zalecają, by Komisja Europejska nalegała na stosowanie
przez państwa członkowskie zindywidualizowanego podejścia, aby pomóc osobom długotrwale
bezrobotnym za pośrednictwem nowego EFS+, który obejmie lata 2021-2027. Kontrolerzy zalecają
również, aby Komisja oceniła skuteczność środków „dostępu do zatrudnienia” ukierunkowanych na
osoby długotrwale bezrobotne.
Bezrobocie długotrwałe wpływa na naszą tkankę społeczną. Osoby bezrobotne są bardziej zagrożone
ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a nawet problemami zdrowotnymi - powiedział Lazaros S.
Lazarou, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za sprawozdanie.
Ustaliliśmy, że środki finansowane przez UE dotarły jak dotąd do wielu osób długotrwale poszukujących
pracy, ale nie zostały opracowane specjalnie z myślą o nich. Pandemia COVID-19 może zaostrzyć
problem bezrobocia długotrwałego. Naszym zdaniem lepiej byłoby zastosować zindywidualizowane
podejście do wszystkich osób długotrwale bezrobotnych w ramach krajowej aktywnej polityki rynku
pracy.
Osoby, które pozostają bez pracy przez dłuższy czas, mają większe problemy ze znalezieniem
zatrudnienia, ponieważ tracą motywację, pewność siebie i umiejętności. Według najnowszych
dostępnych danych rocznych w 2020 r. 35% z 15 mln osób poszukujących pracy w UE (5,3 mln osób)
było bezrobotnych przez co najmniej 12 miesięcy. Gospodarcze skutki pandemii COVID-19 mogą
zaostrzyć tę kwestię.

Celem niniejszego komunikatu prasowego jest przedstawienie głównych przesłań zawartych w sprawozdaniu specjalnym Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego. Pełne sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej eca.europa.eu.
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W UE za politykę rynku pracy odpowiedzialne są państwa członkowskie. Europejski Fundusz Społeczny
(EFS) jest głównym instrumentem finansowym UE służącym wspieraniu aktywnych instrumentów rynku
pracy państw członkowskich. W latach 2014-2020 na „dostęp do zatrudnienia” przeznaczono około 11,4
mld euro. Kontrolerzy stwierdzili, że w ramach tych środków EFS na „dostęp do zatrudnienia”
sfinansowano w latach 2014–2020 różne interwencje, z których skorzystało wiele osób długotrwale
poszukujących pracy. Interwencje te nie były jednak konkretnie ukierunkowane na te osoby. Zamiast
tego były one traktowane jako część większej grupy obejmującej wszystkie grupy bezrobotne lub grupy
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Ponadto działania z EFS niekoniecznie odzwierciedlały skalę
problemu w niektórych państwach członkowskich.
Kontrolerzy zauważyli również, że chociaż niektóre publiczne służby zatrudnienia stosowały
zindywidualizowane podejście do poszczególnych osób długotrwale bezrobotnych w ramach krajowej
aktywnej polityki rynku pracy, nie było wyraźnego związku między wsparciem w zakresie dostępu do
zatrudnienia w ramach EFS a działaniami odnoszącymi się do szczególnych potrzeb osób długotrwale
bezrobotnych. Ponadto kontrolerzy stwierdzili, że trudno jest monitorować wyniki w ramach EFS w
odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych. Wynika to również ze słabości ram monitorowania
i oceny EFS: brak konkretnej kategorii wydatków na rzecz różnych grup docelowych (takich jak
długotrwale bezrobotni) utrudnia nie tylko określenie, ile środków finansowych UE przeznaczono na
takie działania, lecz także ocenę ich rezultatów i oddziaływania na grupę docelową.
Przepisy dotyczące nowego instrumentu „EFS+” na lata 2021-2027 wprowadzają szereg ulepszeń, takich
jak ustalenia dotyczące profilowania osób poszukujących pracy i oceny ich potrzeb. Kontrolerzy
wzywają jednak Komisję, by nalegała, aby przy wdrażaniu nowych środków w ramach EFS+ państwa
członkowskie stosowały podejście ukierunkowane konkretnie na osoby długotrwale bezrobotne i ich
potrzeby tam, gdzie kwestia ta jest szczególnie paląca, ponieważ istnieją duże różnice na szczeblu
krajowym i regionalnym. Ponadto kontrolerzy zalecają, aby Komisja oceniła skuteczność środków
„dostępu do zatrudnienia” ukierunkowanych na osoby długotrwale bezrobotne.
Informacje ogólne
Od 2011 r. Komisja Europejska dokonuje przeglądu polityk rynku pracy państw członkowskich w ramach
procesu europejskiego semestru. Rada, na podstawie analizy Komisji, przyjęła szereg zaleceń dla
poszczególnych krajów, w których zwróciła się do zainteresowanych państw członkowskich
o wprowadzenie specyficznych środków przeciwko bezrobociu długotrwałemu, w tym
zindywidualizowanego podejścia. W 2016 r. w zaleceniu Rady w sprawie bezrobocia długotrwałego
wyrażono aprobatę dla tego podejścia.
Sprawozdanie specjalne 25/2021 Wsparcie z EFS na rzecz zwalczania bezrobocia długotrwałego –
działania muszą być lepiej ukierunkowane i monitorowane oraz bardziej dostosowane do potrzeb jest
dostępne na stronie internetowej Trybunału w języku angielskim; inne wersje językowe będą wkrótce
dostępne.
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