
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. Celo 
poročilo je na voljo na eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SL 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 8. decembra 2021 

Dolgotrajna brezposelnost v EU 
zahteva bolj specifične ukrepe 
Dolgotrajna brezposelnost ima lahko resne posledice tako za brezposelne kot za rast in javne 
finance, vendar glede na navedbe v poročilu, ki ga je objavilo Evropsko računsko sodišče, ukrepi, 
sprejeti za boj proti njej, niso dovolj ciljno usmerjeni. EU je od leta 2014 prek Evropskega 
socialnega sklada (ESS) financirala več ukrepov za spodbujanje dostopa do zaposlitve. Kljub temu 
ti ukrepi ESS niso bili vedno prilagojeni specifičnim potrebam dolgotrajno brezposelnih. Revizorji 
priporočajo, naj Evropska komisija vztraja, da države članice z novim ESS+, ki bo zajemal obdobje 
2021–2027, uporabijo individualiziran pristop za pomoč dolgotrajno brezposelnim osebam. Prav 
tako priporočajo, naj Komisija oceni učinkovitost ukrepov za „dostop do zaposlitve“, ki so 
namenjeni dolgotrajno brezposelnim. 

„Dolgotrajna brezposelnost vpliva na našo družbeno ogrodje. Brezposelne osebe so izpostavljene 
večjemu tveganju revščine, socialne izključenosti in celo zdravstvenih težav,“ je povedal član 
Evropskega računskega sodišča Lazaros S. Lazarou, ki je pristojen za poročilo. „Ugotovili smo, da so 
ukrepi, ki jih je doslej financirala EU, sicer dosegli številne dolgoročne iskalce zaposlitve, vendar niso 
bili posebej zasnovani zanje. Pandemija COVID-19 lahko problematiko dolgotrajne brezposelnosti 
še dodatno zaostri. Menimo, da bi bilo v okviru nacionalnih aktivnih politik trga dela bolje uporabiti 
individualiziran pristop za vse dolgotrajno brezposelne.“ 

Ljudje, ki dlje časa ostanejo brezposelni, se srečujejo z več težavami pri iskanju zaposlitve, ker 
izgubijo motivacijo, zaupanje ter znanja in spretnosti. Na podlagi zadnjih razpoložljivih letnih 
podatkov je bilo leta 2020 35 % od 15 milijonov iskalcev zaposlitve (5,3 milijona ljudi) vsaj 
12 mesecev brezposelnih. Zaradi gospodarskih posledic pandemije COVID-19 bi lahko bila ta težava 
še toliko bolj pereča. 

V EU so za politike trga dela odgovorne države članice. ESS je glavni finančni instrument EU za 
podporo državam članicam pri izvajanju aktivnih ukrepov trga dela. V obdobju 2014–2020 je bilo 
približno 11,4 milijarde EUR dodeljenih ukrepom za „dostop do zaposlitve“. Revizorji so ugotovili, 
da so se s temi ukrepi ESS za „dostop do zaposlitve“ v obdobju 2014–2020 financirali različni 
posegi, ki so koristili številnim dolgotrajno brezposelnim. Vendar pa ti niso bili izrecno namenjeni 
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njim. Namesto tega so bili dolgotrajno brezposelni obravnavani kot del večje skupine, v kateri so 
bile vse brezposelne ali „prikrajšane“ skupine. Poleg tega se v ukrepih ESS ni nujno odražala 
razsežnost te problematike v nekaterih državah članicah. 

Revizorji so tudi ugotovili, da čeprav so nekateri javni zavodi za zaposlovanje uporabili 
individualiziran pristop za posamezne dolgotrajno brezposelne v okviru svojih nacionalnih aktivnih 
politik trga dela, ni jasne povezave med podporo ESS za „dostop do zaposlitve“ in ukrepi, ki 
obravnavajo posebne potrebe dolgotrajno brezposelnih. Poleg tega so menili, da je težko 
spremljati, kakšne rezultate je ESS dosegel pri dolgotrajno brezposelnih. Razlog za to so tudi 
slabosti njegovega okvira za spremljanje in vrednotenje: ker ni posebne kategorije odhodkov za 
različne ciljne skupine (kot so dolgotrajno brezposelni), je težko ugotoviti, koliko sredstev EU je bilo 
dodeljenih za take ukrepe, težko pa je tudi oceniti njihove rezultate in učinek na ciljno skupino. 

V pravilih za novi instrument ESS+ za obdobje 2021–2027 so bile uvedene številne izboljšave, kot 
so ureditve za profiliranje iskalcev zaposlitve in ocenjevanje njihovih potreb. Kljub temu revizorji 
pozivajo Komisijo, naj vztraja, da države članice pri izvajanju novih ukrepov v okviru ESS+ 
uporabljajo pristop, ki je posebej usmerjen v dolgotrajno brezposelne osebe in njihove potrebe, 
kadar je to vprašanje še posebej pereče, saj obstajajo velike razlike na nacionalni in regionalni ravni. 
Poleg tega priporočajo, naj Komisija oceni učinkovitost ukrepov za „dostop do zaposlitve“, ki so 
usmerjeni v dolgotrajno brezposelne. 

Splošne informacije 

Evropska komisija od leta 2011 pregleduje politike trga dela držav članic v okviru postopka 
evropskega semestra. Svet je na podlagi analize Komisije sprejel več priporočil za posamezne 
države, v katerih je zadevne države članice pozval, naj sprejmejo posebne ukrepe proti dolgotrajni 
brezposelnosti, vključno z individualiziranim pristopom. Ta pristop je bil leta 2016 potrjen s 
priporočilom Sveta o dolgotrajni brezposelnosti. 

Posebno poročilo št. 25/2021: Podpora Evropskega socialnega sklada za boj proti dolgotrajni 
brezposelnosti: ukrepi morajo biti bolj ciljno usmerjeni, prilagojeni in spremljani je na spletišču 
Sodišča na voljo v angleščini, kmalu pa bodo na voljo tudi prevodi v druge jezike. 
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