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Дълготрайната безработица в
ЕС изисква по-целенасочени
действия
Дълготрайната безработица може да има тежки последици както за безработните лица, така и
за растежа и публичните финанси, но въпреки това според доклада, публикуван от
Европейската сметна палата, предприетите действия не са достатъчно целенасочени. От 2014 г.
ЕС финансира редица мерки за насърчаване на „достъпа до заетост“ чрез Европейския
социален фонд (ЕСФ). Мерките на ЕСФ обаче невинаги са били адаптирани, за да отговорят на
конкретните нужди на дълготрайно безработните лица. Препоръката на одиторите е
Европейската комисия да настоява държавите членки да прилагат индивидуализиран подход
за подкрепа на дълготрайно безработните лица чрез новия ЕСФ+, който ще обхване периода
2021—2027 г. Освен това те препоръчват Комисията да оценява ефективността на мерките за
„достъп до заетост“, насочени към дълготрайно безработните лица.
„Дълготрайната безработица засяга нашата социална структура. Дълготрайно
безработните лица са изложени на по-висок риск от бедност, социално изключване и дори
здравословни проблеми“, заявява Lazaros S. Lazarou, член на Европейската сметна палата, под
чието ръководство е извършен одитът. „Установихме, че финансираните от ЕС мерки са
достигнали до много от дълготрайно търсещите работа лица, но не са били специално
разработени за тях. Възможно е пандемията от COVID-19 да изостри проблема с
дълготрайната безработица. Според нас би било по-добре да се прилага индивидуализиран
подход към всички дълготрайно безработни лица като част от активните политики по
заетостта на държавите членки.“
Хората, които са без работа за по-дълги периоди, се сблъскват с повече проблеми при
намирането на работа, защото губят мотивация, увереност и умения. Според най-новите налични
годишни данни 35 % от 15 млн. търсещи работа в ЕС (5,3 млн. души) през 2020 г. са били
дълготрайно безработни за период от най-малко 12 месеца. Проблемът може да се изостри с
икономическите последици от пандемията от COVID-19.
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В ЕС държавите членки отговарят за политиките по заетостта. ЕСФ е основният финансов
инструмент на ЕС за подкрепа на активните мерки, предприемани от държавите членки по
отношение на заетостта. През периода 2014—2020 г. около 11,4 млрд. евро са отпуснати за мерки
за „достъп до заетост“. Одиторите установиха, че чрез мерките по Европейския социален фонд за
„достъп до заетост“ са финансирани различни интервенции през периода 2014—2020 г., които са
били от полза за много от дълготрайно търсещите работа лица. Същевременно мерките не са
били конкретно насочени към дълготрайно безработните лица. Напротив, те са били третирани
като част от по-голяма група, обхващаща всички безработни лица или групи в неравностойно
положение. Освен това в няколко държави членки мерките на ЕСФ не са отразявали непременно
мащаба на проблема.
Одиторите отбелязаха също, че въпреки че някои публични служби по заетостта са приложили
индивидуализирания подход по отношение на отделни дълготрайно безработни лица като част
от националните си активни политики по заетостта, не е имало ясна връзка между подкрепата от
ЕСФ за „достъп до заетост“ и действията, насочени към специфичните нужди на дълготрайно
безработните лица. Нещо повече, одиторите установиха, че това затруднява мониторинга на
постиженията на ЕСФ за дълготрайно безработните лица. Другата причина е слабост в рамката на
ЕСФ за мониторинг и оценка: липсата на отделна категория разходи за различните целеви групи
(напр. дълготрайно безработните лица) затруднява не само определянето на размера на
финансирането от Европейския съюз, отпуснато за такива мерки, но и оценката на резултатите и
въздействието му върху целевата група.
С правилата за новия инструмент „ЕСФ+“ за периода 2021—2027 г. се въвеждат нови мерки,
например договорености за профилиране на търсещите работа лица и оценка на нуждите им.
Същевременно одиторите призовават Комисията да настоява държавите членки да прилагат
подход, насочен конкретно към дълготрайно безработните лица и техните нужди, когато
прилагат новите мерки по ЕСФ+, ако проблемът е особено изострен поради съществуващи големи
различия на национално и регионално равнище. Освен това одиторите препоръчват Комисията
да оценява ефективността на мерките за „достъп до заетост“, насочени към дълготрайно
безработните лица.
Обща информация
От 2011 г. Европейската комисия прави преглед на политиките на държавите членки по
отношение на пазара на труда чрез процеса на европейския семестър. Въз основа на анализа на
Комисията Съветът е приел редица специфични за всяка държава препоръки, като отправя искане
към съответните държави членки да предприемат конкретни мерки срещу дълготрайната
безработица, включително индивидуализиран подход. През 2016 г. този подход беше одобрен в
препоръката на Съвета относно дълготрайната безработица.
Специален доклад № 25/2021: „Подкрепа от Европейския социален фонд (ЕСФ) за борба с
дълготрайната безработица — мерките трябва да бъдат по-целенасочени, адаптирани и
наблюдавани“ е публикуван на уебсайта на ЕСП на английски език. Останалите езикови версии
ще бъдат публикувани своевременно.
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