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Tisková zpráva 
V Lucemburku dne 8. prosince 2021 

Dlouhodobá nezaměstnanost 
v EU vyžaduje konkrétnější 
opatření 
Dlouhodobá nezaměstnanost může mít závažné důsledky jak pro nezaměstnané, tak pro 
hospodářský růst a veřejné finance. Podle zprávy zveřejněné Evropským účetním dvorem však 
nejsou opatření přijatá proti dlouhodobé nezaměstnanosti dostatečně zacílená. Prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu (ESF) financovala EU od roku 2014 několik opatření na podporu 
přístupu k zaměstnání. Tato opatření ESF však nebyla vždy přizpůsobena specifickým potřebám 
dlouhodobě nezaměstnaných. Auditoři doporučují, aby Evropská komise trvala na tom, aby 
členské státy uplatňovaly individualizovaný přístup za účelem pomoci dlouhodobě 
nezaměstnaným prostřednictvím nového ESF+ na období 2021–2027. Rovněž doporučují, aby 
Komise posoudila účinnost opatření týkajících se „přístupu k zaměstnání“, která se zaměřují na 
dlouhodobě nezaměstnané. 

„Dlouhodobá nezaměstnanost ovlivňuje naši sociální strukturu. Nezaměstnané osoby jsou 
vystaveny vyššímu riziku chudoby, sociálního vyloučení, a dokonce i zdravotních problémů,“ uvedl 
Lazaros S. Lazarou, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Zjistili jsme, že 
opatření financovaná z prostředků EU prospěla mnoha dlouhodobým uchazečům o zaměstnání, 
avšak při jejich navrhování nebyli konkrétně zohledněni. Pandemie COVID-19 může problém 
dlouhodobé nezaměstnanosti ještě zhoršit. Podle našeho názoru by bylo lepší uplatňovat 
individualizovaný přístup vůči všem dlouhodobě nezaměstnaným v rámci vnitrostátních aktivních 
politik na trhu práce.“ 

Lidé, kteří zůstávají po delší dobu nezaměstnaní, čelí při hledání práce více problémům, neboť 
ztrácejí motivaci, sebedůvěru a dovednosti. Podle nejnovějších dostupných ročních údajů bylo 
v roce 2020 v EU po dobu nejméně 12 měsíců nezaměstnaných 35 % z 15 milionů uchazečů 
o zaměstnání (5,3 milionu osob). Hospodářské důsledky pandemie COVID-19 by mohly tento 
problém ještě prohloubit. 
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V EU jsou za politiky na trhu práce odpovědné členské státy. ESF je hlavním finančním nástrojem 
EU na podporu aktivních opatření členských států na trhu práce. V období 2014–2020 bylo na 
opatření týkající se „přístupu k zaměstnání“ vyčleněno přibližně 11,4 miliardy EUR. Auditoři zjistili, 
že opatření ESF týkající se „přístupu k zaměstnání“ financovala v období 2014–2020 různé 
intervence, z nichž mělo prospěch mnoho dlouhodobých uchazečů o zaměstnání. Nebyly však na 
ně konkrétně zacíleny. Místo toho byli dlouhodobě nezaměstnaní považováni za součást větší 
skupiny osob zahrnující všechny nezaměstnané nebo „znevýhodněné“ skupiny. Opatření ESF navíc 
v některých členských státech neodrážela rozsah problému dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Auditoři rovněž konstatovali, že ačkoli některé veřejné služby zaměstnanosti uplatňovaly 
individualizovaný přístup k jednotlivým dlouhodobě nezaměstnaným v rámci svých vnitrostátních 
aktivních politik na trhu práce, neexistovala jasná vazba mezi podporou z ESF týkající se „přístupu 
k zaměstnání“ a opatřeními zaměřenými na specifické potřeby dlouhodobě nezaměstnaných. 
Auditoři navíc zjistili, že je obtížné monitorovat, jakých výsledků ESF u dlouhodobě 
nezaměstnaných dosáhl. Důvodem jsou rovněž slabé stránky rámce ESF pro monitorování 
a hodnocení: neexistence zvláštní kategorie výdajů pro různé cílové skupiny (např. dlouhodobě 
nezaměstnané) ztěžuje nejen určení toho, kolik finančních prostředků EU bylo na tato opatření 
přiděleno, ale také hodnocení jejich výsledků a dopadu na cílovou skupinu. 

Pravidla pro nový nástroj „ESF+“ na období 2021–2027 zavádějí řadu přínosných kroků, například 
opatření pro profilování uchazečů o zaměstnání a posouzení jejich potřeb. Auditoři nicméně Komisi 
vyzývají, aby trvala na tom, aby členské státy při provádění nových opatření v rámci ESF+ 
uplatňovaly přístup zaměřený konkrétně na dlouhodobě nezaměstnané osoby a jejich potřeby 
tam, kde je tato otázka obzvláště naléhavá, neboť na vnitrostátní a regionální úrovni existují velké 
rozdíly. Auditoři kromě toho doporučují, aby Komise posoudila účinnost opatření týkajících se 
„přístupu k zaměstnání“, která se zaměřují na dlouhodobě nezaměstnané. 

Souvislosti 

Od roku 2011 provádí Evropská komise přezkum politik členských států v oblasti trhu práce v rámci 
evropského semestru. Na základě analýzy Komise přijala Rada řadu doporučení pro jednotlivé 
země, v nichž vyzvala dotčené členské státy, aby přijaly konkrétní opatření proti dlouhodobé 
nezaměstnanosti, včetně individualizovaného přístupu. V roce 2016 byl tento přístup potvrzen 
doporučením Rady o dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Zvláštní zpráva č. 25/2021: „Podpora z ESF na boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti: opatření 
musí být cílenější, lépe přizpůsobená a monitorovaná“ je k dispozici na internetových stránkách 
EÚD v angličtině, přičemž brzy budou následovat ostatní jazykové verze. 
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