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Pressmeddelande 
Luxemburg den 8 december 2021 

Långtidsarbetslösheten i EU 
kräver mer specifika åtgärder 
Långtidsarbetslöshet kan få allvarliga konsekvenser, både för arbetslösa och för tillväxten och 
de offentliga finanserna, men enligt en rapport som Europeiska revisionsrätten har offentliggjort 
är åtgärderna som vidtagits mot långtidsarbetslösheten inte tillräckligt målinriktade. Genom 
Europeiska socialfonden (ESF) har EU sedan 2014 finansierat flera åtgärder för att främja tillträde 
till arbetsmarknaden. Dessa åtgärder har dock inte alltid varit anpassade för de 
långtidsarbetslösas särskilda behov. Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen 
kräver att medlemsstaterna tillämpar en individanpassad strategi för att stödja 
långtidsarbetslösa genom nya ESF+, som omfattar perioden 2021–2027. Revisorerna 
rekommenderar också att kommissionen utvärderar ändamålsenligheten i åtgärderna för 
tillträde till arbetsmarknaden som är inriktade på långtidsarbetslösa. 

– Långtidsarbetslöshet påverkar vår samhällsväv. Arbetslösa löper högre risk för fattigdom, social 
utestängning och hälsoproblem, säger Lazaros S. Lazarou, som är ledamot av Europeiska 
revisionsrätten och ansvarig för rapporten. Vi har konstaterat att EU-finansierade åtgärder hittills 
nått ut till många långtidsarbetslösa, men att de inte har varit särskilt utformade med tanke på 
den här gruppen. Covid-19-pandemin kan komma att förvärra problemet med 
långtidsarbetslöshet. Vi anser att det vore bättre att tillämpa en individanpassad strategi för alla 
långtidsarbetslösa som en del av den nationella aktiva arbetsmarknadspolitiken. 

Personer som är arbetslösa under längre perioder har svårare att hitta arbete eftersom de tappar 
motivation, självförtroende och färdigheter. Enligt de senaste årliga uppgifterna hade 35 % av EU:s 
15 miljoner arbetssökande (5,3 miljoner) varit arbetslösa i minst 12 månader år 2020. De 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin kan komma att förvärra problemet. 

I EU ansvarar medlemsstaterna för arbetsmarknadspolitiken. ESF är EU:s viktigaste 
finansieringsinstrument för stöd till medlemsstaternas aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Under 
perioden 2014–2020 anslogs cirka 11,4 miljarder euro för att främja tillträde till arbetsmarknaden. 
Revisorerna konstaterade att dessa ESF-åtgärder för ”tillträde till arbetsmarknaden” finansierade 
olika insatser som gynnade många långtidsarbetslösa under perioden 2014–2020. Insatserna var 
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dock inte särskilt inriktade på långtidsarbetslösa, som i stället behandlades som en del av en större 
grupp där alla arbetslösa eller ”missgynnade” grupper ingick. ESF-åtgärderna speglade inte heller 
nödvändigtvis problemets omfattning i vissa medlemsstater. 

Revisionsrätten noterade också att även om vissa offentliga arbetsförmedlingar tillämpade den 
individanpassade strategin för långtidsarbetslösa som en del av sin nationella aktiva 
arbetsmarknadspolitik, fanns det ingen tydlig koppling mellan ESF-stödet för ”tillträde till 
arbetsmarknaden” och åtgärder som var inriktade på de långtidsarbetslösas särskilda behov. 
Vidare ansåg revisorerna att det var svårt att bilda sig en uppfattning om vilka resultat ESF hade 
uppnått när det gällde långtidsarbetslösa. Detta berodde också på svagheter i ramen för 
övervakning och utvärdering av ESF: avsaknaden av en särskild kategori av utgifter för olika 
målgrupper (däribland långtidsarbetslösa) gör det inte bara svårt att fastställa hur mycket EU-
medel som har fördelats till sådana åtgärder, utan även att utvärdera stödets resultat och 
konsekvenser för målgruppen. 

Reglerna för det nya instrumentet ESF+ för perioden 2021–2027 innebär flera steg framåt, som 
bland annat innefattar arrangemang för profilering av arbetssökande och bedömning av deras 
behov. Revisorerna uppmanar dock kommissionen att kräva att medlemsstaterna när de vidtar nya 
åtgärder inom ramen för ESF+ tillämpar en strategi som är särskilt inriktad på långtidsarbetslösa 
och deras behov i de fall där problemet är särskilt akut, eftersom det finns stora skillnader på 
nationell och regional nivå. Dessutom rekommenderar revisorerna att kommissionen utvärderar 
ändamålsenligheten i åtgärder för ”tillträde till arbetsmarknaden” som riktar sig till 
långtidsarbetslösa. 

Bakgrundsinformation 

Sedan 2011 har Europeiska kommissionen granskat medlemsstaternas arbetsmarknadspolitik 
genom processen för den europeiska planeringsterminen. På grundval av kommissionens analys 
har rådet antagit ett antal landsspecifika rekommendationer för att uppmana de berörda 
medlemsstaterna att vidta särskilda åtgärder mot långtidsarbetslöshet, däribland en 
individanpassad strategi. Under 2016 godkändes denna strategi genom en rådsrekommendation 
om långtidsarbetslöshet. 

Särskild rapport nr 25/2021: Europeiska socialfondens stöd för att bekämpa långtidsarbetslöshet: 
Åtgärderna måste målinriktas, anpassas och övervakas på ett bättre sätt finns på revisionsrättens 
webbplats på engelska. Andra språkversioner kommer inom kort. 
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