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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA 

RAČUNSKEGA SODIŠČA: 

„PODPORA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA ZA BOJ PROTI DOLGOTRAJNI 

BREZPOSELNOSTI: UKREPI MORAJO BITI BOLJ CILJNO USMERJENI, 

PRILAGOJENI IN SPREMLJANI“ 

 

POVZETEK 

I. Podpiranje ljudi, vključno s prikrajšanimi osebami, kot so dolgotrajno brezposelni, je v središču 

poslanstva Evropskega socialnega sklada, kot je navedeno v členu 3 uredbe za obdobje 2014–2020. 

V sklepih Sveta iz leta 2016 o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela je bila poudarjena 

ključna vloga Evropskega socialnega sklada (ESS) kot glavnega finančnega instrumenta Unije za boj 

proti dolgotrajni brezposelnosti. 

Na ravni EU so se države članice dogovorile o evropskem stebru socialnih pravic z njegovimi načeli 

in pravicami, ki so bistvene za pravične in dobro delujoče trge dela, v katerem je izrecno navedeno, da 

ima vsak pravico do pravočasne in prilagojene pomoči za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (načelo 

4), in tako ponovno potrdile ključne elemente priporočila. 

Od leta 2014 do konca leta 2020 sta ESS in pobuda za zaposlovanje mladih podprla 5,9 milijona 

dolgotrajno brezposelnih, s čimer učinkovito izpolnjujeta svoje poslanstvo in zagotavljata nove 

priložnosti za tiste, ki so najbolj oddaljeni od trga dela. 

IV. Prednostna naložba Evropskega socialnega sklada (ESS) „dostop do delovnih mest za iskalce 

zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od 

trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev“ 

(prednostna naložba 8.i) je edina, ki se izrecno nanaša na dolgotrajno brezposelne. Vendar je 

pomembno poudariti tudi prednostno naložbo 9.i „dejavno vključevanje, vključno z namenom 

spodbujanja enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti“. Ta prednostna 

naložba je imela tudi ključno vlogo pri obravnavanju potreb te ciljne skupine, zlasti s celostnimi 

ukrepi, ki so vključevali aktivacijske ukrepe in zagotavljanje podpornih storitev, kot so stanovanja, 

socialno varstvo in zdravstveno varstvo. Komisija ugotavlja, da je v času revizije 1,6 milijona 

dolgotrajno brezposelnih prejelo podporo v okviru prednostne naložbe 8.i in dodatnih 1,8 milijona v 

okviru prednostne naložbe 9.i. 

VI. ESS je glavni instrument proračuna EU za naložbe v ljudi. Vendar brezposelne, vključno z 

dolgotrajno brezposelnimi, podpirajo tudi države članice z nacionalnimi ukrepi in programi.  

Komisija je pri pogajanjih o programih ESS za obdobje 2014–2020 države članice močno spodbujala, 

naj izberejo prednostne naložbe, ki so najprimernejše za obravnavanje izzivov, opredeljenih v 

priporočilih za posamezne države. Prav tako je predlagala, naj države članice tem najpomembnejšim 

izzivom dodelijo kritično maso financiranja iz ESS. 

VII. Individualni pristop je temeljni element priporočila Sveta državam članicam z dne 15. februarja 

2016 o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela. Čeprav Komisija spodbuja uporabo 

individualiziranega pristopa k obravnavanju potreb dolgotrajno brezposelnih in je bil tudi zahteva za 

pobudo za zaposlovanje mladih, ni bil zahteva za financiranje iz ESS. 

VIII. V obdobju 2014–2020 je bila posebna pozornost namenjena doseganju pravega ravnovesja med 

razumnim upravnim bremenom in zahtevami glede spremljanja. Za pridobitev smiselnih in 

popolnejših podatkov so bili v okvir spremljanja in ocenjevanja vključeni nekateri novi elementi. 

Eden od njih je uvedba skupnih kazalnikov izložkov in rezultatov, kar je prispevalo k zmanjšanju 

upravnega bremena ter olajšalo združevanje in pridobivanje zanesljivejših podatkov. 
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IX. Prva alinea – Komisija sprejema priporočilo. 

Pri pogajanjih o programih bo Komisija opozorila na potrebo po boljši ciljni usmerjenosti na 

dolgotrajno brezposelne v državah članicah in regijah, kjer je dolgotrajna brezposelnost še vedno 

visoka. 

Druga alinea – Komisija sprejema priporočilo. 

Komisija bo državam članicam zagotovila podporo pri zagotavljanju individualiziranega pristopa pri 

izvajanju aktivacijskih ukrepov za dolgotrajno brezposelne v okviru Odbora ESS+.  

Tretja alinea – Komisija sprejema priporočilo.  

Pri teh ocenah bodo preučene številne ciljne skupine, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, za vse 

tematske cilje, saj vsi prispevajo k uspehu operacij, namenjenih dolgotrajno brezposelnim ali drugim 

prikrajšanim skupinam. Kjer bo to mogoče, bodo opredeljene dobre prakse, Komisija in države 

članice pa si bodo izmenjavale „odzivne ukrepe“. 

UVOD 

03. Četrtletni pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi (ESDE) iz 

septembra 2021 kaže, da sta gospodarstvo in trg dela EU začela okrevati po pandemiji COVID-19, pri 

čemer sta bili stopnji zaposlenosti in brezposelnosti skoraj kot pred krizo. 

23. Prednostna naložba „dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z 

dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za 

zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev“ je edina, ki se izrecno nanaša na dolgotrajno 

brezposelne. Vendar je pomembno poudariti, da je imela prednostna naložba „dejavno vključevanje, 

vključno z namenom spodbujanja enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja 

zaposljivosti“ bistveno vlogo pri obravnavanju potreb te ciljne skupine.  

Komisija ugotavlja, da je v času revizije 1,6 milijona dolgotrajno brezposelnih prejelo podporo v 

okviru prednostne naložbe 8.i in dodatnih 1,8 milijona v okviru prednostne naložbe 9.i (socialno 

vključevanje). 

25. Države članice so podprle reševanje dolgotrajne brezposelnosti prek prednostne naložbe 8.i ali 

drugih prednostnih nalog. Glede na zahteve v zvezi s tematsko osredotočenostjo so se nekatere države 

članice prav tako odločile, da bodo take izzive obravnavale z nacionalnim financiranjem. 

Naložbe, potrebne za socialno vključevanje dolgotrajno brezposelnih, se lahko na primer podprejo v 

okviru tematskega cilja 9. 

V okviru tega tematskega cilja lahko države članice na primer podprejo integrirane poti, ki združujejo 

različne oblike ukrepov za zaposljivost, kot so individualizirana podpora, svetovanje, usmerjanje, 

dostop do splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter dostop do storitev, zlasti 

zdravstvenih in socialnih storitev, otroškega varstva in internetnih storitev. 

28. Kot je razvidno iz drugega polletnega poročila o izvajanju, je bil evropski instrument za začasno 

podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE) uspešen pri 

blaženju hudih socialno-ekonomskih posledic pandemije COVID-19. Ocenjuje se, da so nacionalni 

ukrepi na trgu dela, ki jih podpira instrument SURE, leta 2020 zmanjšali brezposelnost za skoraj 1,5 

milijona ljudi v 19 državah članicah upravičenkah. Komisija je 4. marca 2021 predstavila priporočilo 

o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju po krizi zaradi COVID-19 (EASE). V njem je opisan 

strateški pristop k postopnemu prehodu med izrednimi ukrepi, sprejetimi za ohranitev delovnih mest 

med pandemijo, in novimi ukrepi, potrebnimi za okrevanje s številnimi novimi delovnimi mesti. 

Države članice poziva, naj uporabijo razpoložljiva sredstva EU, vključno z novimi viri, ki so na voljo 

v okviru programa NextGenerationEU, zlasti instrumenta za okrevanje in odpornost ter REACT-EU 

(pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope).  
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29. Komisija je z naložbenima pobudama v odziv na koronavirus (CRII in CRII+), ki jima je sledil 

instrument REACT-EU, pokazala svojo odzivnost v soočanju z doslej najhujšo socialno, gospodarsko 

in sanitarno krizo ter sposobnost predlagati kratko-, srednje- in dolgoročne rešitve za njeno reševanje. 

Na primer, kar zadeva Slovaško, znesek v višini „več kot 1 milijarde EUR“ zajema tudi sredstva za 

COVID-19 iz CRII+ (sredstva, prerazporejena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) v odziv na 

pandemijo za financiranje shem skrajšanega delovnega časa. 

Pred COVID-19 je Unija v okviru tematskega cilja 8 prispevala sredstva v višini 796 milijonov EUR.  

OPAŽANJA 

37. Komisija ugotavlja, da je v času revizije 1,6 milijona dolgotrajno brezposelnih prejelo podporo v 

okviru prednostne naložbe 8.i in dodatnih 1,8 milijona v okviru prednostne naložbe 9.i (socialno 

vključevanje). 

38. Komisija namerava v obdobju 2021–2027 izključiti začasno neposredno ustvarjanje delovnih mest 

v občinah, razen če ga spremlja komponenta izpopolnjevanja.  

40. Države članice so imele možnost, da izzive, opredeljene v dokumentih o stališčih držav, 

obravnavajo s sredstvi EU ali nacionalnimi sredstvi. 

41. Komisiji in sozakonodajalcema se ni zdelo potrebno, da se v zakonodaji o evropskih strukturnih in 

investicijskih skladih (skladi ESI) za obdobje 2014–2020 določi posebna prednostna naložba za 

dolgotrajno brezposelne, tudi zato, da bi se izognili nepotrebni zapletenosti. 

Od leta 2014 do konca leta 2020 sta ESS in pobuda za zaposlovanje mladih podprla 5,9 milijona 

dolgotrajno brezposelnih, s čimer učinkovito izpolnjujeta svoje poslanstvo in zagotavljata nove 

priložnosti za tiste, ki so najbolj oddaljeni od trga dela. 

45. Države članice so se s priporočilom Sveta o okrepljenem jamstvu za mlade iz leta 2020 zavezale, 

da bodo posebno pozornost namenile podpori mladim, ki so najbolj oddaljeni od trga dela, da bi 

zmanjšale tveganje učinka selektivnosti.  

46. Komisija se zaveda tveganja in nadaljuje spremljanje, da bi opazila elemente, ki kažejo na to, da 

bi se lahko pojavilo tako tveganje. 

47. Do konca leta 2020 sta ESS in pobuda za zaposlovanje mladih prek vseh svojih prednostnih 

naložb podprla 5,9 milijona dolgotrajno brezposelnih. Le 35 % teh dolgotrajno brezposelnih je prejelo 

podporo v okviru prednostne naložbe „dostop do zaposlitve“. 

48. ESS je glavni instrument proračuna EU za naložbe v ljudi. Vendar brezposelne, vključno z 

dolgotrajno brezposelnimi, podpirajo tudi države članice z nacionalnimi ukrepi in programi.  

Komisija je pri pogajanjih o programih ESS za obdobje 2014–2020 države članice močno spodbujala, 

naj izberejo prednostne naložbe, ki so najprimernejše za obravnavanje izzivov, opredeljenih v 

priporočilih za posamezne države. Prav tako je predlagala, naj države članice tem najpomembnejšim 

izzivom dodelijo kritično maso financiranja iz ESS. 

49. Komisija meni, da je ESS učinkovito orodje za podporo ljudem, ki so bolj oddaljeni od trga dela. 

Skoraj 75 % vseh udeležencev, ki jih je podprl ESS, je bilo brezposelnih, dolgotrajno brezposelnih ali 

neaktivnih. 

50. Načrtovanje programov je zapletena naloga, saj mora obravnavati številne izzive v državah 

članicah. 

V državah, kot je Irska, sredstva EU predstavljajo manj kot 3 % javnih sredstev. Zato mora Komisija 

sprejeti strateške odločitve glede financiranja, ki poleg regulativnih pogojev, ki se uporabljajo v tem 

primeru, temeljijo tudi na načelu „najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno“. Na Irskem se je 
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operacija reševanja dolgotrajne brezposelnosti izvajala z uporabo nacionalnih sredstev. Zato odločitev 

o umiku projekta iz programa ni negativno vplivala na dolgotrajno brezposelne osebe. 

Kar zadeva Italijo, je podpora ves čas znatna. Pobude ESS in pobude za zaposlovanje mladih so doslej 

(31. decembra 2020) v okviru različnih prednostnih naložb zajele več kot 1,1 milijona dolgotrajno 

brezposelnih oseb (1 108 038), kar ni zanemarljivo. 

Poleg tega se lahko države članice odločijo, da bodo nekatere velike izzive podprle z nacionalnim 

financiranjem namesto s sredstvi EU. Financiranje iz ESS bi bilo treba obravnavati kot del širše 

naložbene strategije. 

57. Komisija in države članice so menile, da sprememba programa za obravnavanje priporočila v 

veliki večini primerov ni bila potrebna, saj so bile ustrezne prednostne naložbe že izbrane v skoraj 

vseh državah članicah. 

65. Skupni sistem kazalnikov ESS je moral najti ravnovesje med glavnimi potrebami po informacijah 

na ravni EU in stroški priprave informacij, zato razčlenitev po ciljnih skupinah v pogajanjih z 

državami članicami ni bila ohranjena. 

Za vse prednostne naložbe in vse operacije se poroča o 32 skupnih kazalnikih ESS (12 od teh se jih 

uporablja tudi za pobudo za zaposlovanje mladih). Ta pristop zagotavlja univerzalne in primerljive 

informacije o dosežkih celotnega sklada.  

Za uredbo o ESS+ za obdobje 2021–2027 je bil ohranjen pristop skupnih kazalnikov rezultatov, ki se 

osredotočajo na glavno vrsto izidov (niso razčlenjeni po ciljnih skupinah). 

68. Glej odgovor Komisije na odstavek 65. 

73. Komisija namerava poleg dveh študij, ki ju je navedlo Evropsko računsko sodišče, v prihodnjih 

letih po zaključku obdobja 2014–2020 izvesti dodatne ocene podpore ESS za dolgotrajno brezposelne. 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

78. Glej odgovor Komisije na odstavka 65 in 68. 

Priporočilo 1 – Kjer je dolgotrajna brezposelnost visoka, naj se podpora ESS z ukrepi za 

„dostop do zaposlitve“ usmeri na dolgotrajno brezposelne 

Komisija sprejema priporočilo.  

Pri pogajanjih o programih bo Komisija opozorila na potrebo po boljši ciljni usmerjenosti na 

dolgotrajno brezposelne v državah članicah in regijah, kjer je dolgotrajna brezposelnost še vedno 

visoka. 

Priporočilo 2 – Podpora ESS za „dostop do zaposlitve“ naj bo povezana z individualiziranim 

pristopom za dolgotrajno brezposelne 

Komisija sprejema priporočilo. 

Komisija bo državam članicam zagotovila podporo pri zagotavljanju individualiziranega pristopa pri 

izvajanju aktivacijskih ukrepov za dolgotrajno brezposelne v okviru Odbora ESS+.  

Priporočilo 3 – Rezultati podpore ESS za „dostop do zaposlitve“ naj se ocenijo z vidika 

dolgotrajne brezposelnosti 

Komisija sprejema priporočilo.  

Pri teh ocenah bodo preučene številne ciljne skupine, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, za vse 

tematske cilje, saj vsi prispevajo k uspehu operacij, namenjenih dolgotrajno brezposelnim ali drugim 
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prikrajšanim skupinam. Kjer bo to mogoče, bodo opredeljene dobre prakse, Komisija in države 

članice pa si bodo izmenjavale „odzivne ukrepe“. 

 

 

 

 


