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Pikaajaline töötus ELis vajab 
konkreetsemaid meetmeid 
Pikaajalisel töötusel võivad olla tõsised tagajärjed nii töötutele kui ka majanduskasvule ja riigi 
rahandusele, kuid Euroopa Kontrollikoja avaldatud aruande kohaselt ei ole selle vastu võetud 
meetmed piisavalt suunatud. Alates 2014. aastast on EL Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu 
rahastanud mitmeid meetmeid, et edendada juurdepääsu tööhõivele. Neid ESFi kaudu 
rahastatavaid meetmeid ei kohandatud siiski alati, et käsitleda pikaajaliste töötute erivajadusi. 
Audiitorid soovitavad, et Euroopa Komisjon peaks nõudma, et liikmesriigid kasutaksid 
personaalset lähenemisviisi, et aidata pikaajalisi töötuid uue ESF+ vahendi kaudu, mis hõlmab 
perioodi 2021–2027. Samuti soovitavad nad, et komisjon peaks hindama pikaajalistele töötutele 
suunatud tööhõivele juurdepääsu meetmete tõhusust. 

„Pikaajaline töötus kahjustab meie sotsiaalset struktuuri. Töötutel on suurem vaesuse, sotsiaalse 
tõrjutuse ja isegi terviseprobleemide risk,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige 
Lazaros S. Lazarou. „Oleme leidnud, et seni on ELi rahastatavad meetmed jõudnud paljude 
pikaajaliste tööotsijateni, kuid ei ole kavandatud konkreetselt neid silmas pidades. COVID-19 
pandeemia võib süvendada pikaajalise töötuse probleemi. Meie arvates oleks parem kohaldada 
kõigile pikaajalistele töötutele personaalset lähenemisviisi riikliku aktiivse tööturupoliitika osana.“ 

Inimestel, kes jäävad kauaks tööta, on rohkem probleeme töö leidmisega, sest nad kaotavad 
motivatsiooni, usalduse ja oskused. Uusimate kättesaadavate aastaandmete kohaselt olid 
2020. aastal 15 miljonist ELi tööotsijast 35% (5,3 miljonit) olnud töötud vähemalt 12 kuud. COVID-
19 pandeemia majanduslikud tagajärjed võivad probleemi süvendada. 

ELis vastutavad tööturupoliitika eest liikmesriigid. ESF on ELi peamine rahastamisvahend 
liikmesriikide aktiivsete tööturumeetmete toetamiseks. Perioodil 2014–2020 eraldati tööhõivele 
juurdepääsu parandamiseks ligikaudu 11,4 miljardit eurot. Audiitorid leidsid, et tööhõivele 
juurdepääsu ESFi meetmetega rahastati perioodil 2014–2020 eri sekkumisi, millest said kasu paljud 
pikaajalised tööotsijad. Meetmed ei olnud siiski suunatud konkreetselt neile. Selle asemel käsitleti 
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neid osana suuremast rühmast, mis hõlmas kõiki töötuid või ebasoodsas olukorras olevaid rühmi. 
Lisaks ei kajastanud ESFi meetmed tingimata probleemi ulatust mõnes liikmesriigis. 

Audiitorid märkisid ka, et kuigi mõni riiklik tööturuasutus kohaldas individuaalsetele pikaajalistele 
töötutele suunatud personaalset lähenemisviisi osana oma riiklikust aktiivsest tööturupoliitikast, 
puudus ESFi tööturule juurdepääsu toetuse ja pikaajaliste töötute erivajadusi käsitlevate 
meetmete selge seos. Lisaks oli audiitoritel raske jälgida, mis tulemusi oli ESF saavutanud 
pikaajaliste töötute puhul. See tuleneb ka seire- ja hindamisraamistiku puudustest: konkreetse 
kulukategooria puudumine eri sihtrühmade jaoks (nt pikaajalised töötud) muudab keeruliseks 
mitte ainult tuvastamise, kui palju ELi rahalisi vahendeid on eraldatud selliste meetmete jaoks, vaid 
ka selle tulemuste ja sihtrühmale avalduva mõju hindamise. 

Uue ESF+ vahendi (2021–2027) eeskirjadega võetakse kasutusel mitu edasist sammu, näiteks 
tööotsijate profiilide koostamise ja nende vajaduste hindamise kord. Audiitorid kutsuvad komisjoni 
siiski üles nõudma, et liikmesriigid kohaldaksid ESF+ uute meetmete rakendamisel konkreetselt 
pikaajalistele töötutele ja nende vajadustele suunatud lähenemisviisi, kui probleem on eriti terav, 
sest riikide ja piirkondade tasandil on suured erinevused. Lisaks sellele soovitavad audiitorid, et 
komisjon peaks hindama pikaajalistele töötutele suunatud tööturule juurdepääsu meetmete 
tõhusust. 

Selgitav taustteave 

Alates 2011. aastast vaatab Euroopa Komisjon läbi liikmesriikide tööturupoliitikat Euroopa 
poolaasta protsessi kaudu. Komisjoni analüüsi põhjal on nõukogu võtnud vastu mitu riigipõhist 
soovitust, milles palutakse asjaomastel liikmesriikidel võtta pikaajalise töötuse vastaseid 
erimeetmeid, sealhulgas personaalne lähenemisviis. 2016. aastal kiideti see lähenemisviis heaks 
nõukogu soovituses pikaajalise töötuse kohta. 

Eriaruanne 25/2021: „ESFi toetus pikaajalise töötuse vastu võitlemiseks: meetmeid tuleb paremini 
suunata, kohandada ja jälgida“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil inglise keeles ning peagi 
ka teistes ELi keeltes. 
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