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De afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) behandelt verzoeken om informatie over de activiteiten, de 
bevoegdheden en de organisatie van het Parlement, altijd met het doel om de burger beter inzicht te verschaffen 
in het Parlement en zijn werkzaamheden. Vraag het EP geeft tevens klachten van burgers door aan leden van het 
Europees Parlement en de instelling als geheel.

Dit artikel en andere 
antwoorden van het  
EP zijn te vinden op:  
http://epthinktank.eu/
author/epanswers/

Momenteel zijn in Europa meer 
dan 5,5 miljoen jonge mensen 
onder de 25 jaar werkloos. In 
december 2013 bedroeg de 
jeugdwerkloosheid in Euro-
pa 23,2%. In sommige landen 
zit meer dan de helft van de 
jongeren die aan de slag wil-
len, zonder werk. Jonge Euro- 
peanen schrijven veelvuldig 
naar het Europees Parlement 
en vragen om concrete maat-
regelen om hun situatie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. 
 
Het aanpakken van de jeugd-
werkloosheid in Europa is voor 
het Europees Parlement een 
topprioriteit. Het Parlement is 
zich er terdege van bewust 
dat de jeugdwerkloosheid in-
grijpende gevolgen heeft voor 
individuele mensen, maar 
ook voor de samenleving en 
de economie. Als de huidige 
trend niet snel wordt omgebo-
gen, dreigt de omvang van 
de nu bestaande jeugdwerk-
loosheid een gevaar te wor-
den voor de kansen van jon-
geren om op langere termijn 
werk te vinden, met ernstige 
consequenties voor de toe-
komstige groei en de sociale 
samenhang. 
 
Jongerengarantie
 
Het EP heeft aangedrongen 
op en zijn goedkeuring ge-
geven aan diverse maatre-
gelen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid in Europa. 
Zo heeft het Parlement zich er 
jarenlang voor ingezet dat de 
lidstaten een "jongerengaran-
tie" invoeren, waarmee elke 
jongere binnen vier maanden 
na het verlaten van de school 
aan een baan of een be-

roepsopleidingsplaats wordt 
geholpen. Op 15 januari 2014 
hadden 17 lidstaten een plan 
ingediend voor de invoering 
van een jongerengarantie. 

Omdat met jongerengaran-
tieregelingen alleen de jeugd-
werkloosheid niet kan worden 
teruggedrongen, hebben de 
leden van het EP in september 
2013 twee resoluties aangeno-
men waarin zij aandringen op 
verdere maatregelen om de 
overgang naar werk of oplei-
ding voor jongeren gemakke-
lijker te maken.

Voor de uitvoering van de 
jongerengarantie zullen op 
nationaal vlak langdurige in-
vesteringen vereist zijn. De EU 
zal de nationale uitgaven hier-
voor aanvullen via het Jonge-
renwerkgelegenheidsinitiatief 
(JWI) en het Europees Sociaal 
Fonds.

Lidstaten die met een hoge 
jeugdwerkloosheid te kampen 
hebben, zullen kunnen profite-
ren van steun uit een speciale 
pot met 3 miljard euro voor de 
bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid in het kader van het 

JWI. Dit geld zal ten goede ko-
men aan jongeren die geen 
werk hebben en geen onder-
wijs of een opleiding volgen 
en wonen in gebieden met 
een jeugdwerkloosheid van 
meer dan 25%.

Deze speciale steun zal moe-
ten worden aangevuld met 
ten minste eenzelfde bedrag 
uit de toewijzing die de lidsta-
ten uit het Europees Sociaal 
Fonds ontvangen, en moet 
de lidstaten met name helpen 
bij de uitvoering van hun plan 
voor de invoering van een jon-
gerengarantie.
 
Europees Sociaal Fonds (ESF)
 
Een derde van de EU-begro-
ting voor de periode 2014-2020 
(ongeveer 325 miljard euro) 
zal in de lidstaten worden ge-
investeerd met het oog op de 
versterking van de cohesie 
en de regionale ontwikkeling, 
waarbij het accent vooral op 
de werkgelegenheid ligt.
 
Waaraan de middelen voor 
het cohesiebeleid in de fi-
nancieringsperiode 2014-2020 
worden besteed, wordt in 
bilateraal overleg tussen de 
Commissie en de lidstaten be-
paald. Van de financiering in 
het kader van het cohesiebe-
leid moet in de periode 2014-
2020 minstens 23,1% afkomstig 
zijn uit het Europees Sociaal 
Fonds (ESF).
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