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Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-007248/2017 
til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 130 
Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Jean Lambert (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Ana Gomes 
(S&D), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Jiří Maštálka 
(GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Maria Arena (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), 
Merja Kyllönen (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Jean-Paul Denanot (S&D), Rina Ronja 
Kari (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Marie-Pierre Vieu 
(GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos 
(GUE/NGL) og Jutta Steinruck (S&D) 

Om: Foranstaltninger til støtte for medlemsstater med langtidsledigheds- og 
ungdomsarbejdsløshedsrater, der ligger over gennemsnittet for euroområdet 

Ifølge Eurostat ligger langtidsledigheds- og ungdomsarbejdsløshedsraterne over gennemsnittet for 
euroområdet i mindst ti medlemsstater. I syv lande overstiger langtidsledighedsraten (som procentdel 
af den samlede ledighed) gennemsnittet for euroområdet (49,7 %) med mellem 4 % og 23 %, hvilket 
peger i retning af en mulig permanent tendens. Som reaktion på disse tendenser foreslog den græske 
stedfortrædende beskæftigelsesminister, Rania Antonopoulou, og den luxembourgske 
beskæftigelsesminister, Nicolas Schmit, følgende foranstaltninger under et møde i Parlamentets 
Udvalg om Beskæftigelse den 30. august 2017: 

– fritagelse fra EU's stabilitets- og vækstpagt af de finansielle midler, der er afsat til programmer til 
støtte for arbejdsløse, navnlig gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker, herunder jobskabelse i 
lande, hvor arbejdsløshedsraten er højere end gennemsnittet i euroområdet, som en investering i 
menneskelig kapital og fastholdelse af potentiel vækst 

– tildeling af mindst 5 % af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) til sådanne 
programmer med mulighed for, at bidraget om nødvendigt kan overstige grænsen på 50 % af det 
samlede beløb, der er behov for, på grund af den usædvanligt ugunstige situation disse lande 
befinder sig i. 

I betragtning af at disse forslag støttes af flere lande (Spanien, Portugal, Italien og Slovenien), og 
medlemmer af Europa-Parlamentet, og at disse spørgsmål vil blive rettet til Jean-Claude Juncker og 
de kompetente kommissærer, hvad forestiller Kommissionen sig så at gøre for at fremme dialogen og 
træffe foranstaltninger i denne retning? 
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1  Denne forespørgsel støttes af andre medlemmer end stillerne: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) og Tania 

González Peñas (GUE/NGL). 


