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Komisijai 
Reglamenta 130. pants 

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) un Jutta Steinruck (S&D) 

Temats: Atbalsta pasākumi dalībvalstīm, kurās ilgstoša un jauniešu bezdarba radītāji ir virs vidējā 
eurozonas rādītāja 

Saskaņā ar Eirostata datiem vismaz desmit dalībvalstīs ilgstoša un jauniešu bezdarba radītāji ir virs 
vidējā eurozonas rādītāja. Septiņās valstīs ilgstoša bezdarba rādītājs (procentuāli no kopējā bezdarba 
rādītāja) par 4 % līdz 23 % pārsniedz vidējo eurozonas rādītāju (49,7 %), liecinot par iespējami 
pastāvīgu tendenci. Reaģējot uz šīm tendencēm, Grieķijas nodarbinātības ministra vietniece 
R. Antonopoulou un Luksemburgas nodarbinātības ministrs N. Schmit Parlamenta Nodarbinātības 
komitejas 2017. gada 30. augusta sanāksmē ierosināja šādus pasākumus: 

– nolūkā panākt iespējamās izaugsmes ilgtspēju novirzīt uz ieguldījumiem cilvēkkapitālā ES 
Stabilitātes un izaugsmes pakta finanšu resursus, kas piešķirti bezdarbnieku atbalsta 
programmām, galvenokārt īstenojot aktīva darba tirgus rīcībpolitikas, tostarp darbvietu radīšanu 
valstīs, kurās bezdarba rādītājs pārsniedz vidējo eurozonas rādītāju; 

– šādām programmām piešķirt vismaz 5 % no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), 
vajadzības gadījumā ieguldījumu palielinot virs kopumā prasītā 50 % robežlīmeņa, ņemot vērā 
ārkārtīgi nelabvēlīgo stāvokli, kādā šīs valstis atrodas. 

Tā kā šos priekšlikumus atbalsta vairākas valstis (Spānija, Portugāle, Itālija, Slovēnija) un EP deputāti 
un tā kā šos jautājumus uzdos Junkera kungam un kompetentajiem komisāriem, ko Komisija plāno 
darīt, lai veicinātu dialogu un sāktu darboties šajā virzienā? 

Atbalstītāji1 

                                                      
1  Šo jautājumu atbalsta deputāti, kas nav tā autori: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) un Tania González 

Peñas (GUE/NGL). 


