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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007432/2012
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
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Betreft: Jeugdwerkloosheid: verzoek om informatie over de resultaten die zijn behaald door de 
actieteams en door de overheveling van Europese middelen naar maatregelen ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid

Tijdens de informele vergadering van de Europese Raad van 30 januari 2012 richtte de Commissie 
acht actieteams op die moesten worden uitgezonden naar de lidstaten met een hoog 
jeugdwerkloosheidscijfer (Italië, Spanje, Griekenland, Slowakije, Litouwen, Portugal, Letland en 
Ierland) en kondigde zij aan dat 82 miljard EUR nog onbestede Europese middelen zouden worden 
gebruikt voor de financiering van maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, de groei te 
stimuleren en kmo's te ondersteunen. Tussen februari en mei 2012 zijn Commissiedeskundigen naar 
de acht lidstaten in kwestie gegaan voor overleg. Op 23 mei 2012 presenteerde Commissievoorzitter 
Barroso de eerste door de actieteams behaalde resultaten, terwijl hij verklaarde dat al 7,3 miljard EUR 
was gereserveerd voor versnelde tenuitvoerlegging of was overgeheveld.

Gelet op het feit dat de beschikbare gegevens onduidelijk zijn, doordat zij onvolledig en onvoldoende 
gedetailleerd zijn, en dat de Commissie en het Parlement bij diverse gelegenheden het feit hebben 
benadrukt dat jongeren op actieve en concrete wijze moeten worden betrokken bij de besluitvorming, 
kan de Commissie meedelen:

1. of naast het op 23 mei 2012 door voorzitter Barroso gepresenteerde document, documenten 
beschikbaar zijn met preciezere en gedetailleerdere gegevens over de projecten die worden 
gefinancierd of in de pijplijn zitten;

2. of een analyse van goede praktijken is uitgevoerd en een strategie ontwikkeld voor 
langetermijnactie om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen;

3. of en wanneer jongerenorganisaties bij de zaak zijn betrokken – en hoe met hen is overlegd – 
overeenkomstig de mededeling van de Commissie met als titel "Initiatief "Kansen voor jongeren" 
en de resolutie van het Parlement van 24 mei 2012 over het initiatief "Kansen voor jongeren";

4. welke resultaten zijn behaald en welke besluiten zijn genomen tijdens het overleg met de zeven 
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andere landen met een werkloosheidscijfer boven het EU-gemiddelde (Bulgarije, Cyprus, 
Frankrijk, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden)?


