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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007248/2017 
aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 
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) en Jutta Steinruck (S&D) 

Betreft: Maatregelen ter ondersteuning van lidstaten met langdurige werkloosheid en 
jeugdwerkloosheid boven het eurozonegemiddelde 

Volgens Eurostat liggen de langdurige werkloosheid en de jeugdwerkloosheid in ten minste tien 
lidstaten boven het eurozonegemiddelde. In zeven landen ligt de langdurige werkloosheid (als 
percentage van de totale werkloosheid) 4 à 23 % hoger dan het eurozonegemiddelde (49,7 %), 
hetgeen op een mogelijk permanente trend wijst. Om deze trends tegen te gaan, hebben de Griekse 
viceminister van Arbeid, mevrouw Antonopoulou, en de Luxemburgse minister van Arbeid, de heer 
Schmit, de volgende maatregelen voorgesteld tijdens de vergadering van de Commissie 
werkgelegenheid van het Parlement van 30 augustus 2017: 

– in het kader van het stabiliteits- en groeipact van de EU de financiële middelen niet meerekenen 
die zijn toegewezen aan programma's om hoofdzakelijk door een actief arbeidsmarktbeleid en 
onder meer door banen te scheppen in landen met een werkloosheidspercentage boven het 
eurozonegemiddelde werklozen te ondersteunen, te investeren in menselijk kapitaal en de 
potentiële groei kracht bij te zetten; 

– ten minste 5 % van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) toewijzen aan 
dergelijke programma's, waarbij de bijdrage indien nodig de grens van 50 % van het vereiste 
totaalbedrag mag overschrijden vanwege de uitzonderlijke nadelen die deze landen 
ondervinden. 

Verscheidene landen (Spanje, Portugal, Italië, Slovenië) en verscheidene EP-leden ondersteunen 
deze voorstellen, en desbetreffende vragen zullen de heer Juncker en de bevoegde leden van de 
Commissie worden gesteld. Wat wil de Commissie doen om de dialoog te bevorderen en in deze 
richting actie te ondernemen? 

Ondersteuners1 

                                                      
1  Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) en 

Tania González Peñas (GUE/NGL). 


