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FORORD 
 

Den særligt udsatte situation, de unge befinder sig i på arbejdsmarkedet, har længe været genstand for 

bekymring på EU-plan og nationalt plan. Traditionelt er arbejdsløsheden meget højere blandt de unge 

end i befolkningen generelt. I 2008, altså før finanskrisen, var ca. 16% af de 15-24-årige i EU uden 

beskæftigelse, hvilket var ca. det dobbelte af tallet for befolkningen generelt. De unge er blevet ramt 

særlig hårdt af krisen: i 2013 var EU28-ungdomsarbejdsløshedsprocenten på 23,5%, sammenlignet med 

en generel arbejdsløshed i EU på 10,8%. Rundt regnet 7,5 mio. unge europæere mellem 15 og 24 år er 

hverken i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (de såkaldte NEET'er). 

 

EØSU har ved utallige lejligheder fordømt disse arbejdsløshedstal og opfordret alle involverede parter til 

straks at iværksætte effektive foranstaltninger, der endeligt kan bryde den onde cirkel, som kan 

ødelægge fremtiden for en hel generation. Udvalget har efterlyst ordentlige investeringer i de unge, 

investeringer, som vil bære frugt i det lange løb. 

 

Det er klart, at perspektiverne for vækst i beskæftigelsen i vid udstrækning afhænger af EU's evne til at 

skabe økonomisk vækst gennem passende makroøkonomisk politik, erhvervspolitik og 

innovationspolitik. 

 

Håndteringen af ungdomsarbejdsløshedskrisen har afstedkommet flere initiativer fra EU's side, såsom 

ungdomsbeskæftigelsespakken, ungdomsgarantien, den europæiske alliance for lærlingeuddannelser, 

kvalitetsramme for praktikophold og reformen af EURES-jobsøgningsnetværket. 

 

På denne baggrund har Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs arbejdsmarkedsobservatorium 

gennemført denne undersøgelse om implementeringen af EU's ungdomsbeskæftigelsespolitikker i seks 

udvalgte medlemsstater: Grækenland, Kroatien, Italien, Østrig, Slovakiet og Finland fra civilsamfundets 

synsvinkel. I undersøgelsen har medvirket et stort antal repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, 

ungdomsorganisationer og offentlige myndigheder, og vi takker dem varmt for deres interesse og 

samarbejde. 

 

 

Christa Schweng  

formand for Arbejdsmarkedsobservatoriet og  

ordfører for studien 
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METODE 
 

Hensigten med undersøgelsen er at illustrere arbejdsmarkedets parters og det organiserede 

civilsamfunds syn på: 

 

 de politikker, der iværksættes på nationalt plan for at hjælpe de unge med at finde arbejde, 

herunder deres implementering og faktiske virkning; 

 gode praksisser eller vanskeligheder, som man er stødt på i medlemsstaterne; 

 deres involvering i ungdomsbeskæftigelsespolitikkerne og de løbende reformer. 

 

Undersøgelsen giver nationale aktører lejlighed til at formulere kommentarer og anbefalinger om 

ungdomsbeskæftigelsespolitikkerne, hvilket giver mulighed for gensidig erfaringsudnyttelse og bedre 

forståelse for, hvordan de nationale systemer virker. 

 

De seks medlemsstater er udvalgt på grund af deres særlige situation med hensyn til 

ungdomspolitikken, idet ungdomsarbejdsløshedsprocenten og antallet af NEET'er ("Not in Employment, 

Education or Training", da: hverken i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse) er blevet 

taget i betragtning, tillige med andre specifikke udfordringer (f.eks. langtidsledighed, integrering af 

romaer). Valget er baseret på tilgængelig information og på diskussioner med repræsentanter fra EØSU, 

Kommissionen og EU-repræsentationer. 

 

Arbejdsløshed (%) 15-24 år, 2013 (Kilde: Eurostat) 
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2013 

Medlemsstater 
Arbejdsløshed (%) 

15-24 år 

Arbejdsløshed (%) 

15-74 år 

NEET (hverken i 

beskæftigelse eller 

under almen eller 

faglig uddannelse ) 

15-24 år 

EU (28 

medlemsstater) 
23.5 % 9.5 % 13 % 

Grækenland 58.3 % 25.4 % 20.6 % 

Kroatien 49.7 % 14.1 % 18.6 % 

Italien 40.0 % 10.3 % 22.2 % 

Østrig 9.2 % 4.3 % 7.1 % 

Slovakiet 33.7 % 12.5 % 13.7 % 

Finland 19.9 % 6.5 % 9.3 % 

Kilde: Eurostat 

 

Undersøgelsen er gennemført gennem 

 

 et spørgeskema, som blev sendt til de vigtigste arbejdsmarkedsparter og 

ungdomsorganisationer i de seks udvalgte lande (se bilag). Det omhandlede lærlingepladser, 

praktikpladser, udmøntning af ungdomsgarantien, mobilitet, iværksætteri og andre forhold 

såsom arbejdsret, social sikring og mere generelt foranstaltninger for at forebygge 

modløshed blandt unge mennesker; 

 

Svarprocenten varierede fra det ene land til det andet: i Østrig og Italien besvarede både 

fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer spørgeskemaet. I Kroatien kom der svar fra 

begge sider af arbejdsmarkedets parter og fra ungdomsnetværket. I Slovakiet besvarede 

både fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer samt beskæftigelsesinstituttet 

spørgeskemaet. I Finland svarede fagforeningerne og ungdomsorganisationen. Endelig 

besvarede i Grækenland en arbejdsgiverorganisation og det nationale ungdomsråd 

spørgeskemaet, mens også ministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender og 

Manpower (offentlig arbejdsformidling) tilbød at deltage i undersøgelsen. 

 

 interviews i felten med repræsentanter for de vigtigste paraplyorganisationer for 



5 

fagforeninger og arbejdsgivere, ungdomsorganisationer og offentlige myndigheder – i 

forbindelse med studiebesøg gennemført af hold på tre LMO-medlemmer assisteret af en 

sagsbehandler fra sekretariatet (se oversigt nedenfor); 

 

 skrivebordsundersøgelser – relevante dokumenter fra EU-institutioner, tænketanke, 

ministerier og de pågældende landes EU-repræsentationer, nationale økonomiske og 

sociale råd, arbejdsmarkedsparter, civilsamfundet, osv.; 

 

 en offentlig høring organiseret af LMO den 1. april 2014 i Bruxelles med deltagelse af 

medlemmer af Europa-Parlamentet, repræsentanter for Kommissionen, Eurofound, 

arbejdsmarkedsparterne på EU-niveau og ungdomsorganisationer på EU-niveau og nationalt 

niveau.  

 

NB: Når der i det følgende refereres til et givent land, skal det forstås som den pågældende nationale 

aktørs – og ikke selve landets regerings – synspunkt. 

 

Medlemsstat & 

dato for studiebesøg 

Medlem af Gruppe I 

(Arbejdsgivere) 

Medlem af Gruppe II 

(Arbejdstagere) 

Medlem af Gruppe III 

(Andre interesser) 

FINLAND 

16-17/1/2014 
Vladimíra Drbalová Oliver Röpke Meelis Joost 

SLOVAKIET 

10-11/2/2014 
Christa Schweng Xavier Verboven Viliam Páleník 

KROATIEN 

17-18/2/2014 
Vladimíra Drbalová Xavier Verboven Meelis Joost 

GRÆKENLAND 

4-5/3/2014 
Irini Ivoni Pari Daniela Rondinelli Mette Kindberg 

ØSTRIG 

14/3/2014 
Christa Schweng Xavier Verboven Kinga Joó 

ITALIEN 

17/3/2014 
Christian Ardhe Oliver Röpke Kinga Joó 

     Fed stil: ordføreren for det pågældende studiebesøg 
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VIGTIGSTE RESULTATER 
 

 

1. Der er behov for en skræddersyet tilgang for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden. 

2. Beskæftigelsesegnetheden og tilpasningsevnen styrkes, hvis der skabes en tæt forbindelse 

mellem uddannelse og arbejdsmarkedets behov. 

3. Ungdomsgarantien kan, hvis den gennemføres som planlagt, fremme strukturelle reformer. 

4. Kendskabet til tværnational mobilitet og EURES skal forbedres. 

5. De offentlige arbejdsformidlingers rolle for at få folk i arbejde skal styrkes og støttes. 

6. Der er delte meninger om, hvilken indflydelse regulering af arbejdsmarkedet har på 

jobskabelsen. 

7. Der skal opmuntres til start af egen virksomhed, og der skal undervises i iværksætteri. 

8. Med løbende overvågning og evaluering støtter man effektive ungdomspolitikker. 

9. Hovedkonklusion: arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet har givet tilsagn om aktivt at 

deltage i alle faser af processen forbundet med ungdomsbeskæftigelsespolitikken, hvilket kan 

medvirke til at sikre, at reformer accepteres og gennemføres uden problemer. 
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1. Der er behov for en skræddersyet tilgang for at nedbringe 

ungdomsarbejdsløsheden 
 

Nogle kan måske mene, at en ung arbejdsløs i Grækenland er det samme som en ung arbejdsløs i 

Tyskland, og at de derfor behøver de samme løsninger. Vores studiebesøg viste imidlertid tydeligt, at 

dette ikke er tilfældet. Den unges individuelle omstændigheder (mange eller få kvalifikationer, 

langtidsledig eller midlertidigt ledig, mobil eller ej) skal tages i betragtning, tillige med 

uddannelsessystemet, hvor mange ressourcer der investeres i offentlige arbejdsformidlingstjenester, og 

mere generelt den økonomiske politik, der føres i det pågældende land. 

 

Samtlige aktører, vi mødte, og som besvarede spørgeskemaerne, indikerede tydeligt, at der ikke findes 

én samlet løsning for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden. 

 

I visse medlemsstater er EU's ungdomsgarantis fokus (en ung skal tilbydes beskæftigelse eller 

(efter)uddannelse, inden der er gået 4 måneder) flyttet fra dem, der har mest brug for støtte – de 

langtidsledige, til dem, der er lettere at få i beskæftigelse (igen), hvorved det forhindres, at disse 

sidstnævnte bliver langtidsledige. I en tid med begrænsede ressourcer kan man sætte spørgsmålstegn 

ved denne tilgang. 

 

Ungdomsgarantien udgør en anledning for medlemsstaterne til at gennemføre strukturelle reformer. 

Det er af vital betydning, at den gennemføres, hvis medlemsstaterne vil give den unge generation 

udsigter om en positiv fremtid. 

 

2. Beskæftigelsesegnetheden og tilpasningsevnen styrkes, hvis der 

skabes en tæt forbindelse mellem uddannelse og 

arbejdsmarkedets behov 
 

De uddannelsessystemer, der fungerer godt (set ud fra beskæftigelsesudsigtsproblematikken), er dem, 

der knytter en tæt forbindelse mellem almen/faglig uddannelse og arbejdsmarkedet. 

 

Dette er tilfældet i Finland, hvor en stor del af dem, der tager en videregående uddannelse, begynder at 

arbejde og høste erhvervserfaring, mens de stadig studerer. Over 60 % af praktikpladserne vedrører 

højere uddannelser og indebærer faglig uddannelse for voksne. Under 20 % af praktikanterne er under 

25 år. 
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En lignende, men dog forskellig, situation kan observeres i Østrig, hvor ca. 40 % af de 15-årige starter 

praktikforløb med 4 dage om ugen i en virksomhed, hvor de får praktisk erfaring, og 1 dag på 

skolebænken. 

 

Kroatien indførte vekseluddannelsessystemet i 1995. Efter en række ændringer er det blevet til et rent 

skolebaseret system med mindre praktisk oplæring og mere fokus på det almene uddannelseselement. 

Omkring 30 % af de studerende har praktikforløb. Som resultat heraf oplever visse aktører, at 

erhvervsuddannelsesskolerne har mistet forbindelsen til egentlig praktik, og at antallet af virksomheder, 

der er rede til at investere tid, penge og energi i lærlingeområdet, er for nedadgående.  

 

I Grækenland derimod tager uddannelsessystemet ikke hensyn til arbejdsmarkedets behov, og 

praktikforløb er ikke særlig udbredt. I Grækenlands tilfælde ses der med en vis mistillid på 

arbejdsgivernes involvering i uddannelsessystemet, da de ikke har nogen uddannelsesmæssig tradition. 

 

Det slovakiske uddannelsessystem producerer et stort antal universitetskandidater især inden for 

samfundsvidenskab. Når de unge får deres eksamen, står de uden praktisk arbejdsmarkedserfaring og 

med kvalifikationer, der ikke svarer til arbejdsmarkedets behov. Antallet af skoler, der tilbyder 

praktikforløb, er faldende. I en situation med arbejdsgivere, der efterspørger dygtige unge med 

kvalifikationer, der ikke længere findes, er der et projekt i støbeskeen, som skal gøre grundskoleelever 

mere interesserede i erhvervsskoler. Kvaliteten af praktikforløb varierer fra skole til skole: hvis skolerne 

arbejder tæt sammen med virksomhederne, har eleverne større chance for at klare sig på 

arbejdsmarkedet. Læseplanerne afhænger af den enkelte skole og af branchen, men forpligter ikke 

andre skoler. 

 

I Italien oplever samtlige aktører, at uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet er to adskilte verdener. I 

betragtning af, at brugen af praktikforløb i andet kvartal af 2013 faldt med 40 %, er der nu reformer 

undervejs, der skal harmonisere forskellene i uddannelsesstandarder og reducere bureaukratiet. 

 

2.1 Betydningen af erhvervsvejledning og rådgivning 
 

Valget af erhverv er en nøglebeslutning. Når unge mennesker bliver vejledt i denne fase og bliver 

præsenteret for hele viften af uddannelses- og erhvervsmuligheder, kan de foretage oplyste valg. Med 

undtagelse af Finland og Østrig, hvor erhvervsvejledning er en del af skolesystemet, beklager alle 

aktører, at der ingen rådgivning tilbydes og/eller kun tilbydes rådgivning af ringe kvalitet. Mange ser 

gennemførelsen af ungdomsgarantien som en måde til at forbedre disse tjenester. 
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2.2 Praktikordninger 
 

LMO har benyttet Kommissionens definition af praktikordninger som "indledende faglig uddannelse, der 

formelt kombinerer og skifter mellem virksomhedsbaseret uddannelse (perioder med praktisk 

arbejdserfaring i en virksomhed) og uddannelse i skoleregi (perioder med teoretisk/praktisk uddannelse 

i en skole eller et uddannelsescenter), og hvis færdiggørelse fører til et nationalt anerkendt diplom for 

indledende faglig uddannelse"1. Denne definition har ingen eksplicit reference til forekomsten af et 

direkte kontraktforhold mellem virksomheden og praktikanten.  

 

Alle aktører i alle de besøgte lande kender vekseluddannelsessystemet. Det findes i meget forskellige 

former, hvorfor aktørernes bedømmelse varierer, lige fra overreguleret (Italien) til indført for ganske 

nylig på ikkesystematisk vis og uden en klar retlig ramme (Grækenland). Imidlertid var alle aktører enige 

om, at instrumentet som sådan er nyttigt både til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden og til 

håndtering af mismatch på arbejdsmarkedet, og at det bør videreudvikles i nært samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter. Det skal sikres, at læseplanerne ajourføres regelmæssigt, således at den 

undervisning, der tilbydes, er avanceret og sætter eleverne i stand til at holde trit med den tekniske 

udvikling. Den kontraktmæssige status og de to parters respektive forpligtelser bliver i visse tilfælde 

opfattet som uklare (f.eks. Kroatien og Slovakiet). Nogle aktører efterlyser en gennemsigtig retlig 

ramme og administrativ forenkling – især for SMV'er. 

 

2.2.1 Undervisningens indhold 
 

Kvaliteten af undervisningens indhold er ofte ikke harmoniseret inden for et givent land og giver 

anledning til bekymring.  

 

De slovakiske arbejdsgivere anfører, at erhvervsorganisationerne bør levere input ikke blot vedrørende 

kravene til den afsluttende eksamen, men også vedrørende læseplaner, som for hvert fag skal 

fastsættes og efter behov løbende opdateres.  

 

Nylige reformer i Kroatien har skåret ned på antallet af timer, der bruges på praktisk læring, og gjort 

lærerne ansvarlige for at udforme indholdet af læseplanerne, herunder det praktiske element. Handels- 

og håndværkskammeret mener ikke, at dette på passende vis forbereder eleverne til arbejdsmarkedet. 

Det kroatiske ungdomsnetværk er bekymret over arbejdsgivernes manglende overholdelse af de retlige 

forpligtelser. 

 

                                            
1  European Commission, Apprenticeship supply in the Member States of the European Union, January 2012. 
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I Østrig er undervisningsindholdet i praktikordningerne i betydelig grad påvirket af arbejdsmarkedets 

parter, som – sammen med de relevante ministerier – bidrager til udformning af uddannelseskrav og 

indførelse af nye fagretninger og udpeger medlemmer til eksamineringsudvalgene. På den måde sikres 

arbejdsmarkedsparternes medejerskab. 

 

I Italien er alle aktører enige om, at uddannelsens indhold skal være i overensstemmelse med 

arbejdsmarkedets behov. Praktikordninger, der omfatter vekslen mellem skole og arbejde, bør 

udbredes. Arbejdsgivere beklager sig over overregulering og mangel på incitamenter, mens 

fagforeninger efterlyser flere forpligtelser med henblik på stabilisering. Næsten alle aktører peger på 

den usammenhængende måde, hvorpå italiensk lov regulerer praktikordninger, hvilket skaber 

administrative byrder for virksomhederne. 

 

Finske aktører værdsætter praktikordningernes høje kvalitet, som der regelmæssigt føres tilsyn med. 

 

I Grækenland forsøger den offentlige arbejdsformidling at finde praktikpladser for unge, hvilket ikke er 

let, da hovedparten af de virksomheder, der tilbyder praktikpladser, er SMV'er, som er blevet særlig 

hårdt ramt af den økonomiske krise. En reform er undervejs for at forbedre tilgængeligheden, 

incitamenter for virksomhederne (økonomiske) og indholdet af læseplanerne samt styrke 

forbindelserne til arbejdsmarkedets parter, lokale virksomheder og handelskamre. Den græske 

nationale handelssammenslutning er i øjeblikket involveret i en række pilotprojekter på dette felt. 

 

2.2.2 Anerkendelse 
 

I Slovakiet anerkendes de afsluttende eksaminer efter praktikantforløb, men som en 

arbejdsgiverrepræsentant udtrykte det: "Det er ikke nødvendigvis nogen garanti for kvalitet, da dette i 

høj grad afhænger af den enkelte skole". 

 

I Kroatien foretages der en ekstern evaluering af de krævede kvalifikationer. Indtil for nylig var det 

komiteer nedsat af handels- og håndværkskammeret, der havde ansvaret for dette. Nu ligger denne 

kompetence hos uddannelsesorganisationer, som ingen erfaringer har med organisering af 

praktikeksaminer. Denne bekymring deles af det kroatiske ungdomsnetværk. Kammeret efterlyser 

endvidere, at praktikperioder anerkendes som erhvervserfaring, hvilket ville gøre det lettere for 

praktikanterne at komme ind på arbejdsmarkedet. 

 

I Østrig afsluttes praktikforløb med en anerkendt eksamen, som giver ret til at udøve et fag eller 

fortsætte på et højere uddannelsesniveau. 

 

Italienske aktører udtrykker, at validering af praktikforløb og anerkendelse af kvalifikationer er et gode, 

hvis de foretages af en (regional) tredjepart, da dette kan forbedre beskæftigelsesegnetheden. 
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2.2.3 Attraktivitet 
 

De fleste aktører konstaterer en tendens i retning af videregående uddannelse og en nedgang i antallet 

af unge, der er interesseret i vekseluddannelser. At gøre praktikantforløb mere attraktive er et vigtigt 

anliggende i Grækenland, Østrig, Kroatien og Italien. 

 

2.2.4 Incitamenter 
 

I Finland og Østrig findes der allerede velprøvede incitamenter for, at virksomhederne tilbyder 

praktikpladser. I Grækenland har man for nylig indført en række incitamenter af denne art, men de bør 

ifølge den græske nationale handelssammenslutning styrkes. 

 

I Kroatien findes der en række incitamenter, men aktørerne er enige om at finde dem for byrdefulde. 

Samtlige aktører i Slovakiet mener, at der bør indføres økonomiske incitamenter, mens der blandt 

aktørerne i Italien er betydelig uenighed om, hvorvidt de er ønskelige. 

 

2.2.5 Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser
2
 

 

Mens en kroatisk fagforening og det kroatiske ungdomsnetværk bidrager til alliancen, deltager hverken 

den kroatiske arbejdsgiverorganisation eller handels- og håndværkskammeret, idet sidstnævnte 

understreger, at de nylige reformer af praktikordningerne ikke er i overensstemmelse med EU's indsats 

på dette område. 

 

De slovakiske aktører er ikke involveret i alliancen, mens næsten alle italienske aktører bidrager til at 

udbrede kendskabet til den europæiske alliance. 

 

Østrigs handelskammer er aktivt involveret og har på egen hånd forpligtet sig til at gennemføre to 

pilotprojekter vedrørende oprettelse af faglig vekseluddannelse i Slovakiet og Rumænien. Østrigs 

arbejderkammer er indirekte involveret gennem bidrag til uddannelsesgarantien. 

 

2.2.6 Rådets vejledende principper vedrørende praktikordninger (oktober 2013)
3
 

 

Kroatiske fagforeninger og ungdomsnetværket er ikke imod indholdet af de vejledende principper, men 

sætter fingeren på fraværet af en kobling til erhvervsstrategien og en tydelig beskrivelse af de centrale 

aktørers rolle.  

                                            
2
  Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. 

3
  Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser - Erklæring fra Rådet af 18. oktober 2013, dok. 14986/13. 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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De slovakiske aktører kendte ikke til disse principper. 

 

De italienske aktører støtter generelt de vejledende principper, men peger på den svære økonomiske 

situation, den uklare og usammenhængende retlige ramme og behovet for forenkling.  

 

Ifølge de østrigske arbejdstagerrepræsentanter er det positive element lovgivningsgarantien for 

praktikperioder og arbejdsmarkedsparternes involvering. Østrigs handelskammer anser det indbyrdes 

samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og med ministeriet om implementeringen for helt centralt 

og er selv ansvarligt for administration af praktikforløb. 

 

2.3 Praktikordninger 
 

Da praktikforløb kan danne en vigtig kobling mellem teoretisk uddannelse og omsættelse af den 

erhvervede viden i praksis, spurgte LMO aktørerne om forekomsten af og incitamenter til 

"praktikophold på det frie marked" (praktikforløb, der aftales mellem en praktikant og en udbyder af en 

praktikplads [virksomhed, nonprofitorganisation eller offentlig myndighed] uden en tredjeparts 

mellemkomst, og som normalt gennemføres efter fuldført uddannelse og/eller som led i jobsøgning, 

men ikke praktikforløb, der er en del af akademiske eller erhvervsuddannelsesmæssige læseplaner, og 

ej heller dem, der er en del af en obligatorisk faglig oplæring [f.eks. for læger eller arkitekter]) samt 

deres mening om kvalitetsrammen for praktikophold. 

 

Definitioner og opfattelser af praktikforløb varierer meget:  

 

I Kroatien findes der f.eks. ikke praktikophold på det frie marked, men man har praktikforløb i form af 

aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. Hvor tilgængelige de er, afhænger imidlertid af den offentlige 

arbejdsformidlings kapacitet og antallet af relevante virksomheder. Denne 

arbejdsmarkedsforanstaltning kan kun benyttes i virksomheder, som ikke har opsagt nogen 

beskæftigelseskontrakt inden for de seneste seks måneder uanset årsagen til opsigelse. I realiteten gør 

dette krav det umuligt for virksomheder, som har måttet tilpasse sig ændrede økonomiske betingelser, 

at tilbyde praktikpladser. Dette er også en stor bekymring for det kroatiske ungdomsnetværk, som taler 

for at fjerne hindringerne for, at de private virksomheder kan benytte praktikanter, øge aflønningen og 

fokusere mere på det uddannelsesmæssige udbytte. De kroatiske arbejdsmarkedsparter efterlyser tillige 

et mentorsystem for lærlinge og praktikanter samt godtgørelse af mentorernes omkostninger for at 

skabe et incitament.  

 

I Italien anerkender aktørerne betydningen af praktikordninger og er enige om, at reglerne for 

praktikforløb bør forenkles. De italienske fagforeninger synes ikke at se nogen nævneværdig fordel ved 

et fuldført praktikforløb, eftersom under 10 % af praktikopholdene omdannes til permanente 
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ansættelsesforhold. Arbejdsgiverorganisationerne mener ikke, den italienske lovgivning bidrager til at 

øge det utilstrækkelige antal praktikpladser. Der er mange forventninger til igangværende reformer. 

 

De finske fagforeninger går ind for aflønnede praktikforløb og praktikforløb, der er en del af de 

videregående uddannelsers læseplaner, da de fleste finner begynder at arbejde, allerede mens de 

studerer. 

 

Ifølge de slovakiske arbejdsgivere foregår praktikophold ofte enten i udlandet eller i internationale 

institutioner, og de er organiseret af en tredjepart. Aflønnede praktikforløb er begrænset til større 

virksomheder og institutioner.  

 

I Grækenland tilbydes der kun i begrænset omfang praktikforløb, som er obligatoriske ved visse 

universiteter (EU-støttede praktikophold). Den græske ungdomsorganisation bemærker, at private 

virksomheder benytter uaflønnede praktikforløb for at afprøve unge, inden de ansætter dem. 

Ungdomsorganisationen udgiver et ugentligt nyhedsbrev med information om ledige pladser, da den 

opfatter kvalitetspraktikpladser som en kobling mellem markedets behov og uddannelserne. Den 

foreslår skattelempelse for virksomhederne som et incitament til at tilbyde flere praktikpladser. 

 

Østrigs arbejderkammer mener, at praktikforløb udelukkende bør udbydes som del af en læseplan, og 

at det bør foregå inden for rammerne af den offentlige arbejdsformidling, hvor der gælder detaljerede 

betingelser. Ifølge Østrigs handelskammer er det afgørende at begrænse de administrative forpligtelser 

til et minimum, eftersom en undersøgelse foretaget for den offentlige arbejdsformidling blandt 

undervisere bekræfter, at det giver virksomhederne ekstra arbejde at modtage praktikanter. Eftersom 

praktikforløb ikke er reguleret af østrigsk lov, varierer spørgsmålet om, hvorvidt et praktikforløb 

betragtes om et ansættelsesforhold, fra det ene tilfælde til det andet. Et praktikforløb forpligter ikke 

praktikanten til at arbejde og ej heller virksomheden til at udbetale løn. Hvis virksomheden imidlertid 

vælger at aflønne praktikanten, anser socialsikringssystemet, at der foreligger et fuldgyldigt 

ansættelsesforhold med alle de konsekvenser, dette medfører.  

 

2.3.1 Kvalitetsramme for praktikophold4 
 

Aktørernes syn på kvalitetsrammen varierer betragteligt. Fagforeningerne i Finland og Slovakiet støtter 

helhjertet, mens dem i Italien og Østrig oplever, at indholdet i kvalitetsrammen ikke går vidt nok og også 

burde omfatte et krav om, at praktikforløb bliver en del af læseplanerne. 

 

                                            
4
  Forslag til Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold, EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1-4; EØSU's udtalelse om en 

kvalitetsramme for praktikophold, CESE 8054/2013, endnu ikke offentliggjort i EUT, ordfører: Indrė Vareikytė. 
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De kroatiske fagforeninger efterlyser en ensartet ramme i EU og en forpligtelse til at udbetale løn. En 

blandet opfattelse af kvalitetsrammen kan også findes på arbejdsgiversiden. I Kroatien ses det som et 

vigtigt skridt, mens visse italienske sammenslutninger og Østrigs arbejdsgivere er mere kritiske og 

frygter en fortrængningseffekt og advarer om, at for meget bureaukrati kan føre til, at der tilbydes 

færre praktikpladser. 

 

Den græske ungdomsorganisation bifalder rammen og opfordrer til, at aflønning gøres obligatorisk for 

praktikophold. 

 

3. Ungdomsgarantien kan, hvis den gennemføres som planlagt, 

fremme strukturelle reformer 
 

Med hensyn til ungdomsgarantien5 blev aktørerne stillet en række spørgsmål om merværdien, indhold 

og implementering, prioritering, leveret information, arbejdsmarkedsparternes og deres egen 

organisations rolle samt mulig synergi. 

 

3.1 Merværdi 
 

Merværdien fremhæves af alle aktører bortset fra Østrig, hvor man allerede inden da havde en 

ungdomsgaranti, og hvor implementeringsplanen snarere ses som en liste over allerede eksisterende 

tiltag.  

 

I Finland har garantien hjulpet de forskellige tjenester og offentlige myndigheder til at arbejde sammen i 

et struktureret system. De unge har fået adgang til nye tjenester. Beslutningstagerne har udvist mere 

interesse for NEET'er, og de tilgængelige midler er blevet øget.  

 

I Italien, Grækenland og Slovakiet understreger aktørerne de mulige strukturelle virkninger, 

ungdomsgarantien vil få, hvis den gennemføres som planlagt.  

 

3.2 Prioritering 
 

Med hensyn til prioritering beklager alle aktører i Slovakiet fraværet af strukturelle reformer af 

uddannelsessystemet, som er en afgørende forudsætning for at forberede de unge til arbejdsmarkedet. 

Der ses forskelligt på, hvilke målgrupper der skal prioriteres. Arbejdsgiverne ønsker fokus på de 

langtidsledige, mens fagforeningerne ønsker fokus på de nyuddannede.  

                                            
5

  Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti, EUT C 120 af 26.4.2013, s. 1-6; EØSU's udtalelse om 

ungdomsgarantien, CESE 3206/2013, EUT C 271 af 19.9.2013, s. 101, ordfører: Mário Soares. 
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I Italien vil fagforeningerne og visse arbejdsgivere give forrang til NEET'er og de mest udsatte unge, 

mens en arbejdsgiverorganisation foretrækker at prioritere nyuddannede. De understreger alle, at der 

skal være særlig fokus på unge fra Syditalien, og næsten alle synes, at aldersgrænsen skal hæves til 29 

år.  

 

I Finland dækker ungdomsgarantien unge under 25 år og nyuddannede under 30 år. De finske 

fagforeninger og ungdomsorganisationen går ind for at give forrang til de mest udsatte. De fremhæver 

merværdien af forebyggende foranstaltninger.  

 

De østrigske aktører mener, at alle grupper er omfattet af ungdomsgarantien, og bifalder tidlig indsats. 

Ifølge de østrigske arbejdsgivere er ungdomsgarantien en anledning til at se på, hvordan 

praktikordningen virker, og navnlig hvordan praktikanter, der ikke er knyttet til en specifik virksomhed, 

kan integreres i normale praktikkontrakter.  

 

Det græske ministerium mener, at målgruppen bør være unge fra de mest arbejdsløshedsramte 

regioner og unge fra husholdninger med meget lave indkomster. Den græske ungdomsorganisation 

understreger, at aldersgrænsen bør være 30 år, og at arbejdsmarkedets parter skal inddrages i 

gennemførelsesplanen.  

 

3.3 Arbejdsmarkedets parters og civilsamfundets rolle 
 

Selv om alle de aktører, der besvarede spørgeskemaet, er enige om, at det er af vital betydning, at 

arbejdsmarkedets parter og ungdomsorganisationerne inddrages i udformning, gennemførelse og 

overvågning af ungdomsgarantien, viser realiteten et ret anderledes billede:  

 

I Finland, Østrig og Kroatien er aktørerne involveret i alle faser af ungdomsgarantien. I Italien er kun en 

fagforening involveret i udformningsfasen, mens samtlige fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer 

forventes – og er indstillet på og parate til – at bidrage til gennemførelsesfasen, enten gennem 

informationstiltag eller ved at tilbyde muligheder for at træde ind i arbejdsverdenen. 

 

I Slovakiet høres hovedparten af arbejdsmarkedsparterne som led i lovgivningsprocessen for 

gennemførelse af den ungdomsgarantiplan, regeringen har opstillet.  

De græske arbejdsmarkedsparter og Grækenlands nationale ungdomsråd understreger, at de reelt ikke 

er blevet hørt om gennemførelsesplanen. Imidlertid kan "det koordinerende udvalg for gennemførelse 

af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet" indbyde arbejdsmarkedsparter, civilsamfundsrepræsentanter og 

eksperter i ungdomsbeskæftigelse til sine møder.  
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3.4 Synergi 
 

Adspurgt om, hvorvidt ungdomsgarantien kan skabe synergi mellem aktører som f.eks. 

arbejdsformidling, uddannelsessektoren, social- og sundhedstjenester, arbejdsmarkedsparter og 

civilsamfundsorganisationer, er næsten alle aktører enige og fremhæver behovet for styrket samarbejde 

som en central succesfaktor. Tilpasning af uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedets behov nævnes 

som et eksempel på sådan synergi.  

 

4. Kendskabet til tværnational mobilitet og EURES skal forbedres 
 

I Kroatien, den nyeste medlemsstat, er information om EURES
6
 ikke særlig udbredt, hvilket især skyldes, 

at der mangler publikationer på kroatisk. Fagforeningerne understreger behovet for information om 

spørgsmål vedrørende social sikring for vandrende arbejdstagere. Der er stadig for visse lande 

restriktioner for arbejdstagernes frie bevægelighed, hvilket gør tingene endnu vanskeligere.  

 

Den græske ungdomsorganisation bemærker, at der er et ret udbredt kendskab til Erasmus-

programmet, men at græske familier på grund af krisen finder det stadig vanskeligere økonomisk at 

overkomme et Erasmus-studieår i udlandet.  

 

I Italien er alle aktører enige om, at erfaring fra arbejde i udlandet er en klar fordel for en ung, som skal 

ind på arbejdsmarkedet. EURES er kendt, men utilstrækkeligt benyttet i Italien. En fagforening 

fremhæver samarbejdet mellem EURES-kontorer i grænseregioner og lokale fagforeninger som et 

eksempel på god praksis i forbindelse med støtte til vandrende arbejdstagere.  

 

I Finland opfattes kendskabet til mobilitet og EURES generelt som tilfredsstillende, selv om der er plads 

til forbedring.  

 

I Slovakiet ser man forskelligt på det. En fagforening bemærker, at mobilitet ikke er særlig populær, 

mens en arbejdsgiverorganisation henviser til det indgående kendskab til arbejdstageres mobilitet i 

grænseregioner. Der henvises også til grænseoverskridende partnerskaber med Ungarn med deltagelse 

af arbejdsmarkedets parter. Der bliver tillige udtrykt bekymring over hjerneflugt. 

 

EURES benyttes i Østrig, men der er fortsat et for ringe kendskab til den tilgængelige information både 

med hensyn til platformen og den supplerende støtte, der kan ydes. EURES bruges ikke fuldt ud, da der 

kun er få medlemsstater, der opslår alle ledige jobs på EURES-platformen. Sprog er også en faktor, idet 

                                            
6  Eures, det europæiske jobnetværk, https://ec.europa.eu/eures/page/index; EØSU's udtalelse om EURES, CESE 518/1014, endnu ikke 

offentliggjort i EUT, ordfører: Vladimíra Drbalová, medordfører: Luis Miguel Pariza Castaños. 

https://ec.europa.eu/eures/page/index
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stillingsbeskrivelser og CV'er burde være tilgængelige på alle sprog. EURES-reformen bifaldes generelt af 

arbejdsgiverne, som understreger den merværdi, der ligger i en automatisk matchning af udbud og 

efterspørgsel. Østrigs arbejderkammer efterlyser mere information om international mobilitet, men 

kritiserer den foreslåede reform af EURES, navnlig vedrørende inddragelse af private vikarbureauer, og 

er bekymret over beskyttelsen af de ansattes personlige data. 

 

5. De offentlige arbejdsformidlingers rolle for at få folk i arbejde 

skal styrkes og støttes 
 

Under studiebesøgene blev der givet udtryk for en række bekymringer over de offentlige 

arbejdsformidlinger. Disse vedrørte først og fremmest manglende tillid blandt brugerne (Italien, 

Slovakiet), utilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer til effektivt at tage sig af den 

arbejdsløse og simpel administration af den arbejdsløse i stedet for aktivering. Disse spørgsmål 

forekommer mindre vigtige i Finland og Østrig, da de offentlige arbejdsformidlinger i disse lande 

udfylder aktiverings- og jobformidlingsfunktionen. 

 

6. Der er delte meninger om, hvilken indflydelse regulering af 

arbejdsmarkedet har på jobskabelsen 
 

Ikke overraskende er der meget delte meninger om, hvilken indflydelse arbejdsmarkedslovgivningen har 

for virksomhedernes vilje til at ansætte unge. 

 

De italienske fagforeninger bemærker, at beskyttelsen af arbejdstagere er blevet væsentligt forringet, 

men tvivler på, om arbejdsretten har nogen indflydelse på beskæftigelsen af unge. 

Arbejdsgiverorganisationerne peger på nylige reformer af arbejdsretten for at gøre arbejdsmarkedet 

mindre stift, men bemærker, at virksomhederne endnu ikke er villige til at ansætte på permanent basis, 

da arbejdsretten stadig ikke lever op til italienske virksomheders behov. Der er også delte meninger om 

incitamenter for unges deltagelse på arbejdsmarkedet. Visse fagforeninger beskriver velfærdssystemet 

som velfungerende men med huller i dækningen og uden incitamenter for de unge. 

Arbejdsgiverorganisationerne sætter fingeren på utilstrækkelige foranstaltninger for balance mellem 

arbejde og privatliv og advarer om, at disse foranstaltninger ikke bør lægge yderligere byrder på SMV'er. 

I den italienske banksammenslutning har man iværksat banebrydende velfærds- og omsorgssystemer. 

Imidlertid henvises der også til det negative incitament, som en højere arbejdsløshedsunderstøttelse 

kan udgøre for villigheden til at tage et job. 

 

En kroatisk fagforening mener, at arbejdsretten ikke gør nok for at forhindre misbrug af tidsbegrænset 

ansættelse, og at de lovhåndhævende myndigheder ikke er klædt godt nok på til at påtage sig deres 
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ansvar på dette felt. En anden fagforening mener, at den planlagte reform favoriserer arbejdsgiverne på 

bekostning af lønmodtagerne. Arbejdsgiverorganisationerne beklager, at arbejdsrettens bestemmelser 

om afskedigelser er komplicerede og byrdefulde især for SMV'er. Ungdomsorganisationen mener, at 

den nuværende arbejdsmarkedslovgivning er neutral i forhold til beskæftigelse af unge, og opfatter 

stigningen i antallet af tidsbegrænsede kontrakter, der tilbydes unge, som et resultat af strukturelle 

arbejdsmarkedstendenser. Organisationen er skeptisk over for den planlagte reform, som vil tillade en 

udvidelse af benyttelsen af vikarer i op til tre år. 

 

Som svar på et spørgsmål om eksisterende incitamenter for unge til at blive en del af arbejdsmarkedet 

bemærker den kroatiske sammenslutning af fagforeninger, at hverken den nuværende aktive 

arbejdsmarkedspolitik eller arbejdstilsynets utilstrækkelige personale virker befordrende for unges 

indtræden på arbejdsmarkedet. De kroatiske arbejdsgivere siger, at der findes incitamenter, men at der 

på grund af den økonomiske situation ikke findes de nødvendige jobs, en iagttagelse, der deles af 

ungdomsorganisationen. 

 

Fagforeningerne i Slovakiet opfatter arbejdsrettens rolle som forholdsvis neutral, hvorimod 

arbejdsgiverne mener, at den går ud over fleksibiliteten i tidsubegrænsede kontrakter. 

Beskæftigelsesinstituttet understreger, at tidsbegrænsede kontrakter ikke giver parterne normale 

rettigheder og forpligtelser. Med hensyn til de incitamenter, som de unge tilbydes, siger alle aktører ret 

enslydende, at lønningerne er forholdsvis lave, hvilket ses som et negativt incitament. 

Arbejdsgiverorganisationen bemærker, at det at transportere sig til og fra arbejde er forholdsvis dyrt, 

hvilket afholder nogen fra at indgå i et beskæftigelsesforhold. 

 

Østrigs handelskammer mener, at arbejdsretten befordrer et dynamisk arbejdsmarked, hvilket er godt 

for unge arbejdsmarkedsdebutanter. I 2012 var kun ca. 10 % af den arbejdende befolkning beskæftiget 

med en tidsbegrænset kontrakt.  

 

Ifølge østrigske arbejdstagerrepræsentanter kan praktikophold have form af tidsubegrænsede 

kontrakter, men andre former findes også. Begge parter er enige om, at der findes incitamenter for 

unge, dels via aktiveringsforanstaltninger, dels fordi det er socialt attråværdigt at arbejde frem for at 

være arbejdsløs.  

 

Ifølge den græske ungdomsorganisation favoriserer arbejdsretten tidsubegrænsede kontrakter, men 

efter trojkaens indblanding ændres beskæftigelsesrelationerne hele tiden. Der er ingen incitamenter for 

unge for at komme ind på arbejdsmarkedet. 
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7. Der skal opmuntres til start af egen virksomhed, og der skal 

undervises i iværksætteri 
 

De kroatiske aktører nævner, at der findes arbejdsmarkedstiltag til fremme af selvstændig 

erhvervsvirksomhed, men da de først kan benyttes efter en arbejdsløshedsperiode på tre til seks 

måneder, forekommer de ikke rigtigt effektive. Da der kun findes meget sparsom information om start 

af egen virksomhed, har arbejdsmarkedets parter i samarbejde med det kroatiske beskæftigelseskontor 

og uddannelseskontoret oversat ILO's guide “Start your own business – Increasing youth employment” 

("Start din egen virksomhed – Styrk ungdomsbeskæftigelsen"). Ungdomsnetværket foreslår, at man ser 

på en kombination af efteruddannelse og foranstaltninger for nyetablerede virksomheder, da disse to 

aspekter i øjeblikket er adskilte.  

 

De italienske aktører beskriver eksisterende foranstaltninger, men vurderer disse som ineffektive som 

følge af fraværet af rådgivningstjenester og vanskelighederne med at få adgang til finansiering. 

 

Den græske ungdomsorganisation siger, at de unge ingen som helst motivation har for at blive 

iværksættere. Selv EU-finansierede programmer for virksomhedsopstart slår fejl på grund af den 

vanskelige adgang til finansiering.  

 

De østrigske arbejdsgivere beskriver de lovinitiativer, der er taget for at opmuntre til etablering af nye 

virksomheder, fra arbejdsløshedsforsikring for selvstændige til udbetaling af sygedagpenge i tilfælde af 

langvarig sygdom og til et loft for selvstændiges egenbetaling for lægekonsultationer på 5 % af deres 

årsindkomst. De østrigske fagforeninger understreger, at det skal sikres, at den offentlige 

arbejdsformidling kun støtter etablering af egen virksomhed, hvis det anses for realistisk, at 

forretningsideen kan gennemføres, og hvis den giver udsigt til en rimelig indkomst.  

 

I Finland er der en række reformer på vej med allerede igangsatte pilotprojekter – der er endnu ingen 

evaluering.  

 

I Slovakiet er aktørerne enige om, at det for tiden er meget svært at etablere en virksomhed, og at den 

støtte, man tidligere kunne få, er blevet reduceret.  

 

8. Med løbende overvågning og evaluering støtter man effektive 

ungdomspolitikker 
 

Overvågning og evaluering kan spille en strategisk rolle i beslutningstagningsprocessen ved at optimere 

de politiske beslutningers relevans og effektivitet.  
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Overvågning og evaluering af arbejdsmarkedsinstrumenterne foregår løbende i Østrig og Finland.  

 

Aktørerne i de andre fire lande beklager manglen på systematisk evaluering, men udtrykker håb om, at 

gennemførelsen af ungdomsgarantien vil rette op på dette. Den kroatiske ungdomsorganisation 

præciserer, at evalueringen også bør omfatte et kvalitativt element gennem inddragelse af de 

synspunkter og erfaringer, der er indhøstet af personer, som tidligere har nydt godt af sådanne tiltag. 

 

9. Hovedkonklusion: arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 

har givet tilsagn om aktivt at deltage i alle faser af processen 

forbundet med ungdomsbeskæftigelsespolitikken, hvilket kan 

medvirke til at sikre, at reformer accepteres og gennemføres 

uden problemer 
 

Diskussionerne i forbindelse med studiebesøgene og resultaterne af den undersøgelse, der er 

gennemført som led i dette projekt, afslørede en fælles bekymring vedrørende ungdomsarbejdsløshed 

og aktørernes engagement for at bidrage til at bekæmpe dette problem. 

 

De deltagende organisationer understregede betydningen af reformer af uddannelsessystemet, 

opdatering af kvalifikationer og deres tætte forbindelse til arbejdsmarkedet. Medlemsstater med et højt 

udviklet og effektivt erhvervsuddannelsessystem baseret på vekseluddannelsesprincippet eller andre 

former for arbejdsbaseret læring har lavere ungdomsarbejdsløshed og er bedre placeret for at foregribe 

den fremtidige udvikling og tilpasse sig til ændringer på arbejdsmarkedet. 

 

De medlemsstater, hvori arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet deltager aktivt i 

politikudformningen, har udmærket sig ved en, set i europæisk sammenhæng, relativt lav 

ungdomsarbejdsløshed. 

 

Aktørerne kan således bidrage med en ægte merværdi til ungdomspolitikkerne, da de er tæt på 

arbejdsmarkedets virkelighed. Arbejdsmarkedsobservatoriet anbefaler på det kraftigste, at de relevante 

aktører – for at sikre en vellykket implementering af ungdomsgarantien og andre 

ungdomsbeskæftigelsespolitikker – involveres i alle stadier af processen. En følelse af medansvar vil 

således kunne udvikles, hvilket bidrager til den sociale accept og en problemfri gennemførelse af 

reformer. 

 

* 

 

* * 
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BILAG I 
Liste over organisationer, der blev kontaktet i undersøgelsesøjemed 

 

I forbindelse med undersøgelsen blev der taget kontakt til de paraplyorganisationer (hovedsageligt 

arbejdsmarkedets parter og ungdomsorganisationer), der ifølge Det Europæiske Observationsorgan for 

Arbejdsmarkedsrelationer (EIRO)7 og EØSU's medlemmer er mest repræsentative i deres respektive 

lande. Der blev også taget kontakt til mindre organisationer og sektororganisationer, som EØSU's 

medlemmer er tilknyttede. 

 

56 organisationer blev opfordret til at bidrage til undersøgelsen, hvoraf 44 deltog aktivt ved at besvare 

spørgeskemaet og sende dokumenter og/eller deltage i møder med LMO-medlemmer. 

 

Liste over organisationer, der blev kontaktet: 

 

GRÆKENLAND 

 

1. Græske arbejderes fællesforbund (Greek General Confederation of Labour, GSEE)  

2. Det græske fagforbund af statsansatte (Confederation of Public Servants, ADEDY) 

3. Grækenlands arbejdsgiverforening (Hellenic Federation of Enterprises, SEV) 

4. Grækenlands nationale handelssammenslutning (National Confederation of Greek Traders, 

ESEE)  

5. Den græske sammenslutning af forretningsfolk, håndværkere og handlende (Hellenic 

Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants, GSEVEE) 

6. Sammenslutningen af græske turismevirksomheder (Association of Greek Tourism Enterprises, 

SETE)  

7. Den græske skibsrederforening (Union of Greek Shipowners, EEE) 

8. Grækenlands nationale ungdomsråd (Hellenic National Youth Council, ESYN) 

 

 

KROATIEN 

 

9.  Forbundet af uafhængige fagforeninger i Kroatien (Union of Autonomous Trade Unions of 

Croatia, SSSS) 

10. Uafhængige fagforeninger i Kroatien (Independent Croatian Trade Union, NHS) 

                                            
7 

 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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11. Sammenslutningen af fagforeninger i den offentlige sektor (Association of Croatian Public 

Sector Unions, MATICA) 

12. Det kroatiske fagforeningsforbund (Croatian Trade Union Association, HUS) 

13. Forbundet af fagforeninger i Kroatien (Association of Workers' Trade Unions of Croatia, URSH)  

14. Kroatiens arbejdsgiverorganisation (Croatian Employers' Association, HUP) 

15. Kroatiens handels- og håndværkskammer (Croatian Chamber of Trades and Crafts, HOK) 

16. Kroatiens ungdomsnetværk (Croatian Youth Network, MMH) 

17. Alliancen for fremme af beskæftigelse og fagspecialisering blandt unge (Alliance for 

Employment Stimulation and Professional Specialisation of Youth, ZUM) 

 

 

ITALIEN 

 

18. Italienske arbejderes fællesforbund (General Confederation of Italian Workers, CGIL) 

19. Den italienske sammenslutning af fagforeninger (Italian Confederation of Workers’ Trade 

Unions, Cisl) 

20. Det italienske arbejdstagerforbund (Union of Italian Workers, UIL) 

21. Arbejdstagernes fagforbund (General Union of Workers, UGL) 

22. Landsforbundet af uafhængige italienske fagforeninger (Italian Confederation of Autonomous 

Workers’ Unions, Cisal) 

23. Sammenslutningen af uafhængige fagforeninger (General Confederation of Autonomous 

Workers' Trade Unions, Confsal) 

24. Landsforbundet af offentligt ansatte ledere og ledende medarbejdere (National Confederation 

of Management and Managerial Staff in the Civil Service, Confedir) 

25. Italiens funktionærsammenslutning (Confederation for Managerial and Professional Staff, 

CIDA) 

26. De kristne sammenslutninger af italienske arbejdere (Christian associations of Italian workers, 

ACLI) 

27. Italiens akademikersammenslutning (Italian Confederation of Academic Professionals, CIU) 

28. Italiens industriråd (General Confederation of Italian Industry, Confindustria)  

29. Den italienske sammenslutning af små og mellemstore virksomheder (Italian Confederation of 

Small and Medium-sized Industry, Confapi) 

30. Sammenslutningen af italienske håndværksvirksomheder (Confederation of Italian Craft 

Enterprises, Confartigianato) 

31. Landsforbundet af håndværksvirksomheder samt små og mellemstore virksomheder (National 

Confederation of Crafts and Small and Medium Enterprises, CNA) 

32. Sammenslutningen af virksomheder, liberale erhverv og selvstændige (Italian General 

Confederation of Enterprises, Professions and Self-Employment, Confcommercio) 

33. Den italienske banksammenslutning (Italian Banking Association, ABI) 

http://www.confsal.it/
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34. Den italienske landbrugssammenslutning (General Confederation of Italian Agriculture, 

Confagricoltura) 

35. Landsforbundet af kooperativer og gensidige selskaber (National League of Cooperatives and 

Mutual Societies, Legacoop) 

36. Sammenslutningen af italienske kooperativer (Confederation of Italian Cooperatives, 

Confcooperative) 

37. Italiens nationale ungdomsråd (Italian National Youth Council, FNG) 

 

 

ØSTRIG 

 

38. Østrigs fagforeningsforbund (Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB) 

39. Østrigs arbejderkammer (Kammer für Arbeiter und Angestellte, AK) 

40. Østrigs handelskammer (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) 

41. Østrigs industriråd (Industriellenvereinigung, IV) 

42. Østrigs nationale ungdomsråd (Österreichische Kinder- und Jugendvertretung, OJV) 

 

 

SLOVAKIET 

 

43. Den slovakiske arbejdstagerorganisation (Confederation of Trade Unions of the Slovak 

Republic, KOZ SR) 

44. De uafhængige kristne fagforeninger i Slovakiet (Independent Christian Trade Unions of 

Slovakia, NKOS) 

45. Den slovakiske arbejdsgiverorganisation (Federation of Employers’ Association, AZZZ SR) 

46. Landsforbundet af slovakiske arbejdstagere (National Union of Employers of the Slovak 

Republic, RUZ SR) 

47. Det nationale beskæftigelseskontor (IZ Bratislava)  

48. Slovakiets ungdomsråd (Youth Council of Slovakia) 

49. Ungdomsafdelingen i de uafhængige kristne fagforeninger i Slovakiet (Independent Christian 

Trade Unions of Slovakia, NKOS) 

 

 

FINLAND 

50. Centralorganisationen af finske fagforbund (Finlands Fackförbunds Centralorganisation, FFC) 

51. Centralorganisationen af tjenestemænd i Finland (Tjänstemannacentralorganisationen, STTK)  

52. Centralorganisationen af højtuddannede i Finland (Centralorganisationen för högutbildade i 

Finland, Akava) 

53. Finlands industriråd (Confederation of Finnish Industries, EK) 



 
24 

54. Finlands arbejdsgiverforening (Företagarna i Finland, FiF) 

55. Kirkens arbejdsgiverforening (Kyrkans arbetsmarknadsverk, KiT) 

56. Finlands ungdomssamarbejde (Finlands Ungdomssamarbete, Allianssi) 

 

* 

 

* * 
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BILAG II 
Seneste udtalelser fra EØSU vedrørende ungdomsbeskæftigelse 
 

EØSU-udtalelse Vedtagelsesdato Reference 
Ordfører 

Medordfører: 

EURES 04.06.2014 CESE 518/2014 – SOC/500 

Endnu ikke offentliggjort i EUT 

Vladimíra Drbalová 

Luis Miguel Pariza 

Castaños 

Ungdomsbeskæftigelse – bedste 

praksis 

04.06.2014 CESE 474/2014 – SOC/503 

Endnu ikke offentliggjort i EUT 

Christa Schweng 

De unges 

beskæftigelsesegnethed - 

matchning af 

erhvervsuddannelse til 

erhvervslivets behov i en tid 

med stramninger 

30.04.2014 CESE 5662/2013 – CCMI/118 

Endnu ikke offentliggjort i EUT 

Dumitru Fornea 

Tommaso Grimaldi 

Sociale investeringers betydning 

for beskæftigelsen og de 

offentlige budgetter 

30.04.2014 CESE 6193/2013 – SOC/496 

Endnu ikke offentliggjort i EUT 

Wolfgang Greif 

Støtteforanstaltninger til 

integration af unge EU-borgere 

30.04.2014 CESE 6218/2013 – SOC/495 

Endnu ikke offentliggjort i EUT 

Renate Heinisch 

Kvalitetsramme for 

praktikophold 

27.02.2014 CESE 8054/2013 – SOC/499 

Endnu ikke offentliggjort i EUT 

Indrė Vareikytė 

Åbning af uddannelsessektoren 26.02.2014 CESE 6185/2013 – SOC/493 

Endnu ikke offentliggjort i EUT 

Gonçalo Lobo 

Xavier 

Pavel Trantina 

En strategi for bekæmpelse af 

undergrundsøkonomi og sort 

arbejde 

21.01.2014 CESE 2138/2013 – SOC/480 

EUT C 177 af 11.6.2014, s. 9-14  

Stefano Palmieri 

Retningslinjer for 

medlemsstaternes 

beskæftigelsespolitikker 

21.01.2014 CESE 8193/2013 – SOC/501 

EUT C 177 af 11.6.2014, s. 40  

- 

Offentlige arbejdsformidlinger 17.10.2013 CESE 5207/2013 – SOC/490 

EUT C 67 af 6.3.2014, s. 116-121  

 

Vladimíra Drbalová 
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Nytænkning på 

uddannelsesområdet 

10.07.2013 CESE 658/2013 – SOC/476 

EUT C 327 af 12.11.2013, s. 58-64 

Mário Soares 

Pavel Trantina 

Ungdomsgarantien (ESF) 22.05.2013 CESE 3206/2013 – SOC/485 

EUT C 271 af 19.9.2013, s. 101-103 

Mário Soares 

Erhvervslivets rolle i 

undervisningen i EU 

20.03.2013 CESE 2308/2012 – SOC/469 

EUT C 161 af 6.6.2013, s. 27-34 

Vladimíra Drbalová 

Deltagelse og inddragelse af 

arbejdstagerne 

20.03.2013 CESE 2096/2012 – SOC/470 

EUT C 161 af 6.6.2013, s. 35-39 

Wolfgang Greif 

Beskæftigelsespolitiske 

retningslinjer 

13.02.2013 CESE 112/2013 – SOC/477 

EUT C 133 af 9.5.2013, s. 77-80 

Wolfgang Greif 

Ungdomsbeskæftigelsespakken 21.03.2013 CESE 2419/2012 – SOC/474 

EUT C 161 af 6.6.2013, s. 67-72 

Pavel Trantina 

Philippe de Buck 

Et opsving med høj 

beskæftigelse 

15.11.2012 CESE 1279/2012 – SOC/463 

EUT C 11 af 15.1.2013, s. 65-70 

Gabriele Bischoff 

Initiativet 

"Muligheder for Unge" 

12.07.2012 CESE 1579/2012 – SOC/450 

EUT C 299 af 4.10.2012, s. 97-102 

Tomasz Jasiński 

Anerkendelse af 

erhvervsmæssige kvalifikationer 

og administrativt samarbejde 

26.04.2012 CESE 1046/2012 – SOC/451 

EUT C 191 af 29.6.2012, s. 103-107 

Arno Metzler 

Erasmus for alle 29.03.2012 CESE 825/2012 – SOC/438 

EUT C 181 af 21.6.2012, s. 154 

Indrė Vareikytė 

Modernisering af videregående 

uddannelser 

28.03.2012 CESE 823/2012 – SOC/429 

EUT C 181 af 21.6.2012, s. 143-149 

Joost van Iersel 

Juraj Stern 

Unge med handicap: 

beskæftigelse, inklusion og 

deltagelse i samfundslivet 

28.03.2012 CESE 826/2012 – SOC/439 

EUT C 181/2 af 29.6.2012 

Ioannis 

Vardakastanis 

Retningslinjer for 

medlemsstaternes 

beskæftigelsespolitikker 

22.02.2012 CESE 479/2012 – SOC/435 

EUT C 143 af 22.5.2012, s. 94-101 

Wolfgang Greif 

 

Øget tiltrækning til 

videregående 

erhvervsuddannelse 

19.01.2012 CESE 147/2012 – SOC/409 

EUT C 68 af 6.3.2012, s. 1-10  

Vladimíra Drbalová 

Beskæftigelse af unge, tekniske 

kvalifikationer og mobilitet 

18.01.2012 CESE 148/2012 – SOC/421 

EUT C 68 af 6.3.2012, s. 11-14  

Dorthe Andersen 

 

_____________ 
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