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FÖRORD 

 

De ungas särskilt utsatta situation på arbetsmarknaden har länge varit en källa till oro både på EU-nivå 

och nationell nivå. Arbetslösheten har alltid varit mycket högre bland unga än bland befolkningen i 

övrigt. År 2008, före finanskrisen, var omkring 16 % av ungdomarna i åldrarna 15–24 arbetslösa i EU, en 

andel som är ungefär dubbelt så hög som för hela befolkningen. Unga har drabbats särskilt hårt av 

krisen: 2013 nådde ungdomsarbetslösheten i EU28 upp till 23,5 %, medan arbetslösheten generellt i EU 

låg på 10,8 %. Omkring 7,5 miljoner unga européer mellan 15 och 24 år varken arbetar eller studerar. 

 

EESK har vid flera tillfällen fördömt dessa ungdomsarbetslöshetssiffror och uppmanat alla berörda 

aktörer att så fort som möjligt vidta effektiva och resoluta åtgärder för att bryta den onda cirkel som 

riskerar att sätta en hel generations framtid på spel. Kommittén har begärt ordentliga investeringar 

i våra ungdomar, satsningar som kommer att ge god avkastning i det långa loppet. 

 

Det är tydligt att utsikterna för ökad sysselsättning till stor del beror på EU:s förmåga att generera 

ekonomisk tillväxt via lämplig politik vad gäller makroekonomi, näringsliv och innovation. 

 

Hanteringen av ungdomsarbetslöshetskrisen har emellertid gett upphov till flera initiativ på EU-nivå, 

såsom ungdomssysselsättningspaketet, ungdomsgarantin, den europeiska alliansen för 

lärlingsutbildning, kvalitetskriterier för praktikprogram och reformen av Eures, det europeiska nätverket 

för arbetsförmedlingar. 

 

Mot denna bakgrund har Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs observationsgrupp för 

arbetsmarknaden genomfört en studie om genomförandet av EU:s politik för ungdomssysselsättning i 

sex utvalda medlemsstater (Grekland, Kroatien, Italien, Österrike, Slovakien och Finland), ur ett 

civilsamhälleligt perspektiv.  

 

Flera representanter från arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer och offentliga 

myndigheter medverkade i studien och vi framför vårt varma tack till dem för deras åtagande och 

samarbete. 

 

 

Christa Schweng  

Ordförande för observationsgruppen för 

arbetsmarknaden och föredragande för studien 
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METOD 
 

Studien syftar till att belysa hur arbetsmarknadens parter och det organiserade civila samhället ser på 

 

 den politik som tillämpas på nationell nivå för att hjälpa unga människor att hitta ett arbete, 

inbegripet genomförandet av politiken och dess effekter, 

 god praxis eller svårigheter som uppstår i medlemsstaterna samt 

 deras deltagande i politiken för ungdomssysselsättning och pågående reformer. 

 

Detta ger nationella aktörer möjlighet att framföra sina kommentarer och rekommendationer om 

ungdomssysselsättningspolitiken, vilket innebär ett tillfälle att lära av varandra och bättre förstå hur de 

nationella systemen fungerar. 

 

Valet av de sex medlemsstaterna gjordes mot bakgrund av deras särskilda situation på området 

ungdomspolitik, med beaktande av arbetslösheten och andelen ungdomar som varken arbetar eller 

studerar, men också med beaktande av andra specifika utmaningar (såsom långtidsarbetslöshet och 

integration av romer) samt utifrån tillgänglig information och diskussioner med representanter från 

EESK, kommissionen och de ständiga representationerna vid EU. 

 

Unemployment rate, 15 – 24 years, 2013 (Source: Eurostat) 
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2013 

Medlemsstater 
Arbetslöshet 

15–24 år 

Arbetslöshet  

25–74 år 

Varken i arbete eller 

utbildning  

15–24 år 

EU (28 

medlemsstater) 
23.5 % 9.5 % 13 % 

Grekland 58.3 % 25.4 % 20.6 % 

Kroatien 49.7 % 14.1 % 18.6 % 

Italien 40.0 % 10.3 % 22.2 % 

Österrike 9.2 % 4.3 % 7.1 % 

Slovakien 33.7 % 12.5 % 13.7 % 

Finland 19.9 % 6.5 % 9.3 % 

Källa: Eurostat 

 

Studien genomförs med hjälp av: 

 

 En enkät som skickades till de viktigaste arbetsmarknadsparterna och 

ungdomsorganisationerna i de sex utvalda länderna (se bilaga). Den berörde 

lärlingsutbildningar, praktiktjänstgöring, genomförandet av ungdomsgarantin, rörlighet, 

entreprenörskap och andra faktorer såsom arbetsrätt, social trygghet och mer generellt 

åtgärder för att motverka att ungdomar förlorar hoppet. 

 

Svarsfrekvensen skiljde sig mellan de olika länderna: I Österrike och Italien svarade både 

arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer på enkäten. I Kroatien kom svar från båda 

sidorna inom industrin och från ungdomsnätverket Youth Network.  I Slovakien svarade 

både fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, samt Slovakiens arbetsmarknadsinstitut. 

I Finland svarade fackföreningar och ungdomsorganisationer. I Grekland svarade en 

arbetsgivarorganisation och det nationella ungdomsrådet National Youth Council, medan 

ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor samt arbetsförmedlingen 

Manpower (offentlig arbetsförmedling) även erbjöd sig att medverka i studien. 

 

 Intervjuer på fältet med representanter för de viktigaste paraplyorganisationerna för 

fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, ungdomsorganisationer och offentliga 

myndigheter. Intervjuerna genomfördes under studieresor med team bestående av tre 
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medlemmar från EESK:s observationsgrupp för arbetsmarknaden som assisterades av en 

handläggare från sekretariatet (se tabell nedan). 

 

 Skrivbordsundersökningar – insamlande av relevanta dokument från EU:s institutioner, 

tankesmedjor, ministerier och de utvalda medlemsstaternas permanenta representationer 

vid EU, nationella ekonomiska och sociala råd, arbetsmarknadens parter det civila samhället 

etc. 

 

 En offentlig hearing som anordnades av EESK:s observationsgrupp för arbetsmarknaden den 

1 april 2014 i Bryssel, med deltagande av ledamöter från Europaparlament, representanter 

från Europeiska kommissionen, Eurofound, arbetsmarknadsparterna på EU-nivå samt 

ungdomsorganisationer i EU och medlemsstaterna.  

 

OBS! Hänvisningar till specifika länder i avdelningarna nedan ska förstås som de respektive nationella 

aktörernas och inte de nationella regeringarnas ståndpunkter. 

 

Medlemsstat och 

datum för 

studiebesöket 

Medlemmar i grupp I 

(Arbetsgivare) 

Medlemmar i grupp II 

(Arbetstagare) 

Medlemmar i grupp III 

(Övriga intressegrupper) 

FINLAND 

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

SLOVAKIEN 

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

KROATIEN 

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

GREKLAND 

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

ÖSTERRIKE 

14/3/2014 
Christa Schweng Xavier Verboven Kinga Joó 

ITALIEN 

17/3/2014 
Christian Ardhe Oliver Röpke Kinga Joó 

  I fet stil: namnen på föredraganden för varje studieresa 
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DE VIKTIGASTE SLUTSATSERNA 
 

 

1. Ett skräddarsytt tillvägagångssätt behövs för att få ner ungdomsarbetslöshetssiffrorna. 

2. En nära koppling mellan utbildning och arbetsmarknad bidrar till anställbarhet och 

anpassningsförmåga. 

3. Ungdomsgarantin kan uppmuntra till strukturreformer om den genomförs på ett korrekt sätt. 

4. Kunskaperna om transnationell rörlighet och Eures behöver förbättras. 

5. Man bör stärka och stödja de offentliga arbetsförmedlingarnas roll för att få människor 

i arbete. 

6. Åsikterna om hur arbetsmarknadslagstiftningen påverkar skapandet av arbetstillfällen skiljer 

sig åt. 

7. Att starta företag kräver uppmuntran och företagarutbildning måste främjas. 

8. Kontinuerlig övervakning och utvärdering är till stöd för en effektiv ungdomspolitik. 

9. Den viktigaste slutsatsen: arbetsmarknadens parter och det civila samhället har åtagit sig att 

delta aktivt i alla stadier av ungdomssysselsättningspolitiken, vilket kan bidra till att trygga 

acceptans och ett smidigt genomförande av reformer. 
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1. Ett skräddarsytt tillvägagångssätt behövs för att få ner 

ungdomsarbetslöshetssiffrorna 
 

En del vill kanske hävda att en arbetslös ung person i Grekland är samma sak som en arbetslös person i 

Tyskland och därför behöver samma lösningar. Vårt uppdrag visade dock tydligt att detta inte är fallet; 

en ung persons enskilda omständigheter – höga eller låga kvalifikationer, långtidsarbetslös eller bara 

tillfälligt arbetslös, rörlig eller inte – måste beaktas, precis som utbildningssystemen, vilka resurser som 

investeras i offentliga arbetsförmedlingar och mer generellt den ekonomiska politik som drivs i landet i 

fråga. 

 

Alla berörda parter som vi träffat och som svarat på våra frågeformulär anger tydligt att det inte finns 

en enda lösning som passar alla för att få ner ungdomsarbetslöshetssiffrorna. 

 

I vissa medlemsstater har EU:s ungdomsgaranti, som slår fast att en ung person ska bli erbjuden ett jobb 

eller utbildning inom fyra månader, skiftat fokus från dem som är i störst behov av stöd – de 

långtidsarbetslösa – till människor som är lättare att (åter-)anställa. Därigenom hindrar man att de 

sistnämnda blir långtidsarbetslösa. I tider av begränsade resurser kan man ifrågasätta detta 

tillvägagångssätt. 

 

Ungdomsgarantin ger medlemsstaterna möjlighet att genomföra strukturella reformer. Att genomföra 

garantin är av stor betydelse om medlemsstaterna vill erbjuda den yngre generationen positiva 

framtidsutsikter. 

 

2. En nära koppling mellan utbildning och arbetsmarknad bidrar till 

anställbarhet och anpassningsförmåga 
 

De framgångsrika utbildningssystemen (i form av framtida anställningsutsikter) har en nära koppling 

mellan utbildning och arbetsmarknad. 

 

Detta är fallet i Finland, där en hög andel studerande på högre nivå börjar arbeta och skaffa sig praktiska 

arbetslivserfarenheter redan under studietiden. Över 60 % av lärlingsplatserna finns inom studier på 

avancerad nivå och innehåller yrkesinriktad utbildning på plats respektive vidareutbildning för vuxna. 

Mindre än 20 % av lärlingarna är under 25 år. 

 

En liknande, men inte identisk, situation råder i Österrike, där omkring 40 % av 15-åringarna börjar en 

lärlingsutbildning och tillbringar fyra dagar per vecka på ett företag, där de får praktisk erfarenhet, och 

en dag i skolan. 
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Kroatien återinförde det varvade lärlingssystemet 1995, och efter ett antal förändringar har det till slut 

blivit ett rent skolbaserat system, med mindre praktisk utbildning på en arbetsplats och ett större fokus 

på den allmänna utbildningen. Omkring 30 % av de studerande genomgår lärlingsutbildning. En följd av 

detta är att uppgiftslämnarna känner att yrkesskolornas natur håller på att förlora kopplingen till 

verkligheten, och att antalet företag som är villiga att investera tid, pengar och energi i varvad 

utbildning är på tillbakagång. 

 

I motsats till detta tar utbildningssystemet i Grekland inte hänsyn till arbetsmarknadens behov och 

lärlingsutbildning används nästan inte alls. I det grekiska fallet betraktas arbetsgivares inblandning 

i utbildningssystemet med misstro eftersom de inte har någon tradition av att undervisa. 

 

Det slovakiska utbildningssystemet producerar en hög andel universitetsutbildade, framför allt inom 

samhällsvetenskap. När de slutfört sina studier saknar de unga praktisk arbetslivserfarenhet och har 

förvärvat en merit som inte matchar arbetsmarknadens behov. Antalet skolor som erbjuder 

lärlingsutbildning minskar. Eftersom arbetsgivarna söker efter kvalificerade unga människor med 

meriter som inte längre finns tillgängliga, har man inlett ett projekt i syfte att öka grundskoleelevernas 

intresse för yrkesskolor. Kvaliteten på lärlingsutbildningen beror på den enskilda skolan. Om skolorna 

har ett nära samarbete med arbetsgivarna har studenterna större chanser att nå framgång på 

arbetsmarknaden. Läroplanerna beror på den individuella skolan och branschen, men de är inte 

bindande för andra skolor. 

 

I Italien ansåg alla uppgiftslämnare att utbildningssektorn och arbetsmarknaden var två separata 

världar. Med tanke på att användningen av lärlingsutbildning minskade med 40 % under det andra 

kvartalet 2013 är reformer nu på gång i syfte att harmonisera skillnaderna i utbildningsnormer och 

minska byråkratin. 

 

2.1 Vikten av yrkesvägledning och rådgivning 

 

Valet av yrke är ett viktigt beslut. Om man vägleder ungdomar under denna period och visar på alla 

varianter som finns av utbildningar och yrkeskarriärer kan de fatta ett välgrundat beslut. Bortsett från 

Finland och Österrike, där yrkesrådgivning är en del av skolsystemet, klagade alla andra parter över brist 

på tillgänglighet och/eller dålig kvalitet på de rådgivningstjänster som tillhandahålls. Många såg 

genomförandet av ungdomsgarantin som ett sätt att förbättra dessa tjänster. 

 

2.2 Lärlingssystem 

 

Observationsgruppen använde kommissionens definition av lärlingsutbildning som en form av inledande 

yrkesutbildning som formellt kombinerar och alternerar mellan företagsbaserad utbildning (perioder av 

praktisk arbetserfarenhet på arbetsplatsen) och skolbaserad utbildning (perioder av teoretisk/praktisk 
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utbildning som följs på en skola eller ett utbildningscentrum), och vars framgångsrika slutförande leder 

till en nationellt godkänd och grundläggande yrkesexamen
1
. I denna definition finns ingen uttrycklig 

hänvisning till en direkt kontraktsförbindelse mellan arbetsgivaren och lärlingen. 

 

Den varvade yrkesutbildningen är välkänd hos alla parter i de länder vi besökt. Den existerar i mycket 

olika former och därför skiljer sig parternas bedömningar åt, med allt från överreglering (Italien) till helt 

nyligen osystematiskt infört utan en tydlig rättslig ram (Grekland). Alla parter är dock överens om att 

det är ett användbart instrument, både för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och den dåliga 

matchningen mot arbetsmarknadens behov, och att det bör utvecklas i nära samarbete med 

arbetsmarknadens parter. Man måste garantera att läroplanerna uppdateras regelbundet så att man 

erbjuder en högkvalitativ utbildning som gör det möjligt för studenterna att hantera den tekniska 

utvecklingen. Kontraktsstatusen och båda parters åtaganden sågs inte alltid som tydliga (t.ex. i Kroatien 

och Slovakien). Uppgiftslämnarna har begärt att en transparent rättslig ram inrättas och att de 

administrativa bördorna ska reduceras – i synnerhet för små och medelstora företag. 

 

2.2.1 Utbildningens innehåll 

 

Kvaliteten på utbildningsinnehållet är ofta inte harmoniserad i ett och samma land, vilket ger upphov till 

oro. 

 

De slovakiska arbetsgivarna ansåg att yrkesorganisationerna bör komma med input, inte bara om 

slutexamenskraven utan också bransch för bransch om vilka läroplaner som ska inrättas och hur de ska 

uppdateras när det behövs. 

 

Vid reformer nyligen i Kroatien drog man ner på antalet timmar praktisk inlärning och gjorde lärarna 

ansvariga för att upprätta läroplanerna, inklusive den praktiska utbildningen. Handels- och 

hantverkskammaren anser att detta inte är ett lämpligt sätt att förbereda studerande för 

arbetsmarknaden. Det kroatiska ungdomsnätverket är oroat över arbetsgivarnas brist på respekt för 

rättsliga förpliktelser. 

 

Utbildningens innehåll i lärlingsutbildningssystemen i Österrike är mycket influerat av arbets-

marknadens parter som – tillsammans med berörda ministrar – bidrar till att utveckla utbildningskraven, 

införa nya branscher och nominera ledamöter till examineringskommittéer. På detta sätt skapas ett 

medansvar för arbetsmarknadens parter. 

 

                                            
1

 Europeiska kommissionen, Apprenticeship supply in the Member States of the European Union, januari 2012. 
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I Italien var alla uppgiftslämnare överens om att utbildningens innehåll måste vara i linje med behoven 

på arbetsmarknaden. Den form av lärlingsutbildning som innebär omväxlande skola och arbete bör bli 

mer spridd. Arbetsgivarna klagar över överreglering och brist på initiativ, medan 

arbetstagarorganisationerna vill se fler åtaganden i syfte att skapa stabilitet. Nästan alla parter pekade 

på att italiensk lag reglerar lärlingsutbildning på ett fragmenterat sätt, vilket skapar administrativa 

bördor för företagen. 

 

De finländska parterna uppskattade lärlingsutbildningens höga kvalitet, som regelbundet kontrolleras. 

 

I Grekland försöker de offentliga arbetsförmedlingarna hitta lärlingsplatser för unga människor, vilket är 

en svår uppgift eftersom de flesta företag som erbjuder lärlingsplatser är små eller medelstora företag 

och de har drabbats värst av krisen. Det pågår en reform för att förbättra tillgängligheten, 

stimulansåtgärderna för arbetsgivarna (finansiering) och innehållet i läroplanerna samt för att förstärka 

kopplingarna till arbetsmarknadens parter, lokala arbetsgivare och handelskammare. Det grekiska 

nationella företagarförbundet är för närvarande involverat i ett antal pilotprojekt på detta område. 

 

2.2.2 Erkännande 

 

Slovakiska slutexamina för lärlingsutbildningar är erkända, men "det garanterar inte nödvändigtvis 

kvalitet, eftersom detta till stor del beror på den enskilda skolan", som en företrädare för 

arbetsgivarsidan sade. 

 

I Kroatien genomförs en oberoende bedömning av vilka färdigheter som krävs. Tills helt nyligen hade 

kommittéer som utsågs av handels- och hantverkskammare detta ansvar. Nu hör denna behörighet 

hemma hos de organisationer som är ansvariga för utbildning och de har inte någon erfarenhet av att 

examinera lärlingar. Denna oro delas av det kroatiska ungdomsnätverket. Handelskammaren efterlyser 

också erkännande av lärlingsutbildning som arbetslivserfarenhet, vilket skulle göra det lättare för 

lärlingar att komma ut på arbetsmarknaden. 

 

De österrikiska lärlingsutbildningarna avslutas med en erkänd slutexamen som ger innehavaren rätt att 

utöva ett yrke och att gå vidare till högre utbildning. 

 

De italienska uppgiftslämnarna delade åsikten att ett erkännande av lärlingsutbildning och av 

kvalifikationer är användbart om det utförs av en tredje (regional) part eftersom detta kan öka 

anställbarheten. 
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2.2.3 Attraktionskraft 

 

De flesta uppgiftslämnarna ser en trend mot högre utbildning, vilket gör att antalet unga människor som 

är intresserade av varvade utbildningssystem minskar. Att öka lärlingsutbildningens attraktionskraft är 

en viktig fråga i Grekland, Österrike, Kroatien och Italien. 

 

2.2.4 Incitament 

 

De incitament som arbetsgivare i Finland och Österrike har för att erbjuda lärlingsutbildning är redan väl 

etablerade. Grekland har nyligen infört ett antal sådana stimulansåtgärder, men det grekiska nationella 

företagarförbundet anser att de bör förstärkas. 

I Kroatien finns det ett antal stimulansåtgärder, men de berörda parterna är överens om att 

tillämpningen av dem är för belastande. Alla uppgiftslämnare i Slovakien var överens om att ekonomiska 

stimulansåtgärder borde införas, medan parternas åsikter i denna fråga varierar högst väsentligt i 

Italien. 

 

2.2.5 Europeiska alliansen för lärlingsutbildning2 

 

Medan en kroatisk arbetstagarorganisation och det kroatiska ungdomsnätverket bidrar till alliansen, 

deltar varken den kroatiska arbetsgivarorganisationen eller handels- och hantverkskammaren. Den 

senare understryker att de reformer av lärlingssystemet som nyligen genomförts inte är i linje med EU:s 

insatser på detta område. 

 

De slovakiska uppgiftslämnarna deltar inte i alliansen, men nästan alla italienska parter är involverade i 

att öka medvetenheten om den europeiska alliansen. 

 

Den österrikiska federala näringslivskammaren är aktivt involverad och har undertecknat ett åtagande 

om att genomföra två pilotprojekt för att etablera varvad yrkesutbildning i Slovakien och Rumänien. 

Den österrikiska federala arbetslivskammaren är indirekt inblandad genom att den bidrar till 

utbildningsgarantin. 

 

                                            
2
  Europeiska alliansen för lärlingsutbildning: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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2.2.6 Rådets riktlinjer för lärlingssystem (oktober 2013)
3
 

 

De kroatiska arbetstagarorganisationerna och det kroatiska ungdomsnätverket bestrider inte innehållet 

i riktlinjerna, men de konstaterar att det saknas en koppling till näringslivsstrategin och en tydlig 

definition av vilken roll huvudparterna ska spela. 

 

De slovakiska uppgiftslämnarna kände inte till dessa principer. 

 

De italienska uppgiftslämnarna stöder riktlinjerna på bred front, men pekar på det svåra ekonomiska 

klimatet, den oklara och splittrade rättsliga ramen samt behovet av förenkling. 

De österrikiska arbetstagarföreträdarna ansåg att styrkan ligger i den rättsliga garantin för 

lärlingsutbildning och arbetsmarknadsparternas deltagande. Den österrikiska federala näringslivs-

kammaren ser samarbetet mellan arbetsmarknadsparterna och ministeriet som viktiga, och är själv 

ansvarig för administrationen av lärlingsplatser. 

 

2.3 Praktikantsystem 

 

Eftersom praktik kan innebära en viktig länk mellan teoretisk utbildning och tillämpning av förvärvade 

kunskaper i praktiken frågade observationsgruppen deltagarna om tillgängligheten och incitamenten för 

"praktikprogram på den öppna marknaden" (praktik som överenskoms mellan en praktikant och en 

praktiktillhandahållare (företag, icke-vinstdrivande organisation eller staten) utan inblandning av en 

tredje part, vanligen utförd efter slutförandet av studier och/eller som en del av arbetssökande, men 

inte praktik som utgör en del av akademiska och/eller yrkesinriktade läroplaner, och inte heller den som 

ingår i obligatorisk yrkesutbildning (t.ex. läkar- och arkitektutbildning)) och om deras åsikter om 

kvalitetskriterierna för praktikprogram. 

 

Definitionerna av och uppfattningarna om praktiktjänstgöring skiljer sig mycket åt. 

 

Kroatien har t.ex. inga praktikprogram på den öppna marknaden, men praktiktjänstgöring som en aktiv 

arbetsmarknadsåtgärd. I hur hög grad praktik är tillgänglig beror dock på de offentliga 

arbetsförmedlingarnas kapacitet och på hur många företag som kan utväljas. Denna arbetsmarknads-

åtgärd kan endast användas på företag där inga anställningskontrakt har sagts upp de senaste 

sex månaderna, oavsett skälet till detta. I praktiken innebär detta krav att det är omöjligt för 

arbetsgivare som har blivit tvungna att anpassa sig till förändrade ekonomiska förhållanden att erbjuda 

praktiktjänstgöring. Det här är också ett huvudproblem för det kroatiska ungdomsnätverket, som 

förespråkar att man undanröjer de hinder som förhindrar den privata sektorn att använda 

                                            
3
  Rådets uttalande av den 18 oktober 2013 om den europeiska alliansen för lärlingsutbildning, 14986/13. 
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praktikplatser, öka betalningarna och fokusera mer på utbildningsresultaten. De kroatiska 

arbetsmarknadsparterna har också efterlyst införande av ett mentorssystem för lärlingar och 

praktikanter, och ersättning av kostnaderna för mentorerna, i syfte att skapa ett incitament. 

 

I Italien erkänner parterna att praktiktjänstgöring är viktig och man instämmer i att praktikreglerna bör 

förenklas. De italienska arbetstagarorganisationerna tenderar att inte se någon fördel med att slutföra 

en praktiktjänstgöring, eftersom mindre än 10 % av praktikplatserna omvandlas till ett permanent 

anställningsförhållande. Arbetsgivarorganisationerna anser att den italienska lagstiftningen inte bidrar till 

att öka det otillräckliga antalet praktikplatser. De reformer som pågår väcker många förväntningar. 

 

De finländska arbetstagarorganisationerna förespråkar att betald praktik och praktiktjänstgöring ska 

ingå i läroplaner för högre utbildning, eftersom de flesta finländare börjar arbeta under sina studier. 

 

De slovakiska arbetsgivarnas uppfattning är att praktikplatser normalt erbjuds antingen utomlands eller 

på internationella institutioner och att de anordnas av en tredje part. Betald praktik begränsas till större 

företag och viktiga institutioner. 

 

I Grekland erbjuds praktiktjänstgöring i begränsad omfattning och den är obligatorisk för vissa 

universitetsfakulteter (EU-finansierad praktik). Den grekiska ungdomsorganisationen konstaterar att 

den privata sektorn använder obetald praktik för att testa unga människor innan de anställer dem. 

Ungdomsorganisationen ger en gång i veckan ut ett nyhetsbrev med information om lediga tjänster, 

eftersom den ser högkvalitativ praktik som länken mellan marknadens behov och utbildning. Den 

föreslår skattelättnader för företag som ett incitament för att erbjuda fler praktikplatser. 

 

I Österrike anser den federala arbetslivskammaren att praktiktjänstgöring endast bör erbjudas som en 

del av en läroplan och inom ramen för de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster där detaljerade 

villkor gäller. För den federala näringslivskammaren är det viktigt att hålla nere de administrativa 

åtagandena eftersom en undersökning bland utbildare för de offentliga arbetsförmedlingarna har 

bekräftat att det verkligen skapar extra arbete för företagen om de erbjuder praktikplatser. Eftersom 

praktiktjänstgöring inte regleras i österrikisk lag varierar frågan om huruvida en praktikplats är att 

betrakta som ett anställningsförhållande eller inte från fall till fall. En praktikplats ålägger inte 

praktikanten att arbeta, och inte heller företaget att betala ersättning. Om praktikplatsen betalas på 

frivillig väg garanterar det sociala trygghetssystemet att det existerar ett fullvärdigt 

anställningsförhållande, med allt det innebär. 
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2.3.1 Kvalitetskriterier för praktikprogram
4
 

 

Parternas syn på kvalitetskriterierna varierar avsevärt. Arbetstagarorganisationerna i Finland och 

Slovakien stöder dem till fullo, medan man i Italien och Österrike anser att innehållet i kvalitets-

kriterierna inte går tillräckligt långt och att de också bör inbegripa ett krav på att praktiktjänstgöringen 

ingår i läroplanen. 

 

De kroatiska arbetstagarorganisationerna vill se enhetliga kriterier inom EU och en plikt att erbjuda 

ersättning. Blandade känslor om kvalitetskriterierna finner man också på arbetsgivarsidan: Kroatien 

anser att det är en viktig insats, medan vissa italienska sammanslutningar och österrikiska arbetsgivare 

är mer kritiska och känner oro över en eventuell utträngningseffekt. De varnar även för att för mycket 

byråkrati kan leda till att färre praktikplatser erbjuds. 

 

Den grekiska ungdomsorganisationen välkomnar kriterierna och vill att ersättning ska vara obligatorisk 

för praktiktjänstgöring. 

 

3. Ungdomsgarantin kan uppmuntra till strukturreformer om den 

genomförs på ett korrekt sätt 
 

När det gäller ungdomsgarantin
5
 ställdes en rad frågor till de berörda parterna om mervärde, funktioner 

och genomförande, prioritering, den information som erbjuds, arbetsmarknadsparternas roll och deras 

egen organisations roll samt eventuella synergier. 

 

3.1 Mervärde 

 

Mervärdet understryks av alla parter utom Österrike, där en ungdomsgaranti redan fanns sedan 

tidigare, och genomförandeplanen ses mer som en inventering av befintliga åtgärder. 

 

I Finland har garantin bidragit till att de olika tjänsterna och de offentliga myndigheterna samarbetar i 

ett strukturerat system. Nya tjänster har blivit tillgängliga för unga människor. Beslutsfattarna har visat 

mer intresse för dem som vare sig studerar eller är i arbete och mer finansiering har gjorts tillgänglig. 

 

                                            
4
  Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, EUT C 88, 27.3.2014, s. 1–4; EESK:s yttrande 

om kvalitetskriterier för praktikprogram, CESE 8054/2013, ännu ej offentliggjort i EUT, föredragande Indrė Vareikytė. 

5
 Rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti, EUT C 120, 26.4.2013, s. 1–6; EESK:s yttrande om 

ungdomsgarantin, CESE 3206/2013, EUT C 271, 19.9.2013, s. 101, föredragande Mário Soares. 
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I Italien, Grekland och Slovakien underströk uppgiftslämnarna de potentiella strukturella effekter som 

ungdomsgarantin kommer att få om den genomförs på ett korrekt sätt. 

 

3.2 Prioriteringar 

 

När det gäller prioriteringar beklagar alla parter i Slovakien bristen på strukturreformer i syfte att 

förbättra utbildningssystemet, något som är viktigt för att förbereda ungdomar för arbetsmarknaden. 

Synen på prioriteringen av olika grupper varierar: arbetsgivarna efterlyser ett fokus på de 

långtidsarbetslösa, medan arbetstagarorganisationerna vill ha fokus på de nyutexaminerade. 

 

I Italien vill arbetstagarorganisationerna och vissa arbetsgivare prioritera dem som varken studerar eller 

är i arbete och de mest utsatta unga människorna, medan en arbetsgivarorganisation skulle föredra att 

prioritera personer som nyligen tagit examen. Alla understryker behovet av att fokusera på unga 

människor från södra Italien och nästan alla ställer sig positiva till att höja åldersgränsen till 29 år. 

 

I Finland omfattar ungdomsgarantin personer under 25 år och nyligen utexaminerade under 30 år. De 

finländska arbetstagar- och ungdomsorganisationerna vill prioritera de mest utsatta. De betonar 

mervärdet av förebyggande åtgärder. 

 

De österrikiska uppgiftslämnarna anser att alla grupper omfattas av ungdomsgarantin och de välkomnar 

åtgärder på ett tidigt stadium. För de österrikiska arbetsgivarna är ungdomsgarantin en chans att se 

över hur lärlingssystemet fungerar, i synnerhet hur det österrikiska systemet med s.k. supra-company 

apprentices ska integreras i reguljära lärlingskontrakt. 

 

Det grekiska ministeriet anser att målgruppen bör vara unga människor från de regioner som har de 

högsta arbetslöshetssiffrorna och människor från hushåll med mycket låga inkomster. Den grekiska 

ungdomsorganisationen understryker att åldersgränsen bör vara 30 år och att arbetsmarknadens parter 

måste vara delaktiga i genomförandeplanen. 

 

Arbetsmarknadsparternas och det civila samhällets roll 

 

Även om alla de som svarat på frågorna instämmer i att arbetsmarknadsparternas och ungdoms-

organisationernas medverkan i utformningen, genomförandet och övervakningen av ungdomsgarantin 

är mycket viktig, så visar verkligheten en helt annan bild. 

 

I Finland, Österrike och Kroatien är parterna involverade i alla faser av ungdomsgarantin. I Italien var det 

bara en arbetstagarorganisation som var involverad i utformningsfasen, även om alla arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer är uppmanade, engagerade i och redo att bidra till genomförandefasen, 
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antingen genom medvetandehöjande åtgärder eller genom att erbjuda möjligheter till att komma ut på 

arbetsmarknaden. 

 

I Slovakien rådfrågar man flertalet arbetsmarknadsparter under lagstiftningsprocessen i syfte att 

genomföra den ungdomsgarantiplan som regeringen har upprättat. 

 

Arbetsmarknadsparterna i Grekland och det grekiska nationella ungdomsrådet understryker att inga 

verkliga rådfrågningar har hållits med dem angående genomförandeplanen. "Samordningskommittén 

för genomförande av ungdomssysselsättningsinitiativet" kan dock bjuda in arbetsmarknadens parter, 

företrädare för det civila samhället och sakkunniga i ungdomssysselsättningsfrågor till sina 

sammanträden. 

 

3.3 Synergier 

 

När de tillfrågas om ungdomsgarantin som ett tillfälle att främja synergier mellan berörda parter som 

arbetsförmedlingar, utbildningsanstalter, sociala tjänster och sjuk- och hälsovård, arbetsmarknadens 

parter och det civila samhällets organisationer, så instämmer nästan alla parter i att det behövs ett 

förstärkt samarbete om man ska ha framgång. Att utbildningssystemen uppfyller arbetsmarknadens 

behov nämns som ett exempel på sådana synergier. 

 

4. Kunskaperna om transnationell rörlighet och Eures behöver 

förbättras 
 

I den nyaste medlemsstaten Kroatien är informationen om Eures
6
 inte särskilt spridd, framför allt 

på grund av att det saknas publikationer på kroatiska. Arbetstagarorganisationerna understryker 

behovet av information om frågor som rör social trygghet för mobila arbetstagare. Begränsningar av 

den fria rörligheten för arbetstagare förekommer fortfarande i vissa länder, vilket gör det ännu svårare. 

 

Den grekiska ungdomsorganisationen uppger att Erasmusprogrammet är ganska välkänt, men att 

grekiska familjer – på grund av krisen – finner det allt svårare att ha råd med en studerande som gör ett 

Erasmusår utomlands. 

 

I Italien delar alla uppgiftslämnare åsikten att förvärvande av arbetslivserfarenhet utomlands definitivt 

är en fördel för en ung människa som vill ut på arbetsmarknaden. Eures är känt, men underanvänt i 

                                            
6

 Eures, det europeiska jobbnätverket, https://ec.europa.eu/eures/page/index, EESK:s yttrande om Eures, CESE 518/2014, ännu ej 

offentliggjort i EUT, föredragande Vladimíra Drbalová, medföredragande Luis Miguel Pariza Castaños. 

https://ec.europa.eu/eures/page/index
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Italien. En arbetstagarorganisation pekade på samarbetet mellan Eures-kontoren och de lokala 

fackföreningarna i gränsregioner som ett exempel på bästa praxis för att stödja mobila arbetstagare. 

 

I Finland ses kunskaperna om rörlighet och Eures generellt som tillfredsställande, men det finns 

utrymme för förbättringar. 

 

I Slovakien skiljer sig åsikterna åt: en arbetstagarorganisation menar att rörlighet inte är särskilt populär, 

medan en arbetsgivarorganisation refererar till att kunskaperna om rörlighet för arbetstagare i 

gränsregioner är mycket goda. De hänvisade till gränsöverskridande partnerskap med Ungern där deras 

arbetsmarknadsparter deltar. Det framkom också att det råder viss oro över kompetensflykt. 

 

I Österrike används Eures, men det finns fortfarande för lite kunskaper om vilken information som finns 

tillgänglig, både när det gäller plattformen och det ytterligare stöd som finns att tillgå. Eures används 

inte till fullo, eftersom det bara är ett fåtal medlemsstater som annonserar ut alla lediga tjänster på 

Euresplattformen. Språket är ett problem, eftersom arbetsbeskrivningar och meritförteckningar ska 

finnas tillgängliga på alla språk. Eures-reformen välkomnas allmänt av arbetsgivarna, som understryker 

mervärdet med en automatisk matchning av tillgång och efterfrågan. Den federala arbetslivskammaren 

understryker behovet av mer information om internationell mobilitet, men kritiserar utkastet till reform 

av Eures, i synnerhet vad gäller involveringen av privata bemanningsförettag, och man är oroad över 

arbetstagarnas uppgiftsskydd. 

 

5. Man bör stärka och stödja de offentliga arbetsförmedlingarnas 

roll för att få människor i arbete 
 

Under studiebesöken har ett antal frågor tagits upp om de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster: 

dessa var i första hand förenade med brist på förtroende bland användarna (Italien och Slovakien) samt 

otillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att på ett effektivt sätt hantera de arbetslösa, och 

simpel administration av de arbetslösa i stället för aktivering. Dessa frågor är uppenbarligen av mindre 

betydelse i Finland och Österrike, eftersom de offentliga arbetsförmedlingarnas roll i dessa länder är att 

aktivera och utplacera. 

 

6. Åsikterna om hur arbetsmarknadslagstiftningen påverkar 

skapandet av arbetstillfällen skiljer sig åt 
 

Föga förvånande skiljer sig synen på hur arbetsmarknadsregleringar påverkar företagens vilja att 

anställa unga människor mycket åt. 
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De italienska arbetstagarorganisationerna säger att arbetstagarskyddet har minskat väsentligt, men de 

betvivlar att arbetsmarknadslagstiftningen har några effekter på anställandet av unga människor. 

Arbetsgivarorganisationerna hänvisar till nyligen genomförda reformer av arbetsmarknadslagstiftningen 

i syfte att minska stelheten på arbetsmarknaden, men uppger att företagen ännu inte är villiga att 

anställa på permanent basis eftersom arbetsmarknadslagstiftningen fortfarande inte uppfyller de 

italienska företagens behov. Åsikterna skiljer sig också när det gäller stimulansåtgärder i syfte att unga 

människor ska bli en del av arbetsmarknaden: vissa arbetstagarorganisationer beskriver 

välfärdssystemet som i grunden välfungerande, men med brister i täckning, och att det inte erbjuder 

några incitament för unga människor. Arbetsgivarorganisationerna pekar på de underutvecklade 

åtgärderna för balans mellan arbets- och privatliv, och varnar samtidigt för att dessa åtgärder inte får 

lägga ytterligare bördor på de små och medelstora företagen. Inom den italienska 

banksammanslutningen har banbrytande välfärds- och hälsovårdssystem inrättats. Man nämner också 

de negativa effekter som högre arbetslöshetsersättningar får för viljan att ta ett arbete. 

 

En arbetstagarorganisation i Kroatien anser att arbetsmarknadslagstiftningen inte gör tillräckligt för att 

förhindra missbruk av tidsbestämda anställningskontrakt, och att tillsynsmyndigheten är otillräckligt 

förberedd på att ta sitt ansvar på detta område. En annan anser att den planerade reformen favoriserar 

arbetsgivarna framför arbetstagarna. Arbetsgivarorganisationen klagar över att 

arbetsmarknadslagstiftningen om uppsägningar är komplicerad och en stor börda, särskilt för små och 

medelstora företag. Ungdomsorganisationen anser att den nuvarande arbetsmarknadslagstiftningen är 

neutral vad gäller anställning av unga människor och ser ökningen av visstidsanställningar som erbjuds 

ungdomar som en följd av strukturella trender på arbetsmarknaden. De är skeptiska till den planerade 

reformen som utvidgar användningen av personal från bemanningsföretag till upp till tre år. 

 

Som svar på en fråga om befintliga incitament för unga människor att vara en del av arbetsmarknaden 

säger den kroatiska sammanslutningen av arbetstagarorganisationer att vare sig den aktiva 

arbetsmarknadspolitik som för närvarande förs eller det otillräckliga antalet arbetsmarknadsinspektorer 

är till stöd för unga människors inträde på arbetsmarknaden. De kroatiska arbetsgivarna uppger att det 

finns incitament, men på grund av den ekonomiska situationen finns det inga jobb att tillgå, en 

iakttagelse som delas av ungdomsorganisationen. 

 

Arbetstagarorganisationerna i Slovakien anser att arbetsmarknadslagstiftningens roll är relativt neutral, 

medan arbetsgivarna anser att den förhindrar flexibilitet i tillsvidareanställningar. 

Sysselsättningsinstitutet understryker att fasta anställningskontrakt inte ger parterna standardiserade 

rättigheter och skyldigheter. Vad gäller de incitament som erbjuds unga människor menar alla parter 

tämligen enhälligt att lönerna är ganska låga, vilket anses som ett negativt incitament. 

Arbetsgivarorganisationen uppger att pendling till och från arbetet är ganska dyrt och därför ett 

negativt incitament till att gå in i ett anställningsförhållande. 
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Den österrikiska federala näringslivskammaren anser att arbetsmarknadslagstiftningen skapar en 

dynamisk arbetsmarknad som är gynnsam för unga människor som vill ut på arbetsmarknaden. 

2012 hade bara omkring 10 % av den arbetande befolkningen en visstidsanställning. 

 

Enligt de österrikiska arbetstagarföreträdarna kan praktiktjänstgöring ha formen av tillsvidare-

anställning, men också andra former. Båda är överens om att incitament för unga människor existerar, 

delvis på grund av aktiveringsåtgärder och delvis eftersom det är socialt önskvärt att arbeta i stället för 

att vara arbetslös.  

 

Enligt den grekiska ungdomsorganisationen gynnar arbetsmarknadslagstiftningen avtal om 

tillsvidareanställning, men efter trojkans ingripanden förändras arbetsmarknadsförhållandena konstant. 

Incitament för att unga människor ska vilja komma ut på arbetsmarknaden saknas. 

 

7. Att starta företag kräver uppmuntran och företagarutbildning 

måste främjas 
 

De kroatiska parterna noterar att det finns arbetsmarknadsåtgärder i funktion som uppmuntrar 

egenföretagande, men eftersom de endast gäller efter en arbetslöshetsperiod om tre till sex månader 

anses de inte vara riktigt effektiva. Eftersom offentligt tillgänglig information om hur man startar företag 

är sällsynt så har Kroatiens arbetsmarknadsparter tillsammans med arbetsförmedlingen och 

utbildningsorganet översatt ILO:s handbok "Start your own business – Increasing youth employment". 

Ungdomsnätverket föreslår att man ska fokusera på en kombination av omskolningsåtgärder och 

åtgärder för att starta företag, eftersom de för närvarande inte hör ihop. 

 

De italienska uppgiftslämnarna beskriver de befintliga åtgärderna, men anser dem vara ineffektiva på 

grund av bristen på rådgivningstjänster och svårigheten att få finansiering. 

 

Den grekiska ungdomsorganisationen säger att det råder total brist på motivation hos unga människor 

att bli företagare. Även EU-finansierade program för att starta företag misslyckas på grund av svårigheterna 

att få tillgång till finansiering. 

 

De österrikiska arbetsgivarna beskriver de rättsliga åtgärder som införts i syfte att uppmuntra till start 

av företag, och som innebär allt från arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare till social-

försäkringsinbetalningar i fall av långvarig sjukdom och ett tak på 5 % av deras årsinkomst för det 

belopp som företagare själva måste betala för läkarbesök. Den österrikiska arbetstagarorganisationen 

understryker behovet av att se till att de offentliga arbetsförmedlingarna bara stöder start av företag 

om affärsidén anses vara realistisk och möjliggör ett hållbart sätt att försörja sig. 
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I Finland är reformer på väg, och vissa pilotprojekt har redan inletts – det finns ingen utvärdering för 

närvarande. 

 

Uppgiftslämnarna i Slovakien håller med om att det har blivit väldigt svårt i dag att starta företag, och 

att det stöd som fanns tidigare har minskat. 

 

8. Kontinuerlig övervakning och utvärdering är till stöd för en 

effektiv ungdomspolitik 
 

Övervakning och utvärdering kan spela en strategisk roll i den politiska processen genom att man 

förbättrar relevansen, effektiviteten och ändamålsenligheten i de politiska besluten. 

 

Övervakning och utvärdering av arbetsmarknadsinstrumenten är en kontinuerlig uppgift i Österrike och 

Finland. 

 

Parterna i de andra fyra länderna klagar över brist på sytematisk utvärdering, men ger uttryck för 

hoppet att genomförandet av ungdomsgarantin kommer att råda bot på denna brist. Den kroatiska 

ungdomsorganisationen specificerar att utvärderingen också bör innehålla en kvalitativ komponent, 

genom att man tar med tidigare stödmottagares åsikter och erfarenheter. 

 

9. Den viktigaste slutsatsen: arbetsmarknadens parter och det 

civila samhället har åtagit sig att delta aktivt i alla stadier av 

ungdomssysselsättningspolitiken, vilket kan bidra till att trygga 

acceptans och ett smidigt genomförande av reformer 
 

De diskussioner som förts under observationsgruppens studieresa och resultaten av den undersökning 

som genomförts som en del av denna studie vittnade om en gemensam oro över 

ungdomsarbetslösheten och parternas åtagande att bidra till bekämpandet av den. 

 

De involverade organisationerna fäste uppmärksamheten på reformer av utbildningssystemen, 

uppdatering och uppgradering av kunskaper samt den nära kopplingen till arbetsmarknaden. 

Medlemsstater med ett högt utvecklat och effektivt system för varvad utbildning, baserat på ett dubbelt 

utbildningssystem eller andra former av arbetsbaserat lärande, har lägre ungdomsarbetslöshetssiffor 

och är i en bättre ställning för att hantera framtida utveckling och anpassa sig till förändringar på 

arbetsmarknaden. 
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Medlemsstater i vilka arbetsmarknadsparterna och det civila samhället är aktivt involverade 

i utformningen av politiken kan ha utmärkt sig under krisen med ungdomsarbetslöshetssiffror som är 

relativt låga i europeisk jämförelse. 

 

De berörda parterna kan verkligen skapa ett reellt mervärde till ungdomspolitiken eftersom de befinner 

sig nära verkligheten på arbetsmarknaden. För att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av 

ungdomsgarantin och annan ungdomssysselsättningspolitik rekommenderar observationsgruppen livligt 

att man ska ta med de berörda parterna i alla stadier av processen. Detta kan bidra till att skapa en 

känsla av medansvar, vilket bidrar till social acceptans och ett smidigt genomförande av reformer. 

 

* 

 

* * 
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BILAGA I  

Förteckning över organisationer som kontaktats i samband med 

studien 
 

I syfte att genomföra denna studie kontaktades de största paraplyorganisationerna (främst 

arbetsmarknadsparter och ungdomsorganisationer) i de respektive länderna enligt uppgifter från 

Europeiska observationsorganet för arbetsmarknadsrelationer (EIRO)7 (Eurofound) och EESK-

ledamöter. Dessutom kontaktades mindre organisationer och sektorsövergripande organisationer till 

vilka EESK:s ledamöter är knutna. 

 

Av de 56 organisationer som bjöds in att bidra till studien deltog 44 aktivt genom att svara på enkäten, 

skicka in dokument och/eller träffa medlemmar i EESK:s observationsgrupp för arbetsmarknaden. 

 

Förteckning över organisationer som kontaktats 

 

GREKLAND 

 

1. the Greek General Confederation of Labour (GSEΕ)  

2. the Confederation of Public Servants (ADEDY) 

3. the Hellenic Federation of Enterprises (SEV) 

4. the National Confederation of Greek Traders (ESEE)  

5. the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (GSEVEE) 

6. the Association of Greek Tourism Enterprises (SETE)  

7. the Union of Greek Ship-owners (EEE) 

8. the Hellenic National Youth Council (ESYN) 

 

 

KROATIEN 

 

9. the Union of Autonomous Trade Unions of Croatia (SSSH) 

10. the Independent Croatian Trade Unions (NHS) 

11. the Association of Croatian Public Sector Unions (MATICA) 

12. the Croatian Trade Union Association (HUS) 

13. the Association of Workers' Trade Unions of Croatia (URSH)  

                                            
7

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

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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14. the Croatian Employers' Association (HUP) 

15. the Croatian Chamber of Trades and Crafts (HOK) 

16. the Croatian Youth Network (MMH) 

17. the Alliance for Employment Stimulation and Professional Specialisation of Youth (ZUM) 

 

 

ITALIEN 

 

18. the General Confederation of Italian Workers (CGIL) 

19. the Italian Confederation of Workers’ Trade Unions (Cisl) 

20. the Union of Italian Workers (UIL) 

21. the General Union of Workers (UGL) 

22. the Italian Confederation of Autonomous Workers’ Unions (Cisal) 

23. the General Confederation of Autonomous Workers’ Trade Unions (Confsal) 

24. the National Confederation of Management and Managerial Staff in the Civil Service (Confedir) 

25. the Confederation for Managerial and Professional Staff (CIDA) 

26. the Christian associations of Italian workers(ACLI) 

27. the Italian Confederation of Academic Professionals (CIU) 

28. the General Confederation of Italian Industry (Confindustria)  

29. the Italian Confederation of Small and Medium-sized Industry (Confapi) 

30. the Confederation of Italian Craft Enterprises (Confartigianato) 

31. the National Confederation of Crafts and Small and Medium Enterprises (CNA) 

32. the General Confederation of Enterprises, Professions and Self-Employment (Confcommercio) 

33. the Italian Banking Association (ABI) 

34. the General Confederation of Italian Agriculture (Confagricoltura) 

35. the National League of Cooperatives and Mutual Societies (Legacoop) 

36. the Confederation of Italian Cooperatives (Confcooperative) 

37. the Italian National Youth Council (FNG) 

 

 

ÖSTERRIKE 

 

38. Austrian Trade Union Federation (ÖGB) 

39. Austrian Federal Chamber of Labour (AK) 

40. Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ) 

41. Federation of Austrian Industry (IV) 

42. Austrian National Youth Council (OJV) 
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SLOVAKIEN 

 

43. the Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic (KOZ SR) 

44. the Independent Christian Trade Unions of Slovakia (NKOS) 

45. the Federation of Employers’ Association (AZZZ SR) 

46. the National Union of Employers of the Slovak Republic (RUZ SR) 

47. the Institute of Employment (IZ Bratislava)  

48. the Youth Council of Slovakia 

49. the Youth platform of the Independent Christian Trade Unions of Slovakia (NKOS) 

 

 

FINLAND 

 

50. the Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK) 

51. the Finnish Confederation of Salaried Employees (STTK)  

52. the Confederations of Unions for Academic Professionals in Finland (AKAVA) 

53. the Confederation of Finnish Industries (EK) 

54. the Federation of Finnish Enterprises ( SY) 

55. the Church Employers (KiT) 

56. Finnish Youth Cooperation – Allianssi 

 

* 

 

* * 
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BILAGA II  

Nyligen antagna EESK-yttranden om ungdomssysselsättning 
 

EESK:s yttrande 
Datum för 

antagande 
Referens 

Föredragande 

Medföredragande 

Eures 4.6.2014 CESE 518/2014 - SOC/500 

Ännu ej offentliggjort i EUT 

Vladimíra Drbalová 

Luis Miguel Pariza 

Castaños 

Sysselsättningsåtgärder för 

unga – bästa praxis 

4.6.2014 CESE 474/2014 - SOC/503 

Ännu ej offentliggjort i EUT 

Christa Schweng 

Ungdomars anställbarhet – att 

matcha utbildning med 

industrins behov i 

åtstramningstider 

30.4.2014 CESE 5662/2013 - CCMI/118 

Ännu ej offentliggjort i EUT 

Dumitru Fornea 

Tommaso Grimaldi 

De sociala investeringarnas 

inverkan på sysselsättningen 

och de offentliga finanserna 

30.4.2014 CESE 6193/2013 - SOC/496 

Ännu ej offentliggjort i EUT 

Wolfgang Greif 

Stödåtgärder för integration av 

unga EU-medborgare 

30.4.2014 CESE 6218/2013 - SOC/495 

Ännu ej offentliggjort i EUT 

Renate Heinisch 

Kvalitetskriterier för 

praktikprogram 

27.2.2014 CESE 8054/2013 - SOC/499 

Ännu ej offentliggjort i EUT 

Indrė Vareikytė 

En öppen utbildning 26.2.2014 CESE 6185/2013 - SOC/493 

Ännu ej offentliggjort i EUT 

Gonçalo Lobo Xavier 

Pavel Trantina 

En strategi mot den svarta 

ekonomin och odeklarerat 

arbete 

21.1.2014 CESE 2138/2013 - SOC/480 

EUT C 177, 11.6.2014, s. 9–14 

Stefano Palmieri 

Riktlinjer för 

sysselsättningspolitiken 

21.1.2014 CESE 8193/2013 - SOC/501 

EUT C 177, 11.6.2014, s. 40 

- 

Offentliga arbetsförmedlingar 17.10.2013 CESE 5207/2013 - SOC/490 

EUT C 67, 6.3.2014, s. 116–121 

Vladimíra Drbalová 

En ny syn på utbildning 10.7.2013 CESE 658/2013 - SOC/476 

EUT C 327, 12.11.2013, s. 58–64 

Mário Soares 

Pavel Trantina 

Ungdomsgarantin (ESF) 22.5.2013 CESE 3206/2013 - SOC/485 

EUT C 271, 19.9.2013, s. 101–103 

Mário Soares 
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Näringslivets roll i utbildningen 

inom EU 

20.3.2013 CESE 2308/2012 - SOC/469 

EUT C 161, 6.6.2013, s. 27–34 

Vladimíra Drbalová 

Arbetstagarnas medverkan och 

inflytande 

20.3.2013 CESE 2096/2012 - SOC/470 

EUT C 161, 6.6.2013, s. 35–39 

Wolfgang Greif 

Riktlinjer för 

sysselsättningspolitiken 

13.2.2013 CESE 112/2013 - SOC/477 

EUT C 133, 9.5.2013, s. 77–80 

Wolfgang Greif 

Ungdomssysselsättningspaketet 21.3.2013 CESE 2419/2012 - SOC/474 

EUT C 161, 6.6.2013, s. 67–72 

Pavel Trantina 

Philippe de Buck 

Att skapa förutsättningar för en 

återhämtning med ökad 

sysselsättning 

15.11.2012 CESE 1279/2012 - SOC/463 

EUT C 11, 15.1.2013, s. 65–70 

Gabriele Bischoff 

Initiativet Bättre möjligheter för 

unga 

12.7.2012 CESE 1579/2012 - SOC/450 

EUT C 299, 4.10.2012, s. 97–102 

Tomasz Jasiński 

Erkännande av 

yrkeskvalifikationer och 

administrativt samarbete 

26.4.2012 CESE 1046/2012 - SOC/451 

EUT C 191, 29.6.2012, s. 103-107 

Arno Metzler 

Erasmus för alla 29.03.2012 CESE 825/2012 - SOC/438 

EUT C 181/154, 21.6.2012 

Indrė Vareikytė 

Modernisering av högre 

utbildning 

28.3.2012 CESE 823/2012 - SOC/429 

EUT C 181, 21.6.2012, s. 143–149 

Joost van Iersel 

Juraj Stern 

Unga funktionshindrade: 

sysselsättning, integration och 

deltagande i samhället 

28.03.2012 CESE 826/2012 - SOC/439 

C 181/2, 21.6.2012 

Ioannis Vardakastanis 

Sysselsättningsriktlinjer 22.2.2012 CESE 479/2012 - SOC/435 

EUT C 143, 22.5.2012, s. 94–101 

Wolfgang Greif 

 

Att göra utbildning och 

yrkesutbildning mer lockande 

19.1.2012 CESE 147/2012 - SOC/409 

EUT C 68, 6.3.2012, s. 1–10 

Vladimíra Drbalová 

Sysselsättning för unga, teknisk 

kompetens och rörlighet 

18.01.2012 CESE 148/2012 - SOC/421 

EUT C 68, 6.3.2012, s. 11–14 

Dorthe Andersen 

 

_____________ 
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