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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1680/2009 af Konstantinos Aivaliotis, græsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om den nye græske regerings afvikling af 
praktikantprogrammer i Grækenland

Andragende 1682/2009 af Konstantinos Antonopoulos, græsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om den nye græske regerings afvikling af 
praktikantprogrammer i Grækenland

1. Sammendrag af andragende 1680/2009

Andrageren henviser til den nye græske regerings beslutning om at afvikle de 
praktikantprogrammer (stage), som OAED (den græske nationale arbejdsformidlingstjeneste) 
har gennemført i de sidste femten år, og som medfinansieres af EU. Disse 
praktikantprogrammer havde til formål at give unge mulighed for at blive optaget på 
arbejdsmarkedet og chance for at erhverve sig de for deres fremtidige karriere nødvendige 
arbejdsmæssige erfaringer. Andrageren påpeger, at tusindvis af unge, der har ydet deres 
tjenester på lige fod med de øvrige arbejdstagere, i stedet for at blive integreret i et fast 
arbejdsforhold, nu er konfronteret med arbejdsløshed, og at de som følge af deres 
praktikantstatus ikke nyder fulde forsikringsmæssige rettigheder. Andrageren anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op og undersøge, hvorvidt den græske regerings 
beslutning er i overensstemmelse med de principper, der ligger til grund for disse EU-
finansierede programmer.

Sammendrag af andragende 1682/2009

Andrageren henviser til den nye græske regerings beslutning om at afvikle de 
praktikantprogrammer (stage), som OAED (den græske nationale arbejdsformidlingstjeneste) 
har gennemført i de sidste femten år, og som medfinansieres af EU. Disse 
praktikantprogrammer havde til formål at give unge mulighed for at blive optaget på 
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arbejdsmarkedet og chance for at erhverve sig de for deres fremtidige karriere nødvendige 
arbejdsmæssige erfaringer. Andrageren påpeger, at tusindvis af unge, der har ydet deres 
tjenester på lige fod med de øvrige arbejdstagere, i stedet for at blive integreret i et fast 
arbejdsforhold, nu er konfronteret med arbejdsløshed, og at de som følge af deres 
praktikantstatus ikke nyder fulde forsikringsmæssige rettigheder. Andrageren anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op og undersøge, hvorvidt den græske regerings 
beslutning er i overensstemmelse med de principper, der ligger til grund for disse EU-
finansierede programmer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1680/2009 og 1682/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. 
februar 2010). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 
6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Ifølge oplysninger fra de græske myndigheder er aktiviteter i den offentlige og private 
sektor, der har til formål at skaffe unge og arbejdsløse erhvervserfaring på arbejdsmarkedet 
(praktikprogrammer), tidligere blevet samfinansieret af Den Europæiske Socialfond (herefter 
benævnt ESF). I programmeringsperioden 2007-2013 kan praktikprogrammer i den offentlige 
sektor ikke modtage samfinansiering fra ESF, og der tages kun højde for praktikprogrammer i 
den private sektor. 

På trods af ovenstående fremsendte de græske myndigheder i foråret 2009 en skrivelse, hvori 
de spurgte, om det var muligt at modtage samfinansiering til et nyt praktikprogram i den 
offentlige sektor i Grækenland. Kommissionens tjenestegrene svarede, at de er positive over 
for anmodningen, men gjorde nok en gang opmærksom på, at det forudsætter opfyldelse af en 
række betingelser. De væsentligste betingelser, der blev opstillet for en ny samfinansiering af 
praktikprogrammer i den offentlige sektor, var som følger: programmet skal løbe over en 
begrænset periode (kort), være målrettet specifikke grupper (fokuseret), sikre fuld 
socialsikringsdækning til alle deltagere, evaluering af programmet - både løbende og efter 
dets afslutning - og der skal udbydes specifikke uddannelsesmoduler for deltagerne. Disse 
betingelser afspejler det forhold, at praktikprogrammer i den offentlige sektor lige som i den 
private sektor har to formål, nemlig at give arbejdsløse mulighed for at få en tættere 
tilknytning til arbejdsmarkedet samt forbedre deres færdigheder og kvalifikationer. 
Praktikprogrammer sigter på ingen måde mod at erstatte fastansatte medarbejdere eller mod at 
bane vejen for at få ansættelse i den offentlige forvaltning. 

De græske myndigheder fremsendte aldrig en ny anmodning, og programmet modtog derfor 
ingen samfinansiering. 

De praktikprogrammer, der blev gennemført i den offentlige sektor i løbet af 2009, blev 
finansieret over det det græske budget. I 2010 stoppede de græske myndigheder alle 
praktikprogrammer 

I lyset af det faktum, at praktikprogrammerne i den offentlige sektor ikke har modtaget 
samfinansiering fra EU-fonde i løbet af programmeringsperioden 2007-2013, har den græske 
regerings afgørelse ingen sammenhæng med principperne i disse EU-programmer."


