
AD\1216326CS.docx PE648.619v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro kulturu a vzdělávání

2020/2005(INL)

29.10.2020

STANOVISKO
Výboru pro kulturu a vzdělávání

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

obsahující doporučení Komisi ke kvalitním stážím v EU
(2020/2005(INL))

Zpravodaj: Niyazi Kizilyürek

(Podnět – článek 47 jednacího řádu)



PE648.619v02-00 2/7 AD\1216326CS.docx

CS

PA_INL



AD\1216326CS.docx 3/7 PE648.619v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, které přijme, začlenil tyto návrhy:

– aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

1. uznává, že stáže jsou výborným způsobem, jak poznat pracovní trh; zdůrazňuje, že by 
stáže měly být chápány jako omezené období pracovní praxe, které by mělo mladým 
lidem pomoci získat důvěru ve vlastní schopnosti, prohloubit pracovní dovednosti 
a rovněž odborné zkušenosti a zlepšit jejich zaměstnatelnost zvýšením jejich šancí na 
získání řádného zaměstnání; opětovně poukazuje na potřebu prosazovat v této oblasti 
osvědčené postupy, zejména pokud jde o začleňování stáží do odborné pracovní praxe;

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění přístupu k řádnému zaměstnání by stáže, ať už 
probíhají v soukromé firmě, ve třetím sektoru nebo ve veřejném sektoru, měly nabízet 
důkladnou odbornou přípravu a vzdělávací obsah, měly by zajišťovat odpovídající 
pracovní podmínky, jako je spravedlivá odměna, adekvátní pracovní doba, zdravotní 
a sociální zabezpečení a přiměřené vedení, včetně odpovídající odborné zpětné vazby 
a poradenství, a v žádném případě by neměly nahrazovat řádná pracovní místa nebo být 
podmínkou pro nástup do zaměstnání; trvá na tom, že by všem stážistům měly být 
zaručeny náležité pracovní podmínky a odměna bez ohledu na to, že jejich stáže tvoří 
součást vzdělávacího nebo učňovského programu („kurikulární stáže“); zdůrazňuje, že 
klíčovou úlohu proto musí hrát poradce, který stážistu v průběhu stáže hodnotí a vede 
v souladu se stanoveným programem, který je relevantní a vhodný pro práci a v němž 
musí být stanoveno, jaké dovednosti a schopnosti má stážista během stáže nabýt; 
konstatuje, že prodlužování stáží by mohlo mít pro mladé lidi výrazně negativní dopady 
z hlediska sociálního zabezpečení, zejména pokud jde o důchodová práva a přístup 
k podpoře v nezaměstnanosti;

3. trvá na tom, že by všechny stáže měly podporovat začleňování, zejména pokud jde 
o mladé a zranitelné lidi s omezenými příležitostmi; trvá na tom, že je velmi důležité 
zajistit účast na stážích osobám se zdravotním postižením přijetím vhodných opatření ke 
zvýšení informovanosti a přístupnosti; trvá na tom, že by účast na stážích měla 
podporovat rovnost žen a mužů a měla by být zajištěna pro mladé lidi ze zranitelného 
prostředí, jako jsou migranti a uprchlíci a obtížně dosažitelné skupiny obyvatelstva; 
zdůrazňuje rovněž potřebu možností stáží pro osoby, které nejsou zaměstnané ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, mladé lidi pocházející z venkovských 
nebo izolovaných oblastí a pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením a pro 
všechny skupiny, jejichž začlenění do společnosti má zásadní význam pro jejich 
úspěšnou integraci;

4. konstatuje, že poslední dostupné statistiky1 poukazují na to, že v celé Evropě přetrvává 
velký počet stážistů, kteří nejsou placeni vůbec nebo jen málo, což může bránit 
v zajišťování rovných pracovních příležitostí; konstatuje, že podle této statistiky 59 % 
respondentů, kteří absolvovali stáž, nedostalo žádnou finanční náhradu, přičemž z těch, 
kteří nějakou formu odměny obdrželi, pouze 53 % považovalo přijatou sumu za 

1 Bleskový průzkum Eurobarometr 378, „Zkušenosti stážistů v EU“;
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dostatečnou k pokrytí základních životních nákladů; zdůrazňuje, že na úrovni Unie je 
třeba zavést společný rámec kvality pro stáže a podporovat jej prostřednictvím 
programů Unie; zdůrazňuje, že v zájmu zlepšení kvality stáží v celé Unii by se měly 
všechny členské státy, z nichž každý vydává své zákony odděleně, nechat takovým 
rámcem vést; zdůrazňuje, že do programů stáží, bez ohledu na jejich délku, je třeba 
začlenit odbornou přípravu týkající se ochrany před obtěžováním a šikanou na 
pracovišti a předcházení těmto jevům;

5. konstatuje, že existuje riziko, že by někteří zaměstnavatelé mohli stáže zneužívat, což si 
žádá opatření na odpovídající úrovni; vyzývá Komisi, aby navrhla náležité pokyny 
a mechanismy monitorování, zejména v rámci programů Erasmus+; žádá členské státy 
a Komisi, aby podnikly kroky k zajištění kvalitních zkušeností v oblasti mobility, jež by 
vycházely ze zásad Evropské charty kvality mobility, která jasně uvádí, že přínosy 
mobility prokazatelně ovlivňuje kvalita poskytování informací, příprava, podpora 
a uznávání praxe a kvalifikace nebo také jasné učební plány a předem stanovené cíle 
učení; domnívá se, že by se měla zaměřit větší pozornost na vnitřní trh pro stážisty, aby 
bylo možné zohlednit uznávání znalostí a dovedností získaných během stáží, zejména 
v případě vzdělávacích programů;

6. upozorňuje na riziko neplacených stáží a žádá Komisi, aby zavedla další záruky, které 
takovou praxi znemožní;

7. vítá skutečnost, že vznikají nové digitální stáže; vyzývá instituce Unie, aby tento formát 
rozvíjely, a připomíná, že je v současné situaci důležité zachovat pro stáže standardy 
kvality;

8. vyzývá novou Komisi, aby předložila aktualizovaný návrh doporučení Rady o rámci pro 
kvalitu stáží s cílem rozšířit působnost stávajícího rámce pro kvalitu stáží tak, aby 
zahrnoval všechny druhy stáží a zohledňoval úzkou vazbu mezi kvalitou stáží a jejich 
přínosem pro zaměstnatelnost; zdůrazňuje, že je důležité zapojit všechny klíčové 
subjekty (sociální a podnikatelské partnery, organizace občanské společnosti, 
vzdělávací instituce a zejména mládežnické organizace) do vypracovávání pokynů 
k tomuto rámci a do monitorování a hodnocení realizace stáží v členských státech 
v souladu s rámcem;

9. konstatuje, že zásada aktivně podporovat udržitelné začlenění do trhu práce a závazek 
ke zlepšení kvalifikace a dovedností mladých lidí jsou zásadní součástí snahy Komise 
o podporu vzestupného sbližování pracovních podmínek a jsou důvodem, jenž vedl 
k evropskému pilíři sociálních práv; vyzývá proto novou Komisi, aby podporovala 
řádné provedení evropského pilíře sociálních práv konkrétními akcemi, z nichž budou 
mít prospěch mladí lidé v celé Unii; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly právní 
předpisy snižující mzdové náklady firem a podpořily pobídky k poskytování 
vzdělávacích programů s možností zaměstnání ve stejné společnosti, čímž by se 
usnadnil přechod od stáže do řádného zaměstnání; vyzývá Komisi, aby členské státy 
podněcovala a podporovala k tomu, aby využívaly Evropský sociální fond plus, 
Evropský fond pro regionální rozvoj a další evropské fondy programového období 
2021–2027 s cílem zvýšit počet a kvalitu stáží v Unii; je přesvědčen, že Unií 
financované programy na podporu přístupu ke stážím, jako je program Erasmus+, nebo 
stáže v institucích Unie by měly ukazovat cestu při podpoře začleňování a přístupnosti; 



AD\1216326CS.docx 5/7 PE648.619v02-00

CS

vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnosti, jak zajistit větší transparentnost a usnadnit 
a zlepšit přístup k financování v rámci programu Erasmus+ a dalších programů 
financovaných Unií se zvláštním ohledem na finanční podmínky jednotlivých uchazečů 
a životní náklady v místě pracoviště; poukazuje na to, že stáže v rámci Evropského 
sboru solidarity se ve srovnání s dobrovolnými aktivitami dostatečně nevyužívají, 
a žádá Komisi, aby po personální stránce upřednostňovala u tohoto programu stáže před 
pracovními místy;

10. zdůrazňuje, že podle Eurostatu byla míra nezaměstnanosti mladých na začátku roku 
2020 v Unii na úrovni 14,9 % a že nevyhnutelné sociální dopady pandemie COVID-19 
těžce postihnou unijní trh práce a budou mít závažnější důsledky než finanční krize 
v roce 2008; vyzývá proto Komisi, aby v zájmu lepší podpory integračních opatření na 
trhu práce vyhodnotila záruku pro mladé lidi a přeměnila ji na řádně financovaný, stálý 
mechanismus; upozorňuje na změny zapříčiněné pandemií COVID-19, pokud jde 
o práci, stáže a dovednosti, a žádá, aby se jim přizpůsobila praxe v dané oblasti;

11. zdůrazňuje, že je třeba v podnicích nebo institucích zajistit mezi stážisty vyvážené 
zastoupení žen a mužů, a upozorňuje na to, že je žádoucí usilovat o rozmanitost; varuje 
před možným profilováním založeným na předsudcích při přijímání.
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