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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat stages een uitstekende manier zijn om de arbeidsmarkt te leren kennen; 
beklemtoont dat stages moeten worden opgevat als een in tijd beperkte periode van 
praktische werkervaring, waarin jonge mensen vertrouwen in hun capaciteiten kunnen 
verwerven, werkrelevante vaardigheden kunnen ontwikkelen en beroepservaring 
kunnen opdoen, alsook hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren door 
hun kans op de overstap naar een reguliere baan te vergroten; herhaalt dat goede 
praktijken op dit gebied moeten worden bevorderd, met name wat betreft de integratie 
van stages als onderdeel van professionele werkervaring;

2. is van oordeel dat stages, zowel bij particuliere bedrijven als in de derde of de publieke 
sector, teneinde de overstap naar een reguliere baan te vergemakkelijken, een robuuste 
‘hands-on’ opleidings- en leercomponent moeten omvatten, passende 
arbeidsvoorwaarden moeten garanderen (zoals billijke beloning, passende werktijden, 
gezondheidszorg- en socialezekerheidsdekking, en passende begeleiding, inclusief 
adequate professionele feedback en advisering), en in geen geval een vervanging mogen 
vormen voor een reguliere baan of een voorwaarde voor aanwerving; vindt het 
essentieel dat alle stagiairs passende arbeidsvoorwaarden en beloning worden 
gegarandeerd, ongeacht of de stages worden gevolgd in het kader van een onderwijs- of 
opleidingsprogramma (“leerstages”); is van mening dat de functie van de mentor een 
sleutelfactor moet zijn bij het beoordelen en begeleiden van de stagiair middels de 
uitvoering van een voor het werk relevant en geëigend opleidingsproject, dat de 
vaardigheden en capaciteiten van de stagiair moet bepalen die tijdens de stageperiode 
zijn ontwikkeld; merkt op dat langdurige stages aanzienlijke negatieve gevolgen voor de 
sociale zekerheid van jongeren kunnen hebben, met name wat betreft de opbouw van 
pensioenrechten en de toegang tot werkloosheidsuitkeringen;

3. vindt het essentieel dat alle stages inclusiviteit bevorderen, in het bijzonder ten aanzien 
van kansarme jongeren en personen; vindt het essentieel dat ook personen met een 
handicap stage kunnen lopen, en geeft aan dat met het oog hierop passende maatregelen 
moeten worden genomen om het bewustzijn van deze problematiek en de 
toegankelijkheid te vergroten; vindt het essentieel dat stages gendergelijkheid 
bevorderen, en dat in het bijzonder ten aanzien van kwetsbare jongeren, zoals migranten 
en vluchtelingen, en moeilijk te bereiken bevolkingsgroepen, voor gendergelijkheid 
wordt gezorgd; onderstreept verder het belang van stages voor NEET’s en jongeren uit 
plattelands- of perifere gebieden, en voor mensen met een visuele en auditieve 
beperking, en alle groepen waarvan de opname in de samenleving essentieel is voor hun 
succesvolle integratie;

4. merkt op dat uit de meest recente statistieken1 blijkt dat een groot deel van de stages in 
Europa nog altijd onbetaald of laagbetaald is, hetgeen gelijke kansen op een baan kan 

1 Flash Eurobarometer 378, “The experiences of traineeships in the EU”.
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bemoeilijken; wijst erop dat volgens deze gegevens 59 % van de respondenten die een 
stage hadden afgerond, verklaarde dat ze geen financiële vergoeding hadden ontvangen 
voor hun laatste ervaring, terwijl van degenen die een vorm van beloning ontvingen 
slechts 53 % van mening was dat het ontvangen bedrag voldoende was om de 
basiskosten van levensonderhoud te dekken; onderstreept de noodzaak van het opzetten 
en bevorderen van een gemeenschappelijk kwaliteitskader voor stages op het niveau van 
de Unie via communautaire programma’s; onderstreept dat een dergelijk kader door alle 
lidstaten als leidraad moet worden gebruikt om de kwaliteit van stages in de hele Unie 
te verbeteren, rekening houdend met het feit dat elke lidstaat afzonderlijk wetgeving 
regelt; onderstreept de noodzaak om in stageprogramma’s, ongeacht hun duur, 
trainingen op te nemen inzake bescherming tegen en preventie van intimidatie en pesten 
op de werkplek;

5. stelt vast dat er een risico bestaat op enig misbruik van stages door sommige 
werkgevers, hetgeen op passend niveau maatregelen vereist; nodigt de Commissie uit 
adequate richtsnoeren en een voorstel te presenteren voor monitoringmechanismen, in 
het bijzonder in het kader van de programma’s van Erasmus+; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie te werken aan het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige 
mobiliteitservaringen op basis van de beginselen van het Europees handvest voor 
kwaliteit bij mobiliteit, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de kwaliteit van informatie, 
voorbereiding, ondersteuning en erkenning van ervaring en kwalificaties, evenals 
duidelijke leerplannen en vooraf opgestelde leerresultaten, een aantoonbaar effect 
hebben op de voordelen van mobiliteit; is van mening dat méér moet worden gedaan 
voor het tot stand brengen van een interne markt voor stages, met het oog op het 
erkennen van en het rekening houden met de kennis en vaardigheden die tijdens stages, 
en met name opleidingstrajecten, zijn opgedaan;

6. onderstreept de risico’s van onbetaalde stages en verzoekt de Commissie verdere 
waarborgen in te voeren om dergelijke situaties te voorkomen;

7. verwelkomt de opkomst van digitale stages; verzoekt de instellingen van de Unie 
dergelijke formats te ontwikkelen en herinnert eraan dat het in de huidige context 
belangrijk is om de kwaliteitsnormen voor stages hoog te houden;

8. verzoekt de nieuwe Commissie een geactualiseerd voorstel te presenteren voor een 
aanbeveling van de Raad betreffende een kwaliteitskader voor stages, teneinde het 
toepassingsgebied van het huidige kwaliteitskader voor stages te verbreden en er alle 
soorten stages onder te laten vallen, en daarbij rekening te houden met de nauwe band 
tussen de kwaliteit van stages en de resultaten in termen van inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt; beklemtoont dat het belangrijk is dat alle relevante partijen (sociale 
partners, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en - 
met name - jongerenorganisaties) betrokken worden bij de uitwerking van richtsnoeren 
en bij het toezicht op en de evaluatie van de tenuitvoerlegging van stagepraktijken in de 
lidstaten, overeenkomstig het kader;

9. merkt op dat het beginsel van actieve ondersteuning voor duurzame integratie op de 
arbeidsmarkt en de toezegging om de kwalificaties en vaardigheden van jongeren te 
verbeteren een cruciaal onderdeel is van de inspanningen van de Commissie om 
opwaartse convergentie in arbeidsomstandigheden te bevorderen, en dat dit de 
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grondgedachte is van de Europese pijler van sociale rechten; verzoekt de nieuwe 
Commissie daarom de juiste uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten te 
ondersteunen en te vertalen naar concrete maatregelen die jongeren in heel de Unie ten 
goede zouden komen; verzoekt de Commissie en de lidstaten voorstellen voor 
wetgeving te presenteren die de arbeidskosten van bedrijven verlaagt en bedrijven 
stimuleert opleidingsprogramma’s te bevorderen met de mogelijkheid van inzetbaarheid 
binnen het bedrijf zelf, waardoor de overstap van de stageperiode naar een regulier 
dienstverband wordt vergemakkelijkt; verzoekt de Commissie de lidstaten aan te 
moedigen en te ondersteunen om voor de programmeringsperiode 2021-2027 gebruik te 
maken van het Europees Sociaal Fonds+ en het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, evenals andere Europese fondsen, om het aantal en de kwaliteit van 
stages in de Unie te verhogen; is van mening dat door de Unie gefinancierde 
programma’s ter bevordering van de toegang tot stages, zoals het Erasmus+-
programma, evenals stages binnen de instellingen van de EU, voorop moeten staan bij 
de bevordering van inclusiviteit en toegankelijkheid; nodigt de Commissie uit om 
mogelijke manieren te onderzoeken om meer transparantie te waarborgen en om 
gemakkelijker en beter toegang te krijgen tot financiering in het kader van het 
Erasmus+-programma en andere door de Unie gefinancierde programma’s, met 
bijzondere aandacht voor de financiële omstandigheden van de aanvrager en de kosten 
van levensonderhoud op de werkplek; wijst erop dat de stagemogelijkheden in het kader 
van het Europees Solidariteitskorps onvoldoende worden benut in vergelijking met 
vrijwilligersactiviteiten, en verzoekt de Commissie om de voorkeur te geven aan stages 
in plaats van arbeidsplaatsen binnen het beroepsgerelateerde aspect van het programma;

10. onderstreept dat, volgens Eurostat, de jeugdwerkloosheid in de Unie aan het begin van 
2020 14,9 % bedroeg, en dat de onvermijdelijke sociale gevolgen van de COVID-19-
uitbraak een acute impact zullen hebben op de arbeidsmarkt van de Unie, waardoor een 
crisis zal ontstaan die ernstiger is dan de financiële crisis van 2008; verzoekt de 
Commissie dan ook, teneinde de maatregelen voor de integratie van jongeren in de 
arbeidsmarkt beter te kunnen ondersteunen, de Jongerengarantie tegen het licht te 
houden met als doel er een naar behoren gefinancierd, permanent mechanisme van te 
maken; onderstreept de veranderingen die de COVID-19-pandemie veroorzaakt op het 
gebied van werk, stages en vaardigheden, en dringt aan op een aanpassing van 
praktijken hieromtrent;

11. benadrukt de noodzaak om te zorgen voor genderevenwicht onder stagiairs in bedrijven 
of instellingen, en wijst op de wenselijkheid van het streven naar diversiteit; 
waarschuwt voor mogelijke op vooroordelen gebaseerde profilering bij 
aanwervingsprocedures.
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