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Pozměňovací návrh 1
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že by stáže měly být 
chápány jako omezené období pracovní 
praxe, které by mělo mladým lidem 
pomoci získat důvěru ve vlastní schopnosti 
a rovněž praktické a odborné zkušenosti, 
zlepšit jejich zaměstnatelnost a usnadnit 
jim přechod do řádného zaměstnání;

1. zdůrazňuje, že by stáže měly být 
chápány jako omezené období pracovní 
praxe, které by mělo mladým lidem 
pomoci získat praktické a odborné 
zkušenosti, učinit informovanou profesní 
volbu, zlepšit jejich zaměstnatelnost a 
usnadnit jim přechod do řádného 
zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že by stáže měly být 
chápány jako omezené období pracovní 
praxe, které by mělo mladým lidem 
pomoci získat důvěru ve vlastní schopnosti 
a rovněž praktické a odborné zkušenosti, 
zlepšit jejich zaměstnatelnost a usnadnit 
jim přechod do řádného zaměstnání;

1. zdůrazňuje, že by stáže měly být 
chápány jako omezené období pracovní 
praxe, které by mělo mladým lidem 
pomoci získat důvěru ve vlastní schopnosti 
a dovednosti rovněž praktické a odborné 
zkušenosti, zvýšit jejich informovanost o 
pracovním trhu a zlepšit jejich 
zaměstnatelnost, a zlepšit tak jejich šance 
získat řádné zaměstnání;

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že by stáže měly být 
chápány jako omezené období pracovní 
praxe, které by mělo mladým lidem 
pomoci získat důvěru ve vlastní schopnosti 
a rovněž praktické a odborné zkušenosti, 
zlepšit jejich zaměstnatelnost a usnadnit 
jim přechod do řádného zaměstnání;

1. zdůrazňuje, že by stáže měly být 
chápány jako omezené období pracovní 
praxe, které by mělo mladým lidem 
pomoci získat důvěru ve vlastní schopnosti 
a rovněž praktické a odborné zkušenosti, 
zlepšit jejich zaměstnatelnost a usnadnit 
jim přechod do řádného zaměstnání; 
opětovně poukazuje na potřebu 
prosazovat v této oblasti osvědčené 
postupy, zejména pokud jde o začleňování 
stáží do odborné pracovní praxe;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že by stáže měly být 
chápány jako omezené období pracovní 
praxe, které by mělo mladým lidem 
pomoci získat důvěru ve vlastní schopnosti 
a rovněž praktické a odborné zkušenosti, 
zlepšit jejich zaměstnatelnost a usnadnit 
jim přechod do řádného zaměstnání;

1. zdůrazňuje, že by stáže měly být 
chápány jako omezené období pracovní 
praxe, které by mělo mladým lidem 
pomoci získat důvěru ve vlastní schopnosti 
a prohloubit své pracovní dovednosti a 
rovněž praktické a odborné zkušenosti, 
zlepšit jejich zaměstnatelnost a usnadnit 
jim přechod do řádného zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, a v 
žádném případě by neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;

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 odpovídající a přiměřená odměna, 
adekvátní pracovní doba a zdravotní a 
sociální zabezpečení) a v žádném případě 
by neměly nahrazovat řádná pracovní místa 
nebo být podmínkou pro nástup do 
zaměstnání;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou 
přípravu nebo vzdělávací obsah, měly by 
zajišťovat odpovídající pracovní 
podmínky, jako je spravedlivá odměna, 
stálá pracovní doba a zdravotní a sociální 
zabezpečení, a v žádném případě by 
neměly nahrazovat řádná pracovní místa 
nebo být podmínkou pro nástup do 
zaměstnání;

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet v intenzívní míře praktický 
vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, náležitá pracovní 
doba a zdravotní a sociální zabezpečení, a 
v žádném případě by neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, a v 
žádném případě by neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou a kvalitní 
odbornou přípravu nebo vzdělávací obsah, 
měly by zajišťovat odpovídající pracovní 
podmínky, jako je spravedlivá odměna, 
stálá pracovní doba a zdravotní a sociální 
zabezpečení, a v žádném případě by 
neměly nahrazovat řádná pracovní místa 
nebo být podmínkou pro nástup do 
zaměstnání; zdůrazňuje, že prodlužování 
stáží může mít pro mladé lidi výrazně 
negativní dopady z hlediska sociálního 
zabezpečení, zejména pokud jde o 
důchodová práva a přístup k podpoře v 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, a v 
žádném případě by neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, aby takto nabyté 
zkušenosti dopomohly stážistům získat 
nové místo v oboru; klíčovou úlohu proto 
musí hrát poradce, který stážistu v 
průběhu stáže hodnotí a vede v souladu se 
stanoveným programem, v němž musí být 
stanoveno, jaké dovednosti a schopnosti 
má stážista během stáže nabýt; u stáží by 
se měl klást důraz na záruku 
odpovídajících pracovních podmínek, jako 
je spravedlivá odměna, stálá pracovní doba 
a zdravotní a sociální zabezpečení, a stáže 
by v žádném případě neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, a v 
žádném případě by neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, 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“);

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, a v 
žádném případě by neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna od prvního 
odpracovaného dne – neboť je třeba 
zabránit množení krátkých stáží, jejichž 
délka je těsně pod prahem, kde vzniká 
povinnost vyplácet odměnu –, stálá 



PE650.482v01-00 8/25 AM\1203145CS.docx

CS

pracovní doba a zdravotní a sociální 
zabezpečení, a v žádném případě by 
neměly nahrazovat řádná pracovní místa 
nebo být podmínkou pro nástup do 
zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, a v 
žádném případě by neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, nebo alespoň 
náhrada za náklady související se stáží, 
stálá pracovní doba a zdravotní a sociální 
zabezpečení, a vedení kompetentním 
poradcem a v žádném případě by neměly 
nahrazovat řádná pracovní místa nebo být 
podmínkou pro nástup do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, a v 

2. domnívá se, že v zájmu usnadnění 
přístupu k řádnému zaměstnání by stáže 
měly nabízet důkladnou odbornou přípravu 
nebo vzdělávací obsah, měly by zajišťovat 
odpovídající pracovní podmínky, jako je 
spravedlivá odměna, stálá pracovní doba a 
zdravotní a sociální zabezpečení, a 
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žádném případě by neměly nahrazovat 
řádná pracovní místa nebo být podmínkou 
pro nástup do zaměstnání;

adekvátní odborné konzultace a 
poradenství a v žádném případě by neměly 
nahrazovat řádná pracovní místa nebo být 
podmínkou pro nástup do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá členské státy, aby iniciovaly 
legislativní opatření, kterými by se snížily 
náklady firem na práci a podpořily 
iniciativy podniků v oblasti vzdělávacích 
programů s možností zaměstnání ve 
vlastní struktuře, čímž by se usnadnil 
přechod z fáze praxe do řádného 
zaměstnání;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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;

3. trvá na tom, že je velmi důležité 
zajistit, kde je to možné, účast na stážích 
osobám se zdravotním postižením 
(zejména tělesným postižením, autismem a 
Downovým syndromem) přijetím 
vhodných opatření ke zvýšení 
informovanosti a přístupnosti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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;

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o mladé 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 účast na 
stážích by měla být zajištěna i mladým 
zranitelným lidem, např. z řad migrantů a 
uprchlíků, jejichž sociální začlenění je pro 
úspěšnou integraci stěžejní;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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;

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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; vyzývá Komisi, aby navrhla 
konkrétní opatření usnadňující osobám se 
zdravotním postižením využívat možností 
přeshraničních stáží;

Or. it
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Pozměňovací návrh 17
Irena Joveva, Ilana Cicurel, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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;

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby s omezenými 
příležitostmi, včetně osob 
přistěhovaleckého původu; trvá na tom, že 
je velmi důležité zajistit účast na stážích 
osobám se zdravotním postižením přijetím 
vhodných opatření ke zvýšení 
informovanosti a přístupnosti; vyzdvihuje, 
že se musí prosazovat, aby měli ke stážím 
přístup i mladí lidé ze zranitelných skupin 
obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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;

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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; zdůrazňuje, že příležitost 
účastnit se stáží musí mít i osoby 
nezaměstnané a neúčastnící se vzdělávání 
nebo odborné přípravy a mladí lidé z 
venkovských či izolovaných oblastí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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;

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit stáže pro osoby se zrakovým a 
sluchovým postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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;

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby s omezenými 
příležitostmi, zejména osoby nově 
příchozí, jako jsou migranti a uprchlíci a 
obtížně dosažitelné skupiny obyvatelstva; 
trvá na tom, že je velmi důležité zajistit 
účast na stážích osobám se zdravotním 
postižením přijetím vhodných opatření ke 
zvýšení informovanosti a přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby 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;

3. trvá na tom, že by všechny stáže 
měly podporovat začleňování, zejména 
pokud jde o osoby s omezenými 
příležitostmi, a měla by se v jejich rámci 
prosazovat zásada rovnosti pohlaví; trvá 
na tom, že je velmi důležité zajistit účast na 
stážích osobám se zdravotním postižením 
přijetím vhodných opatření ke zvýšení 
informovanosti a přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že podle Eurostatu 
byla míra nezaměstnanosti mladých na 
začátku roku 2020 v Unii na úrovni 14,9 
% a že koronavirová pandemie a její 
nevyhnutelné sociální dopady těžce 
postihnou unijní trh práce, čímž se vyvolá 
krize, která bude závažnější než finanční 
krize v roce 2008; systém záruk pro mladé 
lidi by se proto měl přeměnit na trvalý, 
náležitě financovaný mechanismus, který 
bude lépe schopen podporovat opatření 
začleňování mladých na pracovní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu
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Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že poslední dostupné 
statistiky1a poukazují na to, že v celé 
Evropě zůstává velký počet stážistů, kteří 
nejsou placeni vůbec nebo jen málo, což 
může způsobit problémy, pokud jde o 
rovný přístup k řádnému zaměstnání;  
podle této statistiky uvedlo 59 % 
respondentů, kteří absolvovali stáž, že za 
svou praxi nedostali žádnou finanční 
náhradu, přičemž z těch, kteří nějakou 
formu odměny obdrželi, pouze 53 % 
považovalo přijatou sumu za dostatečnou 
k pokrytí základních životních nákladů;
_________________
1a bleskový průzkum Eurobarometr 378, 
„Zkušenosti stážistů v EU“;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. 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; žádá 
proto novou Komisi, aby podporovala 
řádné provedení evropského pilíře 
sociálních práv konkrétními akcemi, z 
nichž budou mít prospěch mladí lidé v 
celé Evropě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. žádá 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že někteří 
zaměstnavatelé mají tendenci stáže 
zneužívat; vyzývá Komisi, aby navrhla 
mechanismy monitorování na úrovni 
Unie, zejména v rámci programů 
Erasmus+, a aby s cílem zvýšit mobilitu 
mladých lidí uvnitř Unie usnadnila přístup 
k přeshraničním stážím;

4. opětovně potvrzuje, že stáže jsou 
výborným způsobem, jak poznat pracovní 
trh a jak mladým umožnit se přiblížit k 
podnikatelskému prostředí; oceňuje 
významný přínos programu Erasmus+, 
pokud jde o podporu přeshraničních stáží, 
a v souvislosti s tím žádá, aby se jeho 
činnost zohlednila na rozpočtové úrovni s 
cílem zvýšit mobilitu mladých lidí uvnitř 
Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
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Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že někteří 
zaměstnavatelé mají tendenci stáže 
zneužívat; vyzývá Komisi, aby navrhla 
mechanismy monitorování na úrovni Unie, 
zejména v rámci programů Erasmus+, a 
aby s cílem zvýšit mobilitu mladých lidí 
uvnitř Unie usnadnila přístup k 
přeshraničním stážím;

4. konstatuje, že někteří 
zaměstnavatelé mají tendenci stáže 
zneužívat; vyzývá Komisi, aby navrhla 
náležité pokyny a mechanismy 
monitorování na úrovni Unie, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Irena Joveva, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že někteří 
zaměstnavatelé mají tendenci stáže 
zneužívat; vyzývá Komisi, aby navrhla 
mechanismy monitorování na úrovni Unie, 
zejména v rámci programů Erasmus+, a 
aby s cílem zvýšit mobilitu mladých lidí 
uvnitř Unie usnadnila přístup k 
přeshraničním stážím;

4. konstatuje, že existuje riziko, že by 
někteří zaměstnavatelé mohli stáže 
zneužívat, což si žádá opatření na 
odpovídající úrovni;  vyzývá Komisi, aby 
navrhla mechanismy monitorování na 
úrovni Unie, zejména v rámci programů 
Erasmus+, a aby s cílem zvýšit mobilitu 
mladých lidí uvnitř Unie usnadnila přístup 
k přeshraničním stážím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že někteří 
zaměstnavatelé mají tendenci stáže 
zneužívat; vyzývá Komisi, aby navrhla 
mechanismy monitorování na úrovni Unie, 
zejména v rámci programů Erasmus+, a 
aby s cílem zvýšit mobilitu mladých lidí 
uvnitř Unie usnadnila přístup k 
přeshraničním stážím;

4. konstatuje, že někteří 
zaměstnavatelé mají tendenci stáže 
zneužívat; vyzývá Komisi, aby navrhla 
mechanismy monitorování na úrovni Unie 
a aby s cílem zvýšit mobilitu mladých lidí 
uvnitř Unie usnadnila přístup k 
přeshraničním stážím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že někteří 
zaměstnavatelé mají tendenci stáže 
zneužívat; vyzývá Komisi, aby navrhla 
mechanismy monitorování na úrovni Unie, 
zejména v rámci programů Erasmus+, a 
aby s cílem zvýšit mobilitu mladých lidí 
uvnitř Unie usnadnila přístup k 
přeshraničním stážím;

4. konstatuje, že někteří 
zaměstnavatelé mají tendenci stáže 
zneužívat; vyzývá Komisi, aby navrhla 
mechanismy monitorování v rámci 
programů Erasmus+ a aby s cílem zvýšit 
mobilitu mladých lidí uvnitř Unie 
usnadnila přístup k přeshraničním stážím;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4a. domnívá se, 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; 
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Andrea Bocskor, Peter Pollák, Loucas 
Fourlas, Asim Ademov

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje 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;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na změny zapříčiněné 
pandemií COVID-19, pokud jde o práci, 
stáže a dovednosti, a žádá, aby se jim 
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přizpůsobila praxe v dané oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na riziko neoplacených 
stáží a žádá Komisi, aby dále zavedla 
záruky, které takovou praxi znemožní;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby v zájmu zvýšení 
mobility mladých lidí uvnitř Unie posílila 
opatření na podporu nabídky 
přeshraničních stáží; stáže v 
příhraničních regionech je taktéž třeba 
podporovat s cílem připravit tyto osoby na 
specifické podmínky přeshraničního trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)



PE650.482v01-00 20/25 AM\1203145CS.docx

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že by se měla zaměřit 
větší pozornost na vnitřní pracovní trh, 
přičemž je nutno dále věnovat pozornost 
uznávání vědomostí a dovedností 
získaných během stáží, zejména v případě 
vzdělávacích programů;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vítá skutečnost, že vznikají nové 
digitální stáže, žádá instituce Unie, aby 
tento formát rozvíjely, a připomíná, že je v 
současné situaci důležité zachovat pro 
stáže standardy kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je třeba zavést na 
úrovni Unie společné standardy kvality 
pro stáže a podporovat je prostřednictvím 
programu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
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Ademov

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 
všechny klíčové subjekty (sociální 
partnery, organizace občanské společnosti 
a zejména mládežnické organizace) do 
vypracovávání pokynů k tomuto rámci a do 
monitorování a hodnocení jeho provádění.

5. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 
všechny klíčové subjekty (sociální 
partnery, partnery z řad podniků a 
organizace občanské společnost) do 
vypracovávání pokynů k tomuto rámci a 
také do monitorování a hodnocení 
jeho provádění.

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Irena Joveva, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Morten 
Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 
všechny klíčové subjekty (sociální 
partnery, organizace občanské společnosti 
a zejména mládežnické organizace) do 
vypracovávání pokynů k tomuto rámci a do 
monitorování a hodnocení jeho provádění.

5. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 
všechny klíčové subjekty (sociální 
partnery, organizace občanské společnosti, 
a zejména mládežnické organizace) do 
vypracovávání pokynů k tomuto rámci a do 
monitorování a hodnocení realizace stáží v 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 5. vzhledem k těsné vazbě mezi 
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všechny klíčové subjekty (sociální 
partnery, organizace občanské společnosti 
a zejména mládežnické organizace) do 
vypracovávání pokynů k tomuto rámci a do 
monitorování a hodnocení jeho provádění.

kvalitou stáží a jejich přínosem pro 
zaměstnatelnost žádá novou Komisi, aby 
předložila aktualizovaný návrh 
doporučení Rady o rámci pro kvalitu stáží 
s cílem rozšířit působnost stávajícího 
rámce pro kvalitu stáží a pokrýt všechny 
druhy stáží;  zdůrazňuje, že je důležité 
zapojit všechny klíčové subjekty (sociální 
partnery, organizace občanské společnosti, 
a zejména mládežnické organizace) do 
vypracovávání pokynů k tomuto rámci a do 
monitorování a hodnocení jeho následného 
provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Salima Yenbou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 
všechny klíčové subjekty (sociální 
partnery, organizace občanské společnosti 
a zejména mládežnické organizace) do 
vypracovávání pokynů k tomuto rámci a do 
monitorování a hodnocení jeho provádění.

5. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 
všechny klíčové subjekty (sociální 
partnery, organizace občanské společnosti, 
vzdělávací zařízení, a zejména 
mládežnické organizace) do vypracovávání 
pokynů k tomuto rámci a do monitorování 
a hodnocení jeho provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá evropské instituce, aby šly 
příkladem a nabízely více stáží a rozšířily 
nabídku navrhovaných modelů s cílem 
přiblížit se plánům nabízených v 
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členských státech, k nimž patří např. 
pracovně-studijní smlouvy, které 
jsou povinné v některých francouzských 
kurzech, zejména v kulturním odvětví, v 
nabídce evropských institucí však bohužel 
neexistují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že v zájmu zlepšení 
kvality stáží v celé Unii by se měly všechny 
členské státy, z nichž každý vydává své 
zákony odděleně, nechat tímto rámcem 
vést;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Gilbert Collard
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Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že v roce 2019 vybrala 
správa Parlamentu z 6058 uchazečů 26 
francouzských stážistů vedle 60 stážistů 
italských, 54 španělských, 27 stážistů z 
třetích zemí, mj. jednoho z Alžírska, dva z 
Albánie, jednoho z Kosova, čtyři Uzbeky 
apod.; žádá evropské instituce, aby dávaly 
přednost uchazečům o stáž, kteří jsou 
občany členských států, a v zájmu 
zabránění nerovnosti aby byly jejich 
vybrané počty úměrné počtům školáků v 
členských státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je třeba v dané 
společnosti nebo instituci 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5c. vyjadřuje politování nad tím, že 
evropské instituce mohou oficiálně 
přijímat až 10 % mladých lidí z třetích 
zemí, což je příliš mnoho a což vede k 
odmítnutí velkého počtu evropských 
uchazečů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vyzývá k vypracování zprávy o 
aktuální situaci stáží, zejména v 
kulturním odvětví: v rámci muzeí, galerií, 
výstav, divadel, kin, knihoven, festivalů, 
koncertů a dalších hudebních aktivit, 
scénických umění, malířství, sochařství 
aj.; vyzývá k tomu, aby v případě 
nedostatku v uvedených oblastech byly 
předloženy konkrétní návrhy: finanční 
pomoc, platformy společné nabídky stáží v 
těchto kulturních odvětvích apod.;

Or. fr


