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Amendamentul 1
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, prin stagii, se înțelege 
o perioadă limitată de experiență de lucru, 
care este menită să ajute tinerii să 
dobândească un sentiment de încredere în 
capacitățile lor, precum și experiență 
practică și profesională, și să-i ajute să-și 
îmbunătățească capacitatea de inserție 
profesională și să le înlesnească tranziția 
către o viață profesională permanentă;

1. subliniază că, prin stagii, se înțelege 
o perioadă limitată de experiență de lucru, 
care este menită să ajute tinerii să 
dobândească experiență practică și 
profesională, să facă o alegere 
profesională în cunoștință de cauză, să-și 
îmbunătățească capacitatea de inserție 
profesională și să le înlesnească tranziția 
către o viață profesională permanentă;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, prin stagii, se înțelege 
o perioadă limitată de experiență de lucru, 
care este menită să ajute tinerii să 
dobândească un sentiment de încredere în 
capacitățile lor, precum și experiență 
practică și profesională, și să-i ajute să-și 
îmbunătățească capacitatea de inserție 
profesională și să le înlesnească tranziția 
către o viață profesională permanentă;

1. subliniază că, prin stagii, se înțelege 
o perioadă limitată de formare 
profesională practică, care este menită să 
ajute tinerii să dobândească un sentiment 
de încredere în capacitățile și competențele 
lor, precum și experiență profesională, să 
își îmbogățească cunoștințele privind 
piața forței de muncă și să-i ajute să-și 
îmbunătățească capacitatea de inserție 
profesională prin extinderea posibilităților 
lor de a avea o viață profesională 
permanentă;

Or. es

Amendamentul 3
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Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, prin stagii, se înțelege 
o perioadă limitată de experiență de lucru, 
care este menită să ajute tinerii să 
dobândească un sentiment de încredere în 
capacitățile lor, precum și experiență 
practică și profesională, și să-i ajute să-și 
îmbunătățească capacitatea de inserție 
profesională și să le înlesnească tranziția 
către o viață profesională permanentă;

1. subliniază că, prin stagii, se înțelege 
o perioadă limitată de experiență de lucru, 
care este menită să ajute tinerii să 
dobândească un sentiment de încredere în 
capacitățile lor, precum și experiență 
practică și profesională, și să-i ajute să-și 
îmbunătățească capacitatea de inserție 
profesională și să le înlesnească tranziția 
către o viață profesională permanentă; 
reiterează necesitatea de a promova cele 
mai bune practici în domeniu, în special 
în ceea ce privește includerea stagiilor ca 
parte a experienței profesionale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, prin stagii, se înțelege 
o perioadă limitată de experiență de lucru, 
care este menită să ajute tinerii să 
dobândească un sentiment de încredere în 
capacitățile lor, precum și experiență 
practică și profesională, și să-i ajute să-și 
îmbunătățească capacitatea de inserție 
profesională și să le înlesnească tranziția 
către o viață profesională permanentă;

1. subliniază că, prin stagii, se înțelege 
o perioadă limitată de experiență de lucru, 
care este menită să ajute tinerii să 
dobândească un sentiment de încredere în 
capacitățile lor și să dezvolte competențe 
relevante pentru locul de muncă, precum 
și experiență practică și profesională, și să-i 
ajute să-și îmbunătățească capacitatea de 
inserție profesională și să le înlesnească 
tranziția către o viață profesională 
permanentă;

Or. en
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Amendamentul 5
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile, indiferent dacă sunt efectuate 
într-o întreprindere privată, în sectorul 
terțiar sau în sectorul public, ar trebui să 
ofere un conținut consistent de formare și 
de învățare, să asigure condiții de muncă 
adecvate (cum ar fi o remunerație 
corespunzătoare și rezonabilă, un program 
de muncă adecvat, o asigurare de sănătate 
și socială) și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

Or. es

Amendamentul 6
Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de învățare practică, să asigure 
condiții de muncă adecvate, precum o 
remunerație corectă, un program de muncă 
adecvat, asigurare de sănătate și socială și 
nu ar trebui în niciun caz să înlocuiască 
locurile de muncă obișnuite sau să 
reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

Or. en
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Amendamentul 7
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent și de înaltă calitate de formare 
și de învățare, să asigure condiții de muncă 
adecvate, precum o remunerație corectă, un 
program de muncă fix, asigurare de 
sănătate și socială și nu ar trebui în niciun 
caz să înlocuiască locurile de muncă 
obișnuite sau să reprezinte o condiție 
necesară pentru plasarea în câmpul muncii; 
subliniază că stagiile prelungite ar putea 
avea consecințe negative semnificative 
asupra securității sociale pentru tineri, în 
special în ceea ce privește acumularea 
drepturilor la pensie și accesul la 
indemnizațiile de șomaj;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, astfel 
încât această experiență să poată ajuta 
stagiarii să obțină noi locuri de muncă 
specializate; prin urmare, consideră că 
rolul mentorului trebuie să reprezinte un 
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înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

factor esențial pentru evaluarea și 
îndrumarea stagiarului prin 
implementarea unui proiect de formare, 
care trebuie să determine competențele și 
abilitățile stagiarului dezvoltate în 
perioada de stagiu; este de părere că 
stagiile ar trebui să se concentreze pe 
asigurarea unor condiții de muncă 
adecvate, precum o remunerație corectă, un 
program de muncă fix, asigurare de 
sănătate și socială și nu ar trebui în niciun 
caz să înlocuiască locurile de muncă 
obișnuite sau să reprezinte o condiție 
necesară pentru plasarea în câmpul muncii;

Or. en

Amendamentul 9
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii; insistă asupra 
faptului că tuturor stagiarilor ar trebui să 
li se asigure condiții de muncă și de 
remunerare adecvate, indiferent dacă 
aceștia fac parte dintr-un program 
educațional sau de formare („stagii 
prevăzute de programa de învățământ”);

Or. en
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Amendamentul 10
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă chiar din 
prima zi lucrată pentru a se evita 
creșterea numărului de stagii scurte, a 
căror durată se situează exact sub pragul 
stabilit pentru remunerația obligatorie, un 
program de muncă fix, asigurare de 
sănătate și socială și nu ar trebui în niciun 
caz să înlocuiască locurile de muncă 
obișnuite sau să reprezinte o condiție 
necesară pentru plasarea în câmpul muncii;

Or. fr

Amendamentul 11
Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă sau cel puțin 
o compensație pentru costurile legate de 
formare, un program de muncă fix, 
asigurare de sănătate și socială, un 
mentorat adecvat și nu ar trebui în niciun 
caz să înlocuiască locurile de muncă 
obișnuite sau să reprezinte o condiție 
necesară pentru plasarea în câmpul muncii;
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Or. en

Amendamentul 12
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială și nu ar trebui în niciun caz să 
înlocuiască locurile de muncă obișnuite sau 
să reprezinte o condiție necesară pentru 
plasarea în câmpul muncii;

2. consideră că, pentru a facilita 
accesul la angajarea în câmpul muncii, 
stagiile ar trebui să ofere un conținut 
consistent de formare și de învățare, să 
asigure condiții de muncă adecvate, 
precum o remunerație corectă, un program 
de muncă fix, asigurare de sănătate și 
socială, feedback și consiliere 
profesională adecvată și nu ar trebui în 
niciun caz să înlocuiască locurile de muncă 
obișnuite sau să reprezinte o condiție 
necesară pentru plasarea în câmpul muncii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să 
promoveze o legislație care să reducă 
costurile întreprinderilor cu forța de 
muncă și care să încurajeze oferirea unor 
stimulente pentru ca întreprinderile să 
promoveze programe de formare 
profesională, cu posibilitatea angajării 
chiar în cadrul entității care a derulat 
programul, facilitând astfel tranziția de la 
perioada de stagiu către angajarea în 
câmpul muncii;
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Or. es

Amendamentul 14
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai 
ales a persoanelor cu oportunități reduse; 
insistă asupra faptului că este extrem de 
important ca la stagii să participe persoane 
cu dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

3. insistă asupra faptului că este 
extrem de important ca la stagii să 
participe, atunci când acest lucru este 
posibil, persoane cu dizabilități (în special 
cu dizabilități fizice, cu autism, cu 
trisomie 21), luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

Or. fr

Amendamentul 15
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; 
insistă asupra faptului că este extrem de 
important ca la stagii să participe persoane 
cu dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a tinerilor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității; insistă 
asupra faptului că la stagii ar trebui să 
participe și tinerii vulnerabili, precum 
migranții și refugiații, a căror incluziune 
în societate este extrem de importantă 
pentru integrarea lor cu succes;

Or. en
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Amendamentul 16
Gianantonio Da Re

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității; invită 
Comisia să propună inițiative specifice 
care să faciliteze participarea persoanelor 
cu dizabilități la stagiile transfrontaliere;

Or. it

Amendamentul 17
Irena Joveva, Ilana Cicurel, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse, 
inclusiv a persoanelor provenite din 
familii de migranți; insistă asupra faptului 
că este extrem de important ca la stagii să 
participe persoane cu dizabilități, luându-se 
măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea sensibilizării și a 
accesibilității; subliniază necesitatea de a 
promova accesibilitatea tinerilor care 
provin din medii vulnerabile;

Or. en
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Amendamentul 18
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității; subliniază 
necesitatea oportunităților de stagiu 
pentru tinerii care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare și pentru 
tinerii care provin din zone rurale sau 
izolate;

Or. en

Amendamentul 19
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității; subliniază 
necesitatea de a dezvolta stagii pentru 
persoanele cu deficiențe de vedere și de 
auz;

Or. en
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Amendamentul 20
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse, în 
special a nou-veniților, cum ar fi 
migranții și refugiații, și a grupurilor de 
populație greu accesibile; insistă asupra 
faptului că este extrem de important ca la 
stagii să participe persoane cu dizabilități, 
luându-se măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea sensibilizării și a 
accesibilității;

Or. en

Amendamentul 21
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse; insistă 
asupra faptului că este extrem de important 
ca la stagii să participe persoane cu 
dizabilități, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătățirea 
sensibilizării și a accesibilității;

3. insistă asupra faptului ca toate 
stagiile să promoveze incluziunea, mai ales 
a persoanelor cu oportunități reduse, și să 
sprijine egalitatea de gen; insistă asupra 
faptului că este extrem de important ca la 
stagii să participe persoane cu dizabilități, 
luându-se măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea sensibilizării și a 
accesibilității;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, potrivit Eurostat, la 
începutul anului 2020, rata șomajului în 
rândul tinerilor era de 14,9 % în Uniune, 
iar efectele sociale inevitabile ale 
pandemiei de COVID-19 vor avea un 
impact acut asupra pieței muncii în 
Uniune, declanșând o criză mai severă 
decât criza financiară din anul 2008; prin 
urmare, Garanția pentru tineret ar trebui 
să se transforme într-un mecanism 
permanent finanțat corespunzător pentru 
a sprijini mai bine măsurile de integrare 
pe piața forței de muncă a tinerilor;

Or. en

Amendamentul 23
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că cele mai recente 
statistici disponibile1a evidențiază 
persistența unei proporții mari de stagii 
neremunerate sau prost plătite în Europa, 
ceea ce poate genera o problemă privind 
accesul egal la angajarea în câmpul 
muncii; observă că, potrivit acestor date, 
59 % dintre respondenții care au încheiat 
un stagiu au declarat că nu au primit 
nicio compensație financiară pentru 
ultima lor experiență, iar dintre cei care 
au primit o formă de remunerație, doar 
53 % au considerat că suma primită era 
suficientă pentru a acoperi cheltuielile de 
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trai de bază;
_________________
1a Flash Eurobarometru 378, 
„Experiențele stagiilor în UE”.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. constată că principiul sprijinului 
activ pentru integrarea durabilă pe piața 
muncii și angajamentul de a îmbunătăți 
calificările și competențele tinerilor 
reprezintă o parte extrem de importantă a 
eforturilor Comisiei de a promova 
convergența ascendentă în ceea ce 
privește condițiile de muncă și că acesta 
este motivul care stă la baza Pilonului 
european al drepturilor sociale; prin 
urmare, invită noua Comisie să sprijine 
punerea în aplicare adecvată a Pilonului 
european al drepturilor sociale prin 
acțiuni concrete care să aducă beneficii 
tinerilor din întreaga Europă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. invită Comisia să sprijine și să 
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încurajeze statele membre să utilizeze 
Fondul social european Plus și Fondul 
european de dezvoltare regională, precum 
și alte fonduri europene pentru perioada 
de programare 2021-2027, pentru a spori 
numărul stagiilor și pentru a îmbunătăți 
calitatea acestora în Uniune;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. declară că unii angajatori au 
tendința de a utiliza stagiile în mod 
necorespunzător; invită Comisia să 
propună la nivelul Uniunii mecanisme de 
monitorizare, mai ales în cadrul 
programelor Erasmus+, și să promoveze 
disponibilitatea într-o mai mare măsură a 
oportunităților de stagiu transfrontaliere 
pentru a spori mobilitatea tinerilor în 
cadrul Uniunii;

4. reiterează că stagiile reprezintă o 
modalitate excelentă de a cunoaște piața 
forței de muncă și de a permite tinerilor 
să cunoască mediul de afaceri; apreciază 
rolul important al programului Erasmus+ 
în promovarea stagiilor transfrontaliere și, 
prin urmare, solicită luarea în 
considerare a acestui aspect la nivel 
bugetar, pentru a spori mobilitatea tinerilor 
în cadrul Uniunii;

Or. es

Amendamentul 27
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. declară că unii angajatori au 
tendința de a utiliza stagiile în mod 
necorespunzător; invită Comisia să 
propună la nivelul Uniunii mecanisme de 
monitorizare, mai ales în cadrul 

4. declară că unii angajatori au 
tendința de a utiliza stagiile în mod 
necorespunzător; invită Comisia să 
propună la nivelul Uniunii orientări și 
mecanisme de monitorizare adecvate, mai 
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programelor Erasmus+, și să promoveze 
disponibilitatea într-o mai mare măsură a 
oportunităților de stagiu transfrontaliere 
pentru a spori mobilitatea tinerilor în 
cadrul Uniunii;

ales în cadrul programelor Erasmus+; 
invită statele membre și Comisia să 
colaboreze pentru a asigura experiențe de 
mobilitate de calitate bazate pe principiile 
Cartei europene a calității pentru 
mobilitate, care arată clar că informațiile 
de calitate, pregătirea, sprijinul și 
recunoașterea experienței și a 
calificărilor, precum și planurile clare 
privind învățarea și rezultatele învățării 
elaborate în prealabil au un impact 
demonstrabil asupra beneficiilor 
mobilității;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. declară că unii angajatori au 
tendința de a utiliza stagiile în mod 
necorespunzător; invită Comisia să 
propună la nivelul Uniunii mecanisme de 
monitorizare, mai ales în cadrul 
programelor Erasmus+, și să promoveze 
disponibilitatea într-o mai mare măsură a 
oportunităților de stagiu transfrontaliere 
pentru a spori mobilitatea tinerilor în 
cadrul Uniunii;

4. declară că există riscul ca unii 
angajatori să utilizeze stagiile în mod 
necorespunzător, ceea ce necesită luarea 
unor măsuri la un nivel adecvat; invită 
Comisia să propună la nivelul Uniunii 
mecanisme de monitorizare, mai ales în 
cadrul programelor Erasmus+, și să 
promoveze disponibilitatea într-o mai mare 
măsură a oportunităților de stagiu 
transfrontaliere pentru a spori mobilitatea 
tinerilor în cadrul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 29
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. declară că unii angajatori au 
tendința de a utiliza stagiile în mod 
necorespunzător; invită Comisia să 
propună la nivelul Uniunii mecanisme de 
monitorizare, mai ales în cadrul 
programelor Erasmus+, și să promoveze 
disponibilitatea într-o mai mare măsură a 
oportunităților de stagiu transfrontaliere 
pentru a spori mobilitatea tinerilor în 
cadrul Uniunii;

4. declară că unii angajatori au 
tendința de a utiliza stagiile în mod 
necorespunzător; invită Comisia să 
propună la nivelul Uniunii mecanisme de 
monitorizare și să promoveze 
disponibilitatea într-o mai mare măsură a 
oportunităților de stagiu transfrontaliere 
pentru a spori mobilitatea tinerilor în 
cadrul Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 30
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. declară că unii angajatori au 
tendința de a utiliza stagiile în mod 
necorespunzător; invită Comisia să 
propună la nivelul Uniunii mecanisme de 
monitorizare, mai ales în cadrul 
programelor Erasmus+, și să promoveze 
disponibilitatea într-o mai mare măsură a 
oportunităților de stagiu transfrontaliere 
pentru a spori mobilitatea tinerilor în 
cadrul Uniunii;

4. declară că unii angajatori au 
tendința de a utiliza stagiile în mod 
necorespunzător; invită Comisia să 
propună mecanisme de monitorizare în 
cadrul programelor Erasmus+ și să 
promoveze disponibilitatea într-o mai mare 
măsură a oportunităților de stagiu 
transfrontaliere pentru a spori mobilitatea 
tinerilor în cadrul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 31
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că programele finanțate 
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de Uniune care promovează accesul la 
stagii, cum ar fi programul Erasmus+, 
precum și stagiile în cadrul instituțiilor 
Uniunii ar trebui să fie în fruntea 
promovării incluziunii și a accesibilității; 
invită Comisia să analizeze modalitățile 
posibile de a asigura mai multă 
transparență și de a oferi un acces mai 
ușor și mai bun la finanțare în cadrul 
programului Erasmus+ și al altor 
programe finanțate de Uniune, în special 
în ceea ce privește condițiile financiare 
ale solicitantului și costul de trai la locul 
de muncă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că oportunitățile de 
realizare a stagiilor în cadrul Corpului 
european de solidaritate nu sunt 
exploatate suficient în comparație cu 
activitățile de voluntariat și invită Comisia 
să acorde prioritate stagiilor, mai degrabă 
decât locurilor de muncă din cadrul 
componentei profesionale a programului;

Or. es

Amendamentul 33
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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4a. subliniază schimbările generate de 
pandemia de COVID-19 în ceea ce 
privește munca, stagiile și competențele și 
solicită adaptarea practicilor în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 34
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază riscurile stagiilor 
neremunerate și invită Comisia să 
instituie în continuare măsuri de protecție 
pentru a preveni astfel de situații;

Or. en

Amendamentul 35
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să promoveze 
disponibilitatea într-o mai mare măsură a 
oportunităților de stagiu transfrontaliere 
pentru a spori mobilitatea tinerilor în 
cadrul Uniunii; consideră că stagiile 
efectuate în regiunile frontaliere ar trebui 
promovate în continuare, în vederea 
pregătirii pentru contextul specific pieței 
muncii transfrontaliere;

Or. en
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Amendamentul 36
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că este necesar să se 
analizeze cu atenție existența unei piețe 
interne a forței de muncă, pentru care 
trebuie continuată activitatea de 
recunoaștere a cunoștințelor și a 
competențelor dobândite pe parcursul 
stagiilor, în special în cazul ciclurilor de 
formare;

Or. es

Amendamentul 37
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută apariția stagiilor digitale; 
solicită instituțiilor Uniunii să dezvolte 
astfel de formate și reamintește 
importanța menținerii la nivel înalt a 
standardelor de calitate pentru stagii în 
contextul actual;

Or. en

Amendamentul 38
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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4b. subliniază necesitatea instituirii și 
a promovării unor standarde comune de 
calitate privind stagiile la nivelul Uniunii 
prin intermediul programelor Uniunii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra importanței 
implicării tuturor partenerilor principali 
(partenerii sociali, organizațiile societății 
civile și, în special, organizațiile de 
tineret) în formularea unor orientări și în 
monitorizarea și evaluarea implementării 
cadrului.

5. atrage atenția asupra importanței 
implicării tuturor partenerilor principali 
(partenerii sociali și cei din mediul 
antreprenorial și organizațiile societății 
civile ) în formularea unor orientări, 
precum și în monitorizarea și în evaluarea 
implementării cadrului.

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra importanței 
implicării tuturor partenerilor principali 
(partenerii sociali, organizațiile societății 
civile și, în special, organizațiile de tineret) 
în formularea unor orientări și în 
monitorizarea și evaluarea implementării 
cadrului.

5. atrage atenția asupra importanței 
implicării tuturor partenerilor principali 
(partenerii sociali, organizațiile societății 
civile și, în special, organizațiile de tineret) 
în formularea unor orientări și în 
monitorizarea și evaluarea implementării 
practicilor legate de stagii în statele 
membre.

Or. en
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Amendamentul 41
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra importanței 
implicării tuturor partenerilor principali 
(partenerii sociali, organizațiile societății 
civile și, în special, organizațiile de tineret) 
în formularea unor orientări și în 
monitorizarea și evaluarea implementării 
cadrului.

5. invită noua Comisie să prezinte o 
propunere actualizată de recomandare a 
Consiliului privind un Cadru de calitate 
pentru stagii, pentru a extinde domeniul 
de aplicare al actualului Cadru de calitate 
pentru stagii și pentru a acoperi toate 
tipurile de stagii, ținând seama de 
legătura strictă dintre calitatea stagiilor și 
capacitatea de inserție profesională 
rezultată; atrage atenția asupra importanței 
implicării tuturor partenerilor principali 
(partenerii sociali, organizațiile societății 
civile și, în special, organizațiile de tineret) 
în formularea unor orientări și în 
monitorizarea și evaluarea implementării 
ulterioare a cadrului.

Or. en

Amendamentul 42
Salima Yenbou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra importanței 
implicării tuturor partenerilor principali 
(partenerii sociali, organizațiile societății 
civile și, în special, organizațiile de tineret) 
în formularea unor orientări și în 
monitorizarea și evaluarea implementării 
cadrului.

5. atrage atenția asupra importanței 
implicării tuturor partenerilor principali 
(partenerii sociali, organizațiile societății 
civile, instituțiile de învățământ și, în 
special, organizațiile de tineret) în 
formularea unor orientări și în 
monitorizarea și evaluarea implementării 
cadrului.

Or. en
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Amendamentul 43
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită instituțiile europene să ofere 
un exemplu și să propună mai multe 
stagii, să diversifice modelele propuse 
pentru a se adapta la programele de 
învățământ din statele membre, cum ar fi, 
de exemplu, contractele de formare duală, 
care sunt obligatorii pentru anumite tipuri 
de formare din Franța, în special pentru 
cele culturale și care, din păcate, nu se 
regăsesc în propunerile europene;

Or. fr

Amendamentul 44
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că acest cadru ar trebui 
utilizat de către toate statele membre ca o 
orientare pentru a crește calitatea 
stagiilor în Uniune, ținând seama de 
faptul că fiecare stat membru legiferează 
în mod separat;

Or. en

Amendamentul 45
Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea ca în cadrul 
programelor de stagiu, indiferent de 
durata acestora, să se includă cursuri de 
formare privind protecția împotriva 
hărțuirii și a agresivității la locul de 
muncă și prevenirea acestor situații;

Or. en

Amendamentul 46
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că, în 2019, din 6 058 
de candidați, administrația Parlamentului 
a selectat 26 de stagiari francezi, în 
comparație cu 60 de stagiari italieni, 54 
de stagiari spanioli, 27 de stagiari din țări 
terțe, printre care un algerian, doi 
albanezi, un kosovar, patru uzbeci, ...; 
solicită instituțiilor europene să acorde 
prioritate cererilor de stagii depuse de 
cetățenii statelor membre și, pentru a evita 
inegalitățile, să facă selecția în mod 
proporțional cu numărul de tineri 
școlarizați în statele membre;

Or. fr

Amendamentul 47
Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea asigurării 
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echilibrului de gen între stagiarii dintr-o 
anumită întreprindere sau instituție și 
subliniază că este de preferat să se depună 
eforturi pentru diversitate; avertizează 
împotriva eventualei stabiliri a profilului 
pe baza unor prejudecăți în cadrul 
procedurilor de recrutare;

Or. en

Amendamentul 48
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. regretă că instituțiile europene pot 
angaja în mod oficial tineri din țări terțe 
în proporție de până la 10 %, o cifră prea 
mare, care conduce la respingerea a 
numeroase candidaturi europene;

Or. fr

Amendamentul 49
Gilbert Collard

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită elaborarea unei situații a 
stagiilor, în special în domeniul culturii: 
muzee, galerii, expoziții, teatre, 
cinematografe, librării, festivaluri, 
concerte sau alte domenii muzicale, arta 
spectacolului, pictură, sculptură ...; 
solicită ca, în cazul în care aceste domenii 
se confruntă cu un deficit, să fie 
prezentate propuneri concrete: asistență 
financiară, platforme care să pună la un 
loc propunerile de stagii în aceste domenii 
culturale etc.
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