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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:

1. beklemtoont dat stages moeten worden opgevat als een in tijd beperkte periode van 
praktische werkervaring, waarin jonge mensen vertrouwen in hun capaciteiten kunnen 
verwerven, praktische en beroepservaring kunnen opdoen, hun inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt kunnen verbeteren, en zich op de overstap naar een reguliere baan kunnen 
voorbereiden  

2. is van oordeel dat stages, om de overstap naar een reguliere baan te vergemakkelijken, 
een robuuste opleidings- of leercomponent moeten omvatten, passende 
arbeidsvoorwaarden moeten garanderen, zoals billijke beloning, vaste werktijden, en 
gezondheidszorg- en socialezekerheidsdekking, en in geen geval een vervanging mogen 
vormen voor een reguliere baan of een voorwaarde voor aanwerving; 

3. vindt het essentieel dat stages inclusiviteit bevorderen, in het bijzonder ten aanzien van 
kansarmen; 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;

4. stelt vast dat bij sommige werkgevers de neiging bestaat stages te misbruiken; verzoekt 
de Commissie een voorstel te presenteren voor monitoringmechanismen op EU-niveau, 
in het bijzonder in het kader van de programma’s van Erasmus+, en te bevorderen dat 
meer grensoverschrijdende stages worden aangeboden, teneinde de mobiliteit van jonge 
mensen binnen de EU te vergroten;

5. beklemtoont dat het belangrijk is dat alle relevante partijen (sociale partners, 
maatschappelijke organisaties en - met name - jongerenorganisaties) betrokken worden 
bij de uitwerking van richtsnoeren en bij het toezicht op en de evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van het kader.


