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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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; 

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; 

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;

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;

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.


