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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, 
относно неплатените и нискокачествени стажове1

1. Данни на Европейската комисия показват, че ежегодно 4,5 млн. студенти и 
завършили висше образование започват стажове в Европа, че 59% от стажантите 
работят безвъзмездно и 40% – без договор и социална закрила, а съдържанието на 
30% от стажовете не е свързано с учене.

2. Стажовете следва да бъдат инструмент за учене и начин за улесняване на прехода 
на младите към пазара на труда; стажовете следва да бъдат ограничени във времето 
и да предоставят реални възможности за развитие на уменията.

3. За стаж следва да е сключен писмен договор, с обвързващи условия и описание на 
целите и задачите, свързани с учене.

4. Стажовете не бива да се използват от дружествата като начин за заместване на 
постоянни служители с евтина работна ръка с подобна квалификация, и не следва да 
се състоят в задачи, които биха могли да се възлагат на служител на постоянна 
длъжност.

5. Стажовете следва да бъдат платени; неплатените стажове лишават уязвимите групи 
от равни възможности за образование и труд. 

6. Затова Комисията се призовава да разгледа възможността за въвеждане на 
обвързващ набор от правила, които да обявяват неплатените стажове за завършили 
висше образование за незаконни и да подобряват качеството на стажовете и 
условията на труд на стажантите.

7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


