
Manifest #FairInternships 
 
Donem suport a la Vaga Mundial de Becaris per a garantir un accés igualitari a pràctiques justes 
i de qualitat per a TOTS els joves. 
 

 Igualtat: les pràctiques han de ser remunerades perquè tothom pugui accedir-hi 
independentment del seu estat socioeconòmic. 

 Justícia: els becaris han de tenir els drets bàsics dels treballadors, incloent-hi protecció 
contra l’assetjament i condicions laborals justes. 

 Qualitat: les pràctiques han de ser una oportunitat d’aprenentatge significatiu que ajudin 
la gent jove a passar de l’educació al mercat laboral. 
 
Creiem que les institucions de la UE han de prohibir les pràctiques no remunerades. 
 

 Exhortem les institucions de la UE a prendre les mesures necessàries per a oferir 
pràctiques de qualitat i ben remunerades a TOTS els seus becaris, deixar d’oferir 
pràctiques no remunerades i evitar el sorgiment d’un sistema paral·lel de pràctiques 
menys regulades a banda del programa de pràctiques normal. 

 Demanem al Defensor del Poble Europeu que continuï investigant la situació dels becaris 
no remunerats a les institucions de la UE després de la seva recomanació sobre la 
pràctica del SEAE d’oferir pràctiques no remunerades a les delegacions de la UE. 
 
Per aquest motiu, cal que el Parlament Europeu esmeni les seves regles sobre les 
pràctiques ofertes pels eurodiputats i els grups polítics tenint en compte les demandes 
següents: 
 

 Oferir als becaris dels eurodiputats o grups polítics una remuneració digna i comparable 
amb la dels becaris Schuman. La remuneració ha de cobrir les despeses de subsistència a 
Brussel·les o la ciutat on es duguin a terme les pràctiques. El contracte de pràctiques ha 
d’incloure explícitament aquesta remuneració. Si prové d’una altra institució, cal 
indicar-ho al contracte del becari. 

 Fixar la durada estàndard de les pràctiques en 6 mesos i limitar-ne la durada màxima a 
12 mesos. Qualsevol exempció a aquesta regla ha d’estar estrictament relacionada amb 
els objectius de formació establerts al conveni de pràctiques i tenir el vistiplau del 
Qüestor. 

 Incloure en el contracte un acord de formació que descrigui els objectius de les 
pràctiques. 

 Crear una nova categoria de becari visitant amb una duració màxima d’un mes que 
serveixi principalment perquè els estudiants puguin adquirir experiència pràctica al lloc 
de treball. Aquesta oportunitat tindria algunes exempcions respecte al marc estàndard 
de pràctiques. 
 

Jo pago els meus becaris… i vostè? 
 
 
 
Traducció al català: Alistair Spearing (Horitzó Europa). 


