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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1215/2009, του κ. Mircea Tiberiu Igret, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ρουμανική 
κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος PHARE

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ως απόφοιτος του προγράμματος PHARE RO 2005/017-
553.01.03.02, "Προσαρμόζοντας το καθεστώς για τους νέους επαγγελματίες στις ανάγκες της 
μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα" τον Μάρτιο του 2009, προσελήφθη για να εργαστεί στη 
ρουμανική διοίκηση για πέντε έτη. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο ρουμανικός εθνικός 
οργανισμός δημοσίων υπαλλήλων έχει ορίσει θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους αλλά η 
ρουμανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα αποφασίσει να τις χρηματοδοτήσει (Μάρτιος 2009). Ο 
αναφέρων καταγγέλλει αυτήν την κατάσταση καθώς δεσμεύεται από τη σύμβαση να εργαστεί 
για τη ρουμανική κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν δεν του παρέχει κάποια θέση εργασίας. 
Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι συνάδελφοί του βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και 
ισχυρίζεται ότι η ρουμανική κυβέρνηση παραβίασε τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για αυτό το πρόγραμμα PHARE. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι παρά τα 
προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με την προσφορά απασχόλησης σε αυτούς που 
αποφοίτησαν φέτος, έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος του προγράμματος με εκατό 
υποψηφίους. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.
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Το πρόβλημα το οποίο θίγεται στην παρούσα αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος Phare RO2005/017-
553.01.03.02 "Προσαρμόζοντας το καθεστώς για τους νέους επαγγελματίες στις ανάγκες της 
μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα" δεν είναι καινούριο για την Επιτροπή. Στις 17 
Σεπτεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε παρόμοια καταγγελία από έναν άλλον 
επιτυχή απόφοιτο, ο οποίος καταρτίστηκε στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος Phare.

Εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει άμεση αρμοδιότητα να παρέμβει έναντι της ρουμανικής 
κυβέρνησης σε ζητήματα τα οποία αφορούν την πολιτική των προσλήψεων, στα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή διαβίβασε την πρώτη επιστολή στον εθνικό διατάκτη τη 
Ρουμανίας και στον εθνικό συντονιστή βοήθειας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων Phare και οι οποίοι θα πρέπει να πραγματοποιούν επαρκείς 
ενέργειες, ώστε να διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι στόχοι των προγραμμάτων και 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.
Τον Δεκέμβριο του 2009, η Επιτροπή επανέλαβε το συγκεκριμένο αίτημά της προς τις 
ρουμανικές αρχές σχετικά με την ενημέρωσή της για τα μελλοντικά μέτρα τα οποία 
προβλέπεται να ληφθούν, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος.
Η αρμοδιότητα της Επιτροπής ως προς την εξεύρεση λύσης για την κατάσταση των 
αποφοίτων είναι, όπως αναφέρεται ανωτέρω, πολύ περιορισμένη – μπορεί μόνο να αξιολογεί 
αν επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, όπως ορίζεται στα 
έγγραφα προγραμματισμού. Εάν οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί από τις ρουμανικές 
αρχές δεν εκπληρωθούν εγκαίρως, η Επιτροπή θα εξετάσει την επιλεξιμότητα της 
υποστήριξης που παρέχει το πρόγραμμα Phare και μπορεί, κατά συνέπεια, να μην εγκρίνει τη 
χρηματοδότηση για τα εν λόγω προγράμματα.


