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Tárgy: Mircea Tiberiu Igret, román állampolgár által benyújtott 1215/2009. 
számú petíció a román kormány által a PHARE projekt keretében tett 
kötelezettségvállalások teljesítésének elmulasztásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a „A szakképzett fiatalokra irányuló program hozzáigazítása 
a közfeladatok ellátásának reformjához kapcsolódó igényekhez” elnevezésű, RO 2005/017-
553.01.03.02 PHARE projekt 2009. márciusi végzőseként kötelezettséget vállalt arra 
vonatkozóan, hogy öt évig a román közigazgatásban vállal munkát. A petíció benyújtója 
szerint a köztisztviselők román nemzeti ügynöksége kijelölt bizonyos állásokat a végzős 
hallgatók számára, a román kormánynak azonban még határoznia kell azok finanszírozásáról 
(2009. március). A petíció benyújtója kifogásolja a kialakult helyzetet, mivel köti őt a 
szerződés, miszerint jövőbeni munkaadója a román kormány, amely azonban egyelőre nem 
kínált számára állást. A petíció benyújtója azt állítja, hogy munkatársai is hasonló helyzetben 
vannak, és kifejti, hogy a román kormány megsértette a szóban forgó PHARE projekt 
tekintetében az Európai Bizottsággal kötött megállapodását. A petíció benyújtója azt is 
megemlíti, hogy jóllehet problémák adódtak az idei végzősök számára felkínált állásokat 
illetően, már el is indult a projekt újabb ciklusa száz jelentkezővel. Az ügy kivizsgálására kéri 
az Európai Parlamentet. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.
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A petíció benyújtója által az Európai Parlament előtt felvetett probléma, amely „A 
szakképzett fiatalokra irányuló program hozzáigazítása a közfeladatok ellátásának 
reformjához kapcsolódó igényekhez” elnevezésű, RO 2005/017-553.01.03.02 PHARE-projekt 
eredményeinek fenntarthatóságát érinti, nem ismeretlen a Bizottság előtt. 2009. szeptember 
17-én az Európai Bizottsághoz hasonló tiltakozás érkezett egy további sikeres végzős 
hallgatótól, aki ugyanezen PHARE-projekt keretében részesült képzésben.

Mivel a Bizottság nem rendelkezik közvetlen hatáskörrel ahhoz, hogy fellépjen a román 
kormánnyal szemben a munkaerő-felvételi politikával kapcsolatos ügyekben, 2009. 
szeptember végén a Bizottság továbbította a korábbi levelet a román nemzeti 
programengedélyezőhöz és a nemzeti segélykoordinátorhoz, akik a PHARE-programok 
végrehajtásáért felelősek, és akiknek megfelelő intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, 
hogy biztosítsák a projekt célkitűzéseinek teljesítését és az eredmények fenntarthatóságát. 

2009 decemberében a Bizottság megismételte a román hatóságokhoz intézett kifejezett 
kérését, hogy tájékoztassák azokról a jövőbeli lépésekről, amelyeket azzal a céllal tesznek, 
hogy biztosítsák a projekt célkitűzéseinek elérését. 
A Bizottság hatásköre, ahogy fent említettük, igen korlátozott abban, hogy megoldást találjon 
a végzős hallgatók helyzetére; egyedül azt értékelheti, hogy megvalósultak-e a projekt várt 
eredményei a programozási dokumentumokban meghatározottak szerint. Amennyiben a 
román hatóságok nem teljesítik időben a vállalt kötelezettségeiket, a Bizottság megvizsgálja a 
PHARE-projekt támogathatóságát, és ennek alapján dönthet úgy, hogy nem hagyja jóvá a 
projektre vonatkozó kifizetéseket. 


