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Tema: Peticija Nr. 1215/2009 dėl įsipareigojimų, kuriuos pagal PHARE projektą 
prisiėmė Rumunijos Vyriausybė, nesilaikymo, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis Mircea Tiberiu Igret 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 2009 m. kovo mėn. tapęs PHARE projekto 
RO 2005/017-553.01.03.02 „Jaunų specialistų pritaikymo valstybės tarnautojų pareigų 
reformos poreikiams tenkinti programa“ (angl. Adapting Young Professional Scheme to the 
Needs of the Reform of the Public Function) absolventu įsipareigojo penkerius metus dirbti 
Rumunijos administracijoje. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Rumunijos nacionalinė 
valstybės tarnautojų agentūra numatė darbo vietas absolventams, tačiau Rumunijos 
Vyriausybė dar turi priimti sprendimą dėl jų finansavimo (2009 m. kovo mėn.). Peticijos 
pateikėjas smerkia šią padėtį, nes sutartimi jis yra įsipareigojęs dirbti Rumunijos Vyriausybei, 
kuri iki šiol jam nepasiūlė jokios darbo vietos. Peticijos pateikėjas tvirtinta, kad kitų 
absolventų padėtis yra tokia pati, ir teigia, kad Rumunijos Vyriausybė nesilaiko su Europos 
Komisija pasirašyto susitarimo dėl šio PHARE projekto. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, 
kad nepaisant problemų, susijusių su šių metų absolventų įdarbinimu, į naują projekto etapą 
įtraukta šimtas paraiškas pateikusių asmenų. Jis prašo, kad Europos Parlamentas pasidomėtų 
šiuo klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
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(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Šioje Europos Parlamentui pateiktoje peticijoje nurodyta problema dėl PHARE projekto 
RO2005/017-553.01.03.02 „Jaunų specialistų pritaikymo valstybės tarnautojų pareigų 
reformos poreikiams tenkinti programa“ (angl. Adapting Young Professional Scheme to the 
needs of the reform of the public function) rezultatų tvarumo jau žinoma Komisijai. 2009 m. 
rugsėjo 17 d. Komisija gavo panašų skundą iš dar vieno pagal tą pačią programą rengto ir ją 
sėkmingai baigusio absolvento.

Kadangi Komisija neturi tiesioginės kompetencijos tiesiogiai kreiptis į Rumunijos Vyriausybę 
įdarbinimo politikos klausimais, 2009 m. rugsėjo mėn. pabaigoje Komisija persiuntė anksčiau 
gautą raštą Rumunijos įgaliotajam valstybės pareigūnui ir nacionaliniam pagalbos 
koordinatoriui, kurie yra atsakingi už PHARE programų įgyvendinimą ir kurie turėtų imtis 
atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų pasiekti projektų tikslai ir užtikrintas 
rezultatų tvarumas.

2009 m. gruodžio mėn. Komisija dar kartą pateikė konkretų prašymą Rumunijos valdžios 
institucijoms pranešti apie būsimus veiksmus, kurių numatyta imtis siekiant užtikrinti, kad 
projekto tikslai būtų pasiekti. 
Kaip jau minėta, Komisijos kompetencija siekiant surasti išeitį iš padėties, kurioje atsidūrė 
absolventai, yra labai ribota – ji gali tik įvertinti, ar pasiekti programavimo dokumentuose 
nustatyti laukiami projekto rezultatai. Jeigu Rumunijos valdžios institucijų prisiimti 
įsipareigojimai neįvykdomi laiku, Komisija vertina PHARE paramos tinkamumą ir gali 
nepatvirtinti šių projektų finansavimo.“


