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Lūgumrakstu komiteja

17.12.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1215/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Mircea 
Tiberiu Igret, par neatbilstību saistībām, kuras Rumānijas valdība ir uzņēmusies 
PHARE projekta ietvaros

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas kā PHARE projekta RO 2005/017-553.01.03.02. 
„Jauno speciālistu programmas pielāgošana valsts funkciju reformas vajadzībām” absolvents 
2009. gada martā ir apņēmies strādāt Rumānijas pārvaldē piecus gadus. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Rumānijas Valsts civildienesta ierēdņu aģentūra 
ir noteikusi darbavietas absolventiem, bet Rumānijas valdībai vēl jālemj par finansējumu tiem 
(2009. gada marts). Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par šo situāciju, jo līgums uzliek viņam 
saistības strādāt Rumānijas pārvaldē, kas viņam pašlaik nepiedāvā nekādu darbu.
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa kolēģi ir līdzīgā situācijā, un apgalvo, ka Rumānijas 
valdība ir pārkāpusi tās līgumu ar Eiropas Komisiju par šo PHARE projektu. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī norāda, ka, neskatoties uz problēmām, kas saistītas ar darbavietu 
nodrošināšanu šā gada absolventiem, ir uzsākts jauns projekta cikls ar simts dalībniekiem. 
Viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 4. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Šajā lūgumrakstā Eiropas Parlamentam minētā problēma attiecībā uz Phare projekta 
RO2005/017-553.01.03.02. „Jauno speciālistu programmas pielāgošana valsts funkciju 
reformas vajadzībām” ilgtspējības rezultātiem Komisijai nav jaunums. 2009. gada 
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17. septembrī Eiropas Komisija saņēma līdzīgu iebildumu no kāda cita veiksmīga absolventa, 
kas apmācīts šā paša Phare projekta ietvaros.

Ņemot vērā, ka Komisijai nav tiešas kompetences iejaukties Rumānijas valdības jautājumos, 
kas saistīti ar darbā pieņemšanas politiku, 2009. gada septembra beigās Komisija pārsūtīja 
iepriekš minēto vēstuli Rumānijas valsts kredītrīkotājam un valsts palīdzības koordinatoram, 
kuri ir atbildīgi par Phare programmu īstenošanu un kuriem būtu jāveic atbilstoši pasākumi, 
lai nodrošinātu projektu mērķu sasniegšanu un rezultātu ilgtspējību.
2009. gada decembrī Komisija atkārtoti izteica konkrēto prasību Rumānijas varas iestādēm 
informēt par turpmāko rīcību, kas paredzēta, lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu.
Komisijas kompetence attiecībā uz risinājumu absolventu situācijā, kā minēts iepriekš, ir ļoti 
ierobežota — Komisija var tikai novērtēt, vai ir sasniegti plānotie projekta rezultāti, kas 
noteikti programmdokumentos. Ja saistības, ko uzņēmušās Rumānijas varas iestādes, netiks 
izpildītas savlaicīgi, Komisija izvērtēs Phare atbalsta atbilstību un tā rezultātā var 
neapstiprināt maksājumu šiem projektiem.”


