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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1215/2009, ingediend door dhr. Mircea Tiberiu Igret 
(Roemeense nationaliteit), over het niet voldoen door de Roemeense 
regering aan haar verplichtingen in het kader van een Phare-project

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat hij na het met goed gevolg volgen van het Phare-project RO 2005/017-
553.01.03.02, "Aanpassing van de Young Professional-regeling aan de behoeften van de 
hervorming van het ambtenarenapparaat" in maart 2009, zich ertoe heeft verbonden vijf jaar 
voor de Roemeense regering te werken. Volgens indiener heeft het Roemeense nationale 
agentschap voor ambtenaren banen aangewezen voor de gediplomeerden, maar moet de 
Roemeense regering nog een besluit nemen over de financiering hiervan (maart 2009). 
Indiener beklaagt zich over deze situatie aangezien hij zich contractueel heeft verbonden tot 
werken voor de Roemeense regering, die hem voorlopig geen enkele baan aanbiedt. Indiener 
geeft aan dat zijn collega's zich in dezelfde situatie bevinden en beweert dat de Roemeense 
regering haar afspraken met de Europese Commissie met betrekking tot dit Phare-project niet 
is nagekomen. Indiener vermeldt tevens dat er een nieuwe projectcyclus is gestart met 
honderd aanvragers, ondanks de problemen die zich voordoen bij het aanbieden van een baan 
aan de gediplomeerden uit zijn eigen jaar. Hij verzoekt het Europees Parlement zich over deze 
kwestie te buigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Het probleem dat in dit verzoekschrift wordt voorgelegd aan het Europees Parlement in 
verband met de duurzaamheid van de resultaten van het Phare-project RO2005/017-
553.01.03.02 "Aanpassing van de Young Professional-regeling aan de behoeften van de 
hervorming van het ambtenarenapparaat" is niet nieuw voor de Commissie. Op 17 september 
2009 heeft de Europese Commissie een soortgelijke klacht ontvangen van een andere
kandidaat die met goed gevolg hetzelfde Phare-project had doorlopen.
De Commissie beschikt niet over directe bevoegdheid om stappen te ondernemen bij de 
Roemeense autoriteiten inzake kwesties die verband houden met het aanwervingsbeleid. 
Bijgevolg heeft de Commissie eind september 2009 haar eerdere brief doorgestuurd aan de 
nationale ordonnateur en de nationale hulpcoördinator (NAC) van Roemenië. Beiden zijn 
verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de Phare-programma's en dienen adequate 
maatregelen te treffen teneinde de doelstellingen van de projecten te verwezenlijken en de 
duurzaamheid van de resultaten te waarborgen.

In december 2009 heeft de Commissie de Roemeense autoriteiten opnieuw verzocht om 
gedetailleerde informatie over de stappen die zij voornemens zijn te ondernemen om de 
doelstellingen van het project te verwezenlijken. 
De Commissie beschikt slechts over zeer beperkte bevoegdheid om een oplossing te vinden 
voor de bovengenoemde situatie van afgestudeerde kandidaten. Zij kan slechts beoordelen of 
de op basis van de programmeringsdocumenten verwachte resultaten zijn behaald. Indien de 
Roemeense autoriteiten de gedane toezeggingen niet tijdig nakomen, moet de Commissie de 
Phare-steun opnieuw tegen het licht houden en kan zij dientengevolge besluiten haar 
goedkeuring te onthouden aan de financiering van die projecten.


