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Komisja Petycji

17.12.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1215/2009, którą złożył Mircea Tiberiu Igret (Rumunia) w sprawie
nieprzestrzegania zobowiązań przyjętych przez rząd rumuński w ramach 
projektu PHARE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że jako osoba, która w marcu 2009 r. ukończyła studia 
w ramach projektu PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 „Dostosowywanie systemu 
kształcenia młodych fachowców do potrzeb reformy administracji publicznej”, zobowiązał się 
do pracy dla administracji rumuńskiej przez pięć lat. Według składającego petycję Rumuńska 
Agencja Krajowa ds. Służby Cywilnej znalazła miejsca pracy dla absolwentów, jednak 
rumuński rząd musi jeszcze podjąć decyzję w sprawie ich finansowania (marzec 2009 r.). 
Składający petycję informuje o takim stanie rzeczy, ponieważ na mocy umowy zobowiązany 
jest do pracy na rzecz rządu rumuńskiego, który jak dotąd nie zaoferował mu żadnego 
stanowiska. Stwierdza on, że jego koledzy znajdują się w tej samej sytuacji i przekonuje, że 
rząd rumuński naruszył umowę z Komisją Europejską dotyczącą rzeczonego projektu 
PHARE. Składający petycję stwierdza też, że pomimo problemów ze znalezieniem 
zatrudnienia dla tegorocznych absolwentów, rozpoczęto realizację nowego cyklu projektu 
obejmującego stu wnioskodawców. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zbadanie 
tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.
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Problem poruszony w przedmiotowej petycji do Parlamentu Europejskiego, który dotyczy
długofalowych rezultatów projektu Phare RO2005/017-553.01.03.02 „Dostosowywanie 
systemu kształcenia młodych fachowców do potrzeb reformy administracji publicznej”, nie 
jest nowy dla Komisji. W dniu 17 września 2009 r. Komisja Europejska otrzymała podobny
protest od innego absolwenta, który został z pomyślnym wynikiem przeszkolony w ramach 
tego samego projektu Phare.

Ponieważ Komisja nie ma bezpośrednich kompetencji do podejmowania interwencji u rządu 
rumuńskiego w sprawach związanych z polityką rekrutacyjną, pod koniec września 2009 r. 
przekazała ona wcześniejsze pismo skierowane do rumuńskiego Krajowego Dysponenta 
Środków z Unii Europejskiej oraz Krajowego Koordynatora Pomocy, którzy są 
odpowiedzialni za realizację programów Phare i powinni podjąć odpowiednie działania 
zmierzające do zapewnienia realizacji celów projektów i trwałości rezultatów.

W grudniu 2009 r. Komisja ponownie skierowała do władz rumuńskich specjalny wniosek 
o informowanie jej o przewidywanych przyszłych działaniach ukierunkowanych na realizację 
celów projektu.
Jak wspomniano wcześniej, kompetencje Komisji w zakresie znalezienia rozwiązania sytuacji 
absolwentów są bardzo ograniczone – może ona jedynie dokonać oceny, czy osiągnięto 
oczekiwane rezultaty projektu określone w dokumentach programowych. Jeżeli władze 
rumuńskie nie wywiążą się z przyjętych zobowiązań w odpowiednim czasie, Komisja zbada 
kwestię kwalifikowalności do uzyskania wsparcia z programu Phare i w konsekwencji może 
nie zatwierdzić płatności na rzeczone projekty.


