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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1680/2009, внесена от Konstantinos Aivaliotis, с гръцко гражданство, 
подкрепена от още един подпис, относно решението на новото гръцко 
правителство да прекрати стажантски програми в Гърция

Петиция 1682/2009, внесена от Konstantinos Antonopoulos, с гръцко 
гражданство, подкрепена от още един подпис, относно решението на новото 
гръцко правителство да прекрати стажантски програми в Гърция

1. Резюме на петиция 1680/2009

Вносителят на петицията повдига въпроса за решението на новото гръцко правителство 
да прекрати стажантски програми, организирани от „OAED“ (Гръцката организация за 
заетост на работната сила) през последните 15 години и съфинансирани от ЕС. Целта на 
стажантските програми е да предоставят на млади хора възможността да навлязат на 
трудовия пазар и шанс да натрупат необходимия трудов опит за бъдещата си кариера.
Вносителят на петицията посочва, че хиляди млади хора, които са предоставяли 
услугите си на равни начала с другите работници, сега са заплашени от безработица, 
вместо да бъдат наети на постоянни длъжности, и че заради статута им на стажанти те 
не се ползват с пълни осигурителни права. Затова вносителят на петицията призовава 
Европейския парламент да се заеме с въпроса и да проучи до каква степен решението 
на гръцкото правителство съответства на принципите, на които се основават тези 
финансирани от ЕС програми.

Резюме на петиция 1682/2009

Вносителят на петицията повдига въпроса за решението на новото гръцко правителство 
да прекрати стажантски програми, организирани от „OAED“ (Гръцката организация за 
заетост на работната сила) през последните 15 години и съфинансирани от ЕС. Целта на 
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стажантските програми е да предоставят на млади хора възможността да навлязат на 
трудовия пазар и шанс да натрупат необходимия трудов опит за бъдещата си кариера.
Вносителят на петицията посочва, че хиляди млади хора, които са предоставяли 
услугите си на равни начала с другите работници, сега са заплашени от безработица, 
вместо да бъдат наети на постоянни длъжности, и че заради статута им на стажанти те 
не се ползват с пълни осигурителни права. Затова вносителят на петицията призовава 
Европейския парламент да се заеме с въпроса и да проучи до каква степен решението 
на гръцкото правителство съответства на принципите, на които се основават тези 
финансирани от ЕС програми.

2. Допустимост

Петиции 1680/2009 и 1682/2009 са обявени за допустими на 25 февруари 2010 г. 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Според информация от гръцките органи в миналото дейностите за набиране на трудов 
опит (стаж) за хора, на които им предстои да навлязат или които ще навлязат повторно 
на пазара на труда, както в публичния така и в частния сектор, са били съфинансирани 
от Европейския социален фонд (наричан по-долу „ЕСФ“). През програмния период 
2007–2013 г .  стажантските програми в публичния сектор са изключени от 
съфинансиране от ЕСФ и са предвидени такива само в частния сектор.

Независимо от горепосоченото, през пролетта на 2009 г. гръцките органи изпратиха 
писмо, с което търсят възможност за съфинансиране на нови стажантски програми в 
публичния сектор в Гърция. Службите на Комисията отговориха, че те са готови да 
разгледат този въпрос, но изтъкнаха отново, че трябва да се приложат редица условия.
По-конкретно подновяването на съфинансирането за стажантски програми в публичния 
сектор следва да зависи от изпълнението на следните условия: ограничение по 
отношение на времетраене (кратки), насочени към конкретни групи (целеви), пълно 
социалноосигурително покритие за всички участници, осигуряване на последваща и 
текуща оценка на програмата и включването в програмата на специфични модули за 
обучение на участниците. Предложените условия отразяват позицията, че както и в 
частния сектор целта на стажантските програми в публичния сектор е двойна: да 
осигурят на безработните възможност за по-тесен контакт с пазара на труда и да 
подобрят уменията и квалификациите им. Стажантските програми по никакъв начин 
нямат за цел да заменят постоянен персонал или да осигуряват път за влизане в 
държавната администрация.

Гръцките органи не подновиха искането си и затова програмата никога не е 
съфинансирана.

През 2009 г. изпълняваните в публичния сектор стажантски програми са финансирани 
изключително от гръцкия бюджет. През 2010 г.  гръцките органи обявиха края на 
всички стажантски програми в държавния и публичния сектор в рамките на мерките, 
приети в границите на актуализираната програма за стабилност и растеж на Гръцката 
република.
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Предвид факта, че през програмния период 2007–2013 г.  стажантските програми в 
публичния сектор не се съфинансират със средства на ЕС, не е необходима 
съгласуваност на решението на гръцкото правителство с принципите на тези програми 
на ЕС.


