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Temos: Peticija Nr. 1680/2009 dėl naujos Graikijos vyriausybės nutraukiamų stažuočių
programų, kurią pateikė Graikijos pilietis Konstantinos Aivaliotis, su vienu parašu

Peticija Nr. 1682/2009 dėl naujos Graikijos vyriausybės nutraukiamų stažuočių 
programų Graikijoje, kurią pateikė Graikijos pilietis Konstantinos Antonopoulos, 
su vienu parašu

1. Peticijos Nr. 1680/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas remiasi nauju Graikijos vyriausybės sprendimu nutraukti stažuočių 
programas, kurias OAED (Graikijos darbuotojų įdarbinimo organizacija) įgyvendino 
pastaruosius 15 metų, ir kurios yra bendrai finansuojamos ES. Šių stažuočių programų tikslas 
– suteikti jauniems žmonėms galimybę patekti į darbo rinką ir įgyti karjerai ateityje 
reikalingos darbo patirties. Peticijos pateikėjas nurodo, kad tūkstančiams jaunų žmonių, kurie 
dirbo vienodomis sąlygomis su kitais darbuotojais, dabar gresia nedarbas, užuot juos 
įdarbinus nuolatinėje darbo vietoje, ir kad dėl stažuotojų statuso jie negali naudotis visomis 
teisėmis į draudimą. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą pasidomėti šiuo 
klausimu ir ištirti, ar Graikijos vyriausybės sprendimas dera su principais, kuriais paremtos 
šios ES finansuojamos programos.

Peticijos Nr. 1682/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas remiasi nauju Graikijos vyriausybės sprendimu nutraukti stažuočių 
programas, kurias OAED (Graikijos darbuotojų įdarbinimo organizacija) įgyvendino 
pastaruosius 15 metų, ir kurios yra bendrai finansuojamos ES. Šių stažuočių programų tikslas 
– suteikti jauniems žmonėms galimybę patekti į darbo rinką ir įgyti karjerai ateityje 
reikalingos darbo patirties. Peticijos pateikėjas nurodo, kad tūkstančiams jaunų žmonių, kurie 
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dirbo vienodomis sąlygomis su kitais darbuotojais, dabar gresia nedarbas, užuot juos 
įdarbinus nuolatinėje darbo vietoje, ir kad dėl stažuotojų statuso jie negali naudotis visomis 
teisėmis į draudimą. Taigi peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pasidomėti šiuo 
klausimu ir ištirti, ar Graikijos vyriausybės sprendimas dera su principais, kuriais paremtos 
šios ES finansuojamos programos.

2. Priimtinumas

Peticijos Nr. 1680/2009 ir Nr. 1682/2009 paskelbtos priimtinomis 2010 m. vasario 25 d. 
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Pagal Graikijos valdžios institucijų suteiktą informaciją, anksčiau veikla, skirta naujų darbo 
rinkos dalyvių ar jį ją grįžtančių asmenų darbo patirčiai (vadinamosios programos „Stage“) 
įgyti, ir viešajame, ir privačiajame sektoriuose bendrai finansuota iš Europos socialinio fondo 
(toliau – ESF). 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu bendrasis finansavimas iš ESF 
netaikomas viešojo sektoriaus programoms „Stage“ ir numatyta įgyvendinti tik privačiajame 
sektoriuje vykdomas programas, skirtas darbo patirčiai įgyti.

Nepaisant pirmiau minėtos informacijos, 2009 m. pavasarį Graikijos valdžios institucijos 
išsiuntė raštą, kuriame prašė rasti galimybę bendrai finansuoti naują Graikijos viešojo 
sektoriaus programą „Stage“. Komisijos tarnybos atsakė, kad jos pasirengusios iš naujo 
apsvarstyti šį klausimą, tačiau pakartojo, kad turi būti taikomos tam tikros sąlygos. Visų 
pirma, kad būtų atnaujintas bendras programų „Stage“ finansavimas, nustatytos šios sąlygos: 
apribojimas laiko požiūriu (trumpalaikės programos), specialus pritaikymas konkrečioms 
grupėms (sutelktos programos), visiškas visų dalyvių socialinis draudimas, galimybė atlikti ir 
ex post, ir nuolatinį programos vertinimą ir konkrečių dalyviams skirtų mokymo modulių 
įtraukimas į programą. Nustatytose sąlygose atsispindi nuomonė, kad kaip ir privačiajame, 
viešajame sektoriuje vykdomomis programomis, skirtomis patirčiai įgyti, siekiama dvejopo 
tikslo: suteikti bedarbiams galimybę palaikyti glaudesnius ryšius su darbo rinka ir tobulinti jų 
įgūdžius bei kvalifikaciją. Stažuočių programomis jokiu būdu nesiekiama pakeisti nuolatinių 
darbuotojų ar sudaryti sąlygas patekti į viešojo administravimo sektorių.

Graikijos valdžios institucijos nepakartojo savo prašymo, todėl programa nebuvo bendrai 
finansuota.

2009 m. viešajame sektoriuje įgyvendintos programos „Stage“ finansuotos tik iš Graikijos 
biudžeto. 2010 m. Graikijos valdžios institucijos paskelbė, kad pagal atnaujintą Graikijos 
Respublikos „Stabilumo ir augimo programą“ nutraukia visas viešąsias ir platesniame 
viešajame sektoriuje vykdomas programas „Stage“.

Atsižvelgiant į tai, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu viešojo sektoriaus programos 
„Stage“ nėra bendrai finansuojamos iš ES fondų, nereikalaujama, kad Graikijos vyriausybės 
sprendimas atitiktų ES programoms taikomus principus.“


