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Temats: Lūgumraksts Nr. 1680/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Konstantinos Aivaliotis un kam pievienots viens paraksts, par Grieķijas valdības 
lēmumu izbeigt apmācību programmas Grieķijā

Lūgumraksts Nr. 1682/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Konstantinos Aivaliotis un kam pievienots viens paraksts, par Grieķijas valdības 
lēmumu izbeigt apmācību programmas Grieķijā

1. Lūgumraksta Nr. 1680/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz jaunās Grieķijas valdības lēmumu izbeigt apmācību 
programmas, ko OAED (Grieķijas Darbaspēka nodarbinātības organizācija) ir organizējusi 
pēdējos 15 gadus un ko līdzfinansē ES. Šo apmācību programmu mērķis bija sniegt jauniem 
cilvēkiem iespēju pievienoties darba tirgum un iegūt nepieciešamo darba pieredzi viņu 
nākotnes profesijām. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tūkstošiem jaunu cilvēku, kuri ir 
snieguši savus pakalpojumus līdzīgā veidā kā citi strādājošie, pašlaik saskaras ar bezdarbu tā 
vietā, lai tiktu pieņemti pastāvīgā darbā, un viņu praktikantu statusa dēļ nevar pilnvērtīgi 
izmantot apdrošināšanas tiesības. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu un izmeklēt, kādā mērā Grieķijas valdības lēmums atbilst principiem, uz 
kuriem balstās šīs ES finansētās programmas.

2. Lūgumraksta Nr. 1682/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz jaunās Grieķijas valdības lēmumu izbeigt apmācību 
programmas, ko OAED (Grieķijas Darbaspēka nodarbinātības organizācija) ir organizējusi 
pēdējos 15 gadus un ko līdzfinansē ES. Šo apmācību programmu mērķis bija sniegt jauniem 
cilvēkiem iespēju pievienoties darba tirgum un iegūt nepieciešamo darba pieredzi viņu 
nākotnes profesijām. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tūkstošiem jaunu cilvēku, kuri ir 
snieguši savus pakalpojumus līdzīgā veidā kā citi strādājošie, pašlaik saskaras ar bezdarbu tā 
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vietā, lai tiktu pieņemti pastāvīgā darbā, un viņu praktikantu statusa dēļ nevar pilnvērtīgi 
izmantot apdrošināšanas tiesības. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu un izmeklēt, kādā mērā Grieķijas valdības lēmums atbilst principiem, uz 
kuriem balstās šīs ES finansētās programmas.

2. Pieņemamība

Lūgumraksti Nr. 1680/2009 un Nr. 1682/2009 atzīti par pieņemamiem 2010. gada 
25. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Saskaņā ar Grieķijas varas iestāžu sniegto informāciju pasākumus praktiskās darba pieredzes 
(posma) iegūšanai jaunpienācējiem darba tirgū un tiem, kas darba tirgū atgriežas atkārtoti, 
valsts un privātajos sektoros iepriekš līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds (turpmāk — ESF). 
2007.–2013. gada plānošanas periodā „posma” programmas valsts sektorā ir izslēgtas no ESF 
līdzfinansējuma, un darba pieredzes programmas ir paredzētas tikai privātajā sektorā.

Neskatoties uz iepriekš minēto, 2009. gada pavasarī Grieķijas varas iestādes nosūtīja vēstuli, 
kurā lūdza rast iespēju līdzfinansēt jaunu „posma” programmu Grieķijas valsts sektorā. 
Komisijas dienesti atbildēja, ka ir gatavi pārskatīt šo jautājumu, bet atkārtoti norādīja uz 
vairākiem nosacījumiem, kas jāpiemēro. Konkrēti līdzfinansējuma atjaunošanai „posma” 
programmām valsts sektorā tika izvirzīti šādi nosacījumi: programmas ir ierobežotas laika 
ziņā (īsas), paredzētas īpašām grupām (koncentrētas), tajās paredzēta pilna sociālā 
apdrošināšana visiem dalībniekiem, noslēguma (ex-post) un tematiska programmas 
novērtējuma veikšana un īpašu apmācības moduļu dalībniekiem iekļaušana programmā. 
Ierosinātie nosacījumi atspoguļo nostāju, ka līdzīgi kā privātajā sektorā programmām, kas 
sniedz praktisku darba pieredzi, ir divkāršs mērķis: sniegt bezdarbniekiem iespēju tuvāk 
iepazīties ar darba tirgu un uzlabot savas prasmes un kvalifikācijas. Apmācību programmas 
nekādā ziņā nav domātas pastāvīgo darbinieku aizstāšanai vai lai pavērtu ceļu darbam valsts 
pārvaldē.

Grieķijas varas iestādes neatjaunoja savu lūgumu, tādēļ programmai netika piešķirts 
līdzfinansējums.

2009. gadā īstenotās „posma” programmas valsts sektorā tika finansētas tikai no Grieķijas 
budžeta. 2010. gadā Grieķijas varas iestādes paziņoja par visu „posma” programmu
izbeigšanu valsts un plašākā valsts sektorā saskaņā ar pasākumiem, kas tika pieņemti 
Grieķijas Republikas atjaunotās „Stabilitātes un izaugsmes programmas” ietvaros.

Ņemot vērā to, ka 2007.–2013. gada plānošanas periodā „posma” programmas valsts sektorā 
netiek finansētas no ES fondiem, jautājums par Grieķijas valdības lēmumu atbilstību šo ES 
programmu principiem nav aktuāls.”


