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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1680/2009, imressqa minn Konstantinos Aivaliotis, ta’ nazzjonalità 
Griega, flimkien ma’ firma oħra, dwar l-itterminar ta’ programmi ta’ taħriġ mill-
Gvern il-ġdid fil-Greċja

Petizzjoni 1682/2009, imressqa minn Konstantinos Antonopoulos, ta’ nazzjonalità 
Griega, flimkien ma’ firma oħra, dwar l-itterminar ta’ programmi ta’ taħriġ mill-
Gvern il-ġdid fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni 1680/2009

Il-petizzjonant jirreferi għad-deċiżjoni tal-Gvern il-ġdid Grieg li jtemm il-programmi ta’ 
taħriġ li l-OAED (l-Organizzazzjoni Griega għall-Impjegar tar-Riżorsi Umani) kienet qed 
tmexxi matul dawn l-aħħar 15-il sena u li huma kofinanzjati mill-UE. L-objettiv ta’ dawn il-
programmi ta’ taħriġ kien li ż-żgħażagħ jingħataw l-opportunità li jidħlu fis-suq tax-xogħol u 
l-possibilità li jiksbu l-esperjenza tax-xogħol neċessarja għall-karrieri futuri tagħhom. Il-
petizzjonant jiġbed l-attenzjoni li eluf ta’ żgħażagħ li pprovdew is-servizzi tagħhom taħt 
kundizzjonijiet indaqs bħall-ħaddiema l-oħrajn issa qed jiffaċċjaw il-qgħad flok ma jiġu 
impjegati f’karigi permanenti u li, bħala riżultat tal-istejtus tagħhom bħala persuni li qed 
jitħarrġu, ma jgawdux minn drittijiet għal assigurazzjoni sħiħa. Għaldaqstant, il-petizzjonant 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh u jinvestiga kemm id-deċiżjoni 
tal-Gvern Grieg hija konformi mal-prinċipji li fuqhom huma bbażati dawn il-programmi 
ffinanzjati mill-UE.

Sommarju tal-petizzjoni 1682/2009

Il-petizzjonant jirreferi għad-deċiżjoni tal-Gvern il-ġdid Grieg li jtemm il-programmi ta’ 
taħriġ li l-OAED (l-Organizzazzjoni Griega għall-Impjegar tar-Riżorsi Umani) kienet qed 
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tmexxi matul dawn l-aħħar 15-il sena u li huma kofinanzjati mill-UE. L-objettiv ta’ dawn il-
programmi ta’ taħriġ kien li ż-żgħażagħ jingħataw l-opportunità li jidħlu fis-suq tax-xogħol u 
l-possibilità li jiksbu l-esperjenza tax-xogħol neċessarja għall-karrieri futuri tagħhom. Il-
petizzjonant jiġbed l-attenzjoni li eluf ta’ żgħażagħ li pprovdew is-servizzi tagħhom taħt 
kundizzjonijiet indaqs bħall-ħaddiema l-oħrajn issa qed jiffaċċjaw il-qgħad flok ma jiġu 
impjegati f’karigi permanenti u li, bħala riżultat tal-istejtus tagħhom bħala persuni li qed 
jitħarrġu, ma jgawdux minn drittijiet għal assigurazzjoni sħiħa. Għaldaqstant, il-petizzjonant 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh u jinvestiga kemm id-deċiżjoni 
tal-Gvern Grieg hija konformi mal-prinċipji li fuqhom huma bbażati dawn il-programmi 
ffinanzjati mill-UE.

2. Ammissibilità

Il-petizzjonijiet 1680/2009 u 1682/2009 ġew iddikjarati ammissibbli fil-25 ta’ Frar 2010. Il-
Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Griegi, l-attivitajiet għall-esperjenza ta’ 
xogħol (stage) għal min jidħol għall-ewwel darba jew jerġa’ jidħol fis-suq tax-xogħol, kemm 
fis-settur pubbliku u kemm f’dak privat, fil-passat kienu qed jiġu kofinanzjati mill-Fond 
Soċjali Ewropew (minn issa ’l quddiem ‘il-FSE’). Fil-perjodu tal-ipprogrammar 2007-2013, 
il-programmi ta’ ‘stage’ fis-settur pubbliku ġew esklużi mill-kofinanzjament mill-FSE u 
huma previsti biss programmi ta’ esperjenza ta’ xogħol fis-settur privat. 

Minkejja dak li ssemma qabel, intbagħtet ittra mill-awtoritajiet Griegi fir-rebbiegħa tal-2009, 
b’talba għall-possibilità ta’ kofinanzjament ta’ programm ġdid ta’ ‘stage’ fis-settur pubbliku 
fil-Greċja. Is-servizzi tal-Kummissjoni wieġbu li huma lesti li jirrevedu din il-kwistjoni, iżda 
tennew li għandhom japplikaw għadd ta’ kundizzjonijiet. B’mod partikolari, it-tiġdid tal-
kofinanzjament għall-programmi ta’ ‘stage’ fis-settur pubbliku jiddependi minn dawn il-
kundizzjonijiet: limitazzjoni f’termini ta’ żmien (qosra), b’mira għal gruppi speċifiċi 
(iffukati), kopertura sħiħa tal-assigurazzjoni soċjali għall-parteċipanti kollha, dispożizzjoni 
kemm għal evalwazzjoni tal-programm li tkun ex-post u kemm għal evalwazzjoni kontinwa, u 
l-inklużjoni fil-programm ta’ moduli speċifiċi ta’ taħriġ għall-parteċipanti. Il-kundizzjonijiet li 
ġew ippreżentati jirriflettu l-pożizzjoni li, bħal fis-settur privat, il-programmi ta’ esperjenza 
ta’ xogħol fis-settur pubbliku għandhom żewġ għanijiet: li l-persuni qiegħda jingħataw il-
possibilità ta’ kuntatt eqreb mas-suq tax-xogħol u li jittejbu l-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom. Il-
programmi ta’ taħriġ m’għandhom l-ebda ħsieb li jissostitwixxu l-persunal permanenti, jew li 
jipprovdu mod sabiex wieħed jidħol fl-amministrazzjoni pubblika. 

L-awtoritajiet Griegi ma ġeddux it-talba tagħhom, u għalhekk il-programm qatt ma ġie 
kkofinanzjat. 

Matul l-2009, il-programmi ta’ ‘stage’ li ġew implimentati fis-settur pubbliku ġew finanzjati 
b’mod esklussiv mill-baġit Grieg. Fl-2010, l-awtoritajiet Griegi ħabbru l-itterminar tal-
programmi kollha ta’ ‘stage’ fis-settur pubbliku u fis-settur pubbliku usa’, fil-qafas tal-miżuri 
li ġew adottati fil-qafas tal-‘Programm għall-Istabilità u t-Tkabbir’ aġġornat tar-Repubblika 
Ellenika.  
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Fid-dawl tal-fatt li l-programmi ta’ ‘stage’ fis-settur pubbliku mhumiex kofinanzjati mill-
fondi tal-UE matul il-perjodu tal-ipprogrammar għall-2007-2013, il-konsistenza tad-deċiżjoni 
tal-gvern Grieg mal-prinċipji ta’ dawn il-programmi tal-UE ma tapplikax.


