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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1680/2009, którą złożył Konstantinos Aivaliotis (Grecja) z 1 podpisem, 
w sprawie zakończenia przez nowy grecki rząd programów praktyk w Grecji

Petycja 1682/2009, którą złożył Konstantinos Antonopoulos (Grecja) 
z 1 podpisem, w sprawie zakończenia przez nowy grecki rząd programów praktyk 
w Grecji

1. Streszczenie petycji 1680/2009

Składający petycję odnosi się do decyzji nowego greckiego rządu o zakończeniu programów 
szkoleniowych, które przez ostatnie 15 lat były prowadzone przez OAED (grecki urząd 
ds. zatrudniania siły roboczej) i które były współfinansowane przez UE. Założeniem tych 
programów szkoleniowych było umożliwienie młodym osobom wejścia na rynek pracy oraz 
danie szansy zdobycia doświadczenia zawodowego, niezbędnego do ich przyszłej kariery. 
Składający petycję podkreśla, że tysiące młodych osób, które pracowały na równej stopie 
z innymi pracownikami, są zagrożone bezrobociem i nie mają szansy przyjęcia na stałą 
posadę oraz że ze względu na nadany im status praktykanta osoby te nie mogą korzystać ze 
wszystkich praw ubezpieczeniowych. W związku z tym składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do zajęcia się tą sprawą oraz do zbadania, w jakim stopniu decyzja grackiego 
rządu jest zgodna z zasadami, na których opierają się te współfinansowane przez UE 
programy.

Streszczenie petycji 1682/2009

Składający petycję odnosi się do decyzji nowego greckiego rządu o zakończeniu programów 
szkoleniowych, które przez ostatnie 15 lat były prowadzone przez OAED (grecki urząd 
ds. zatrudniania siły roboczej) i które były współfinansowane przez UE. Założeniem tych 
programów szkoleniowych było umożliwienie młodym osobom wejścia na rynek pracy oraz 
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danie szansy zdobycia doświadczenia zawodowego, niezbędnego do ich przyszłej kariery. 
Składający petycję podkreśla, że tysiące młodych osób, które pracowały na równej stopie 
z innymi pracownikami, są zagrożone bezrobociem i nie mają szansy przyjęcia na stałą 
posadę oraz że ze względu na nadany im status praktykanta osoby te nie mogą korzystać ze 
wszystkich praw ubezpieczeniowych. W związku z tym składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do zajęcia się tą sprawą oraz do zbadania, w jakim stopniu decyzja grackiego 
rządu jest zgodna z zasadami, na których opierają się te współfinansowane przez UE 
programy.

2. Dopuszczalność

Petycje 1680/2009 i 1682/2009 uznane zostały za dopuszczalne dnia 25 lutego 2010 r. 
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze greckie działania związane 
z nabywaniem doświadczenia zawodowego przez osoby wchodzące i powracające na rynek 
pracy (staż), zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, były w przeszłości 
współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (zwany dalej „EFS”). W okresie 
programowania na lata 2007–2013 programy „stażowe” w sektorze publicznym zostały 
wyłączone ze współfinansowania przez EFS i przewidziane są tylko programy związane 
z nabywaniem doświadczenia zawodowego w sektorze prywatnym.

Mimo tego wiosną 2009 r. władze greckie wystosowały pismo, zapytując o możliwość 
współfinansowania nowego programu „stażowego” w sektorze publicznym w Grecji. Służby 
Komisji odpowiedziały, że zgadzają się na przegląd tej sprawy, jednak ponownie podkreśliły, 
że należy tu uwzględnić liczne warunki. W szczególności wznowienie współfinansowania 
programów „stażowych” w sektorze publicznym uzależniono od spełnienia następujących 
warunków: ograniczenie w czasie (krótki okres), skierowanie do konkretnych grup
(skoncentrowanie), pełne ubezpieczenie społeczne dla wszystkich uczestników, możliwość 
zarówno oceny ex-post, jak i oceny w trakcie realizacji programu oraz uwzględnienie 
w programie konkretnych modułów szkoleniowych dla uczestników. Przedstawione warunki 
odzwierciedlają przekonanie o tym, że – podobnie jak w sektorze prywatnym – celem
programów związanych z nabywaniem doświadczenia zawodowego w sektorze publicznym 
jest jednocześnie zapewnienie osobom bezrobotnym możliwości bliższego kontaktu 
z rynkiem pracy oraz zwiększenie ich umiejętności i podniesienie kwalifikacji. Programy 
szkoleniowe w żadnym wypadku nie mają na celu zastąpienia stałego personelu czy 
stworzenia możliwości zatrudnienia w administracji publicznej.

Władze greckie nie ponowiły swojego wniosku, w związku z czym program nie był nigdy 
współfinansowany.

W całym roku 2009 programy „stażowe” realizowane w sektorze publicznym były 
finansowane wyłącznie z greckiego budżetu. W 2010 r. władze greckie ogłosiły zakończenie 
wszystkich programów „stażowych” w szeroko rozumianym sektorze publicznym w ramach 
środków przyjętych wraz ze zaktualizowanym programem stabilności i wzrostu Republiki 
Greckiej.
Biorąc pod uwagę to, że w okresie programowania na lata 2007–2013 programy „stażowe” 
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w sektorze publicznym nie są współfinansowane z funduszy UE, zgodność decyzji rządu 
greckiego z zasadami tych programów UE nie jest rozpatrywana.


