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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.:  Petiția nr. 1680/2009, adresată de Konstantinos Aivaliotis, de cetățenie elenă, 
însoțită de 1 semnătură, privind încheierea programelor de formare de către 
actualul guvern elen

Petiția nr. 1682/2009 adresată de Konstantinos Aivaliotis, de cetățenie elenă, 
însoțită de 1 semnătură, privind încheierea programelor de formare de către 
actualul guvern elen

1. Rezumatul petiției nr. 1680/2009

Petiționarul face referire la decizia adoptată de noul guvern elen privind încheierea 
programelor de practică (stagii) pe care OAED (Serviciul public de ocupare a forței de muncă 
din Grecia) le-a pus în aplicare în ultimii cincisprezece ani și care sunt finanțate de Uniunea 
Europeană. Aceste programe de formare sunt menite să ofere tinerilor posibilitatea de a intra 
pe piața muncii și de a dobândi experiența necesară pentru carierele lor viitoare. Petiționarul 
subliniază faptul că mii de tineri care și-au oferit serviciile la fel ca și ceilalți lucrători, în loc 
să fie integrați într-un mediu de muncă stabil, se confruntă acum cu șomajul, iar din cauza 
statutului lor de practicanți, nu beneficiază de drepturi depline de asigurare socială. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină în acest caz și să verifice în 
ce măsură decizia guvernului elen respectă principiile care stau la baza acestor programe 
finanțate de Uniunea Europeană.

Rezumatul petiției nr. 1682/2009

 Petiționarul face referire la decizia adoptată de noul guvern elen privind încheierea 
programelor de practică (stagii) pe care OAED (Serviciul public de ocupare a forței de muncă 
din Grecia) le-a pus în aplicare în ultimii cincisprezece ani și care sunt finanțate de Uniunea 
Europeană. Aceste programe de formare sunt menite să ofere tinerilor posibilitatea de a intra 
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pe piața muncii și de a dobândi experiența necesară pentru carierele lor viitoare. Petiționarul 
subliniază faptul că mii de tineri care și-au oferit serviciile la fel ca și ceilalți lucrători, în loc 
să fie integrați într-un mediu de muncă stabil, se confruntă acum cu șomajul, iar din cauza 
statutului lor de practicanți, nu beneficiază de drepturi depline de asigurare socială. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină în acest caz și să verifice în 
ce măsură decizia guvernului elen respectă principiile care stau la baza acestor programe
finanțate de Uniunea Europeană.

2. Admisibilitate

Petiția 1680/2009 și petiția 1682/2009 au fost declarate admisibile la 25 februarie 2010. 
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Conform informațiilor furnizate de autoritățile grecești, programele de practică (stagiu) ale 
celor care intră pentru prima dată ori ale celor care reintră pe piața muncii, atât în sectorul 
public, cât și în cel privat, au fost în trecut cofinanțate prin Fondul Social European (în 
continuare „FSE”). Pentru perioada de programare 2007-2013, programele de stagiu din 
sectorul public au fost exceptate de la cofinanțarea prin FSE, fiind prevăzute doar cele din 
sectorul privat.

În ciuda celor de mai sus, autoritățile grecești au trimis în primăvara anului 2009 o scrisoare
prin care solicita posibilitatea de a cofinanța un nou program de stagii în sectorul public din 
Grecia. Serviciile Comisiei au răspuns că sunt deschise să reexamineze acest subiect, dar au 
reiterat că un anumit număr de condiții trebuie să fie aplicate. Mai exact, reînnoirea 
cofinanțării programelor de stagiu în sectorul public a fost condiționată de următoarele: să fie 
limitată perioada de timp (scurtă), să fie adresată unor grupuri specifice (focalizată), toți 
participanții să fie asigurați complet în sistemul asigurărilor sociale, să se prevadă atât un 
sistem de evaluare inițială și finală, cât și unul de evaluare continuă, să se includă în program 
module specifice de pregătire pentru participanți. Condițiile propuse reflectă poziția că, la fel 
ca și în sectorul privat, scopul programelor de practică în sectorul public este dublu: să ofere 
celor fără loc de muncă posibilitatea de a avea un contact mai apropiat cu piața muncii și să le 
îmbunătățească aptitudinile și calificările. Programele de stagiu nu sunt sub nici o formă
destinate să înlocuiască personalul permanent și nici să ofere o cale de intrare în administrația 
publică.

Autoritățile grecești nu și-au reînnoit cererea și, în consecință, programul nu a fost niciodată 
cofinanțat.

Pe parcursul anului 2009, programele de stagiu implementate în sectorul public au fost 
finanțate exclusiv din bugetul grecesc. În 2010, autoritățile grecești au anunțat încheierea
tuturor programelor de stagiu în sectorul public și sectorul public mai larg, în contextul 
măsurilor adoptate în cadrul programului actualizat de stabilitate și creștere a Republicii 
Elene.

Având în vedere faptul că programele de stagiu din sectorul public nu sunt cofinanțate din 
fonduri ale UE în perioada de programare 2007-2013, deciziile guvernului elen nu trebuie să 



CM\816792RO.doc 3/3 PE441.357v01-00

RO

fie în conformitate cu principiile acestor programe UE.


