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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0430/2012 af Heikki Auvinen, finsk statsborger, om Europa-
Kommissionens afskedigelse af ham fra en stilling som teamleder af et EU-
uddannelsesprojekt i Turkmenistan 

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at Kommissionen afskedigede ham fra en stilling som teamleder af et 
EU-støttet uddannelsesprojekt i Turkmenistan. Han mener, at afskedigelsen var uretfærdig. 
Andragerens afskedigelse er dog ikke den eneste årsag til, at han har indsendt dette 
andragende. I det detaljerede dokument, som han har vedlagt dette andragende, sætter han 
desuden spørgsmålstegn ved de arbejdsmetoder, som Kommissionen anvender i sin 
gennemførelse af EU's politik i den sektor, hvor han arbejdede, samt måden, hvorpå EU's 
udviklingsmidler anvendes, EU's image og behandlingen af EU's tjenestemænd.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

Andrageren klager over, at Kommissionens kontrahent IBF International afskedigede ham fra 
en stilling som teamleder under kontrakt 2009/225-522 vedrørende støtte til modernisering af 
uddannelsessystemet i Turkmenistan. Efter en international begrænset udbudsprocedure blev 
denne tjenesteydelseskontrakt indgået inden for rammerne af direkte central forvaltning 
mellem Kommissionen som ordregivende myndighed og kontrahenten IBF den 20. december 
2009. Andrageren mener, at afskedigelsen var uretfærdig og ikke byggede på objektive og 
målbare forhold. Han sætter desuden spørgsmålstegn ved de arbejdsmetoder og EU-
kerneværdier, som Kommissionen anvender i sin gennemførelse af EU's politik i 
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uddannelsessektoren og i forbindelse med udviklingsbistand i Centralasien generelt. Et 78 
sider langt bilag med dokumenter, der understøtter hans argumentation, er vedlagt 
andragendet.
Han tilføjer yderligere omfattende dokumenter om to helt andre sager, som angiveligt 
dokumenterer uretfærdig behandling fra andre kontrahenters og fra Kommissionens side samt 
mangler i gennemførelsen af EU-bistand. I selve andragendet beskæftiger han sig dog ikke 
direkte med disse to sager.
Andrageren henviser primært til kontrakt 2009/225-522 vedrørende støtte til modernisering af 
uddannelsessystemet i Turkmenistan. Kommissionens observationer dækker derfor de 
specifikke punkter om denne kontrakt og generelle punkter om levering af EU-bistand i 
Centralasien. De yderligere oplysninger i bilagene henviser primært til forskellige projekter 
og især til forhold mellem eksperter og kontrahenter, som Kommissionen ikke kan 
kommentere. 

Kapitel 4 – ROM-rapport
I artikel 255 i EF-traktaten fastsættes det, at "ovennævnte institutioner", dvs. også 
Kommissionen, indarbejder hver særlige bestemmelser vedrørende aktindsigt i deres 
forretningsordener. ROM-håndbogen (resultatorienteret overvågning) fra juli 20091, 2.7 
Udbredelse, som bekræftet i 2012-versionen, anbefaler udbredelse af ROM-
overvågningsrapporten til alle interessenter. Det fastslås dog klart, at udbredelsen af 
overvågningsresultaterne (navnlig overvågningsrapporten) uden for Kommissionen henhører 
under delegationen eller den ansvarlige i hovedkvarteret.2 I henhold til denne kontrakt blev de 
vigtigste resultater, dvs. de væsentligste resultater af ROM-rapporten, ikke hele beretningen, 
meddelt kontrahenten i en bekendtgørelse nr. 12 af 14. december 2010 med angivelser af de 
afhjælpende foranstaltninger, der skulle træffes (se nedenfor). Dette er den almindelige 
procedure, særlig i sager, hvor Kommissionen på grundlag af ROM-rapporten anser det for 
vigtigt over for kontrahenten at understrege kritiske spørgsmål, der skal behandles med 
henblik på at forbedre projektresultaterne. 
Andrageren kunne som enkeltperson have anmodet om adgang til ROM-rapporten på 
grundlag af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens dokumenter. I dette tilfælde ville Kommissionen have vurderet anmodningen 
på grundlag af kriterierne i forordningen. 

Kapitel 5 – Kommunikation
Dette projekts opdrag fastsatte klart projektets mål og hvilke leverancer, der forventes af 
kontrahenten og dennes eksperter. Indtil afskedigelsen af teamlederen foregik der en 
permanent og åben udveksling af emails og blev afholdt møder, hvor mål, leverancer, 
projektledelse og resultater blev drøftet. Kommissionen afholdt specifikt i november 2010 
adskillige møder med kontrahentens teamleder og team for at nå til en aftale om en strategi 
for at forbedre projektresultatet. Se information om resultater nedenfor.

Kapitel 6, kapitel 7 og kapitel 10 Afskedigelse af teamlederen
Kommissionen har ingen kontraktlige forbindelser med teamlederen eller eksperter, kun med 
kontrahenten, og den kan derfor ikke kommentere den bilaterale arbejdskontrakt, der regulerer 
de kontraktlige forbindelser mellem eksperter og deres arbejdsgiver (kontrahenten).

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
2 Dvs. den relevante anvisningsberettigede, der er bemyndiget ved subdelegation.
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Kommissionen anerkender dog, at kontrakten blev indgået af IBF International under 
henvisning til de bestemmelser for indgåelse, der er fastsat i denne kontrakt, og 
begrundelserne byggede på resultater. Forholdet mellem kontrahenten og teamlederen var, så 
vidt Kommissionen forstår, blevet forværret i en sådan grad, at kontrahenten meddelte 
teamlederen hans afskedigelse for manglende tillid til en korrekt levering af de forventede 
resultater.
Afskedigelsen var på ingen måde "ulovlig i henhold til EU-procedurer" eller "uberettiget". 
Udskiftningen fulgte den sædvanlige procedure til at udskifte vigtige eksperter i 
tjenesteydelseskontrakter inden for rammerne af direkte central forvaltning, som omfatter 
korrespondance med kontrahenten om projektleveringer, krævet erfaring i henhold til 
arbejdsplanen, krav om forbedringer, ændringer osv., efterfulgt af en formel anmodning fra 
kontrahenten til Kommissionen om at godkende udskiftningen af teamlederen. Dette blev 
formaliseret gennem en tillægskontrakt som fastlagt i artikel 17 i kontraktens generelle 
betingelser om udskiftning af eksperter, og navnlig andet afsnit i bestemmelsen, der fastsætter 
en sådan udskiftning, hvis det skønnes, at et medlem af personalet er ineffektivt eller ikke 
opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten.
Følgende eksempler illustrerer de forhold, der førte til beslutningen om udskiftning:

 Den indledende fase måtte forlænges, fordi disse problemer blev synlige fra 
begyndelsen af gennemførelsen. Først efter en meget lang gentagelsesproces med 
væsentlige ændringer (begyndende med Kommissionens skrivelse af 10.7.2010 om 
"Feedback på udkastet til indledende rapport..." henvendt til kontrahenten IBF) og 
efter en direkte og fortsat inddragelse af Kommissionen i overvågningen sammen med 
det modtagende tredjeland af gennemførelsen af kontrakten blev rapporten endeligt 
godkendt i september 2010. Den første situationsrapport blev først færdiggjort i 
februar 2011, dvs. 13 måneder efter projektets startdato. Nogle af de vigtigste delmål, 
som teamlederen var ansvarlig for, var fuldstændig forsinkede i forhold til tidsplanen 
og havde ikke givet nogen resultater på tidspunktet for den første situationsrapport. 

 For at afhjælpe disse problemer, der var opstået i løbet af den første fase af 
gennemførelsen, udarbejdede Kommissionen som ordregivende myndighed en 
bekendtgørelse nr. 5 i august 2010, der indeholdt instrukser til kontrahenten om, 
hvordan projektledelsen kunne forbedres, og hvordan der kunne sikres resultater. 

 Den resultatorienterede overvågningsrapport fra en ROM-mission i november 2010 
bekræftede klart ovennævnte spørgsmål. I bekendtgørelse nr. 12 af december 2012 
meddelte Kommissionen kontrahenten de vigtigste resultater af ROM-rapporten og 
anmodede kontrahenten om hurtigst muligt at træffe foranstaltninger for at 
fremskynde projektet og frembringelsen af resultater. 

 Modtageren (Bayram Byashimov, direktør for National Institute of Education)
understregede også manglen på resultater og fremskridt hvad angår vigtige delmål på 
styringskomitéens møde den 21. november 2011.

Det bør bemærkes, at en endelig ROM-rapport ved gennemførelsesperiodens afslutning 
tilskrev projektet meget positive resultater og tildelte det fire B'er.
Hverken ekspertens resultater under andre kontrakter og den tidligere omfattende 
erhvervserfaring, han nævner, eller placeringen af hans cv i andre udbudsprocedurer kan tages 
i betragtning i forbindelse med denne sag. Spørgsmål vedrørende resultater bør heller ikke 
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blandes sammen med de administrative og kontraktlige krav, som kontrahenter er forpligtet til 
at opfylde, om at stille de eksperter rådighed, som de ansætter til at gennemføre EU-aktioner, 
for hvilke de vandt udbuddet i en periode, der er fastsat i den tilsvarende indkaldelse af 
forslag, og om, at de ikke kan udskifte ekspertteamet uden den ordregivendes og/eller 
Kommissionens samtykke. 
Med hensyn til ekspertens kommentarer til sine jobmuligheder efter afskedigelsen bemærker 
Kommissionen, at eksperter tilbydes af virksomheder, der deltager i udbudsprocedurer. 
Kontrakterne tildeles på grundlag af objektive kriterier fastlagt i udbudsmaterialet og 
udelukkende på grundlag af den dokumentation, som tilbudsgivere fremlægger i deres tilbud. 
Kommissionen registrerer ikke enkelte eksperters resultater centralt, og oplysninger om 
resultater fra en given ekspert i et projekt distribueres aldrig.

Kapitel 8 og kapitel 9 – Korrespondance og ekspertaktiviteter efter kontraktens ophør 
Ved udløbet af det kontraktlige forhold mellem kontrahenten og eksperten var der efter 
Kommissionens mening ingen grunde til yderligere kommunikation med eksperten om 
projektets indhold. 

Kapitel 11 og kapitel 12
Med hensyn til kontraktlige forhold mellem eksperten og kontrahenten og afgørelsen om at 
udskifte eksperten som krævet af kontrahenten, se ovenstående kommentarer.
Med hensyn til andragerens kommentarer til EU's udviklingsbistand i sektoren og i 
Centralasien generelt bør det bemærkes, at EU's planlægning af bistand i Centralasien følger 
en udvidet og deltagelsesorienteret planlægnings- og gennemførelsescyklus i 
overensstemmelse med EU's politiske og proceduremæssige bestemmelser. Det 
omdiskuterede uddannelsesprogram i Turkmenistan blev således udformet inden for en af de 
målsektorer, som er identificeret i fællesskab mellem EU og det modtagende tredjeland. Det 
er indskrevet i "EU's strategi for Centralasien vedrørende et nyt partnerskab"1, som blev 
vedtaget på højeste politiske niveau og præciseret i det nationale vejledende program for 
Turkmenistan (2011-2013), der er en del af det vejledende DCI-program for Centralasien 
(2011-2013)2. Det er derefter overført til opgaveformularen for programmet, der udgør 
Kommissionens afgørelse og den tilhørende finansieringsaftale, der er udarbejdet efter 
konsultation af og godkendt af det modtagende tredjeland. 

Konklusion
Med hensyn til det kontraktlige forhold mellem andrageren og IBF International Consulting 
og manglen på juridiske forbindelser mellem ham og Kommissionen opfordrer 
Kommissionen eksperten til at rejse sit spørgsmål direkte over for kontrahenten.
Hvad angår andragerens kommentarer om forholdet mellem eksperten og Kommissionen 
henviser Kommissionen til sine observationer vedrørende kapitel 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.
Med hensyn til andragerens observation om metoderne til gennemførelsen af EU-bistanden 
henviser Kommissionen til sine observationer i kapitel 11 og 12.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf. 
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf. 


