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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy az Európai Bizottság felmentette 
csoportvezetői pozíciójából, amelyet egy Türkmenisztánban zajló, az EU által támogatott 
oktatási projektben töltött be. Véleménye szerint alaptalanul mentették fel. Nem a felmentése 
azonban az egyetlen ok, amely miatt ezt a petíciót benyújtotta. A petícióhoz csatolt részletes 
dokumentumban megkérdőjelezi egyúttal azt is, hogy a Bizottság megfelelően hajtja-e végre 
az uniós politikát abban az ágazatban, ahol tevékenykedett, az eljárásmódot, ahogyan az uniós 
fejlesztési pénzeket felhasználják, valamint az EU-ról kialakult képet és a hivatalnokok 
munkáját is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy az Európai Bizottsággal szerződött IBF 
International felmentette csoportvezetői pozíciójából, amelyet a 2009/225-522. sz., 
„Támogatás az oktatási rendszer modernizációjához” című szerződés alapján töltött be 
Türkmenisztánban. A szolgálati szerződés megkötésére nemzetközi meghívásos pályázati 
eljárást követően került sor, közvetlen, központi irányítási módon, az Európai Bizottság, mint 
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szerződéskötő hatóság, és az IBF, mint szerződő fél között 2009. december 20-án. A petíció 
benyújtója úgy véli, alaptalanul mentették fel, minden objektív és mérhető adat nélkül. 
Megkérdőjelezi továbbá a Bizottság által az oktatási ágazatban, és általában a közép-ázsiai 
uniós fejlesztési segélyek terén megvalósított uniós politikák során alkalmazott 
munkamódszereket és uniós alapértékeket. A petícióhoz csatolt 78 oldalas melléklet az érveit 
alátámasztó dokumentumokat tartalmaz.
Ezen túlmenően terjedelmes dokumentumokat csatol két teljesen különböző esetről, amelyek 
állítása szerint további példák a méltánytalan bánásmódra a szerződő felek és a Bizottság 
részéről, továbbá az uniós segélyek végrehajtásának elégtelenségére. A petícióban magában 
azonban nem tér ki erre a két esetre.
A petíció benyújtója főleg a 2009/225-522. sz., „Támogatás az oktatási rendszer 
modernizációjához” című türkmenisztáni szerződésről ejt szót. A Bizottság megjegyzései 
ezért a szerződéssel kapcsolatos konkrét állításokra térnek ki, az Unió közép-ázsiai 
segélynyújtására tett általános megjegyzéseken túl. A mellékletekben megküldött kiegészítő 
információ főleg a különböző projektekre vonatkozik, és túlnyomórészt a 
szakértő/szerződéses vállalkozó kapcsolatokra, amelyekhez a Bizottságnak nem áll módjában 
megjegyzést fűzni. 

4. fejezet – eredményorientált monitoring jelentés
Az EK-szerződés 255. cikke szerint „valamennyi fent említett intézmény”, tehát a Bizottság 
is, „saját eljárási szabályzatában rögzíti a dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó 
egyedi rendelkezéseket.” A 2009 júliusában kiadott eredményorientált monitoring (ROM) 
kézikönyv1 2.7 Terjesztés fejezete, amely a 2012. kiadásban megerősítésre kerül, ajánlja az 
eredményorientált monitoring jelentés eljuttatását minden érdekelt fél számára. Azonban 
egyértelműen kijelenti, hogy „a monitoring eredmények (főleg a monitoring jelentés) 
Bizottságon kívüli terjesztéséről a küldöttség vagy a központi székhely döntenek.” E 
szerződés értelmében az eredményorientált monitoring jelentés főbb megállapításai vagy 
lényeges eredményei, nem pedig az egész jelentés maga került továbbításra a szerződő fél 
(IBF) számára a 2010. december 14-i 12. sz. adminisztratív rendeletben, jelezve az 
elvégzendő korrekciós intézkedéseket és rendelkezéseket (lásd lent). Ez a szokásos eljárás, 
különösen olyan esetekben, amelyekben a Bizottság az eredményorientált monitoring jelentés 
alapján fontosnak tartja, hogy felhívja a szerződő fél figyelmét pár aggályos, megoldandó 
kérdésre a projekt teljesítményének javítása érdekében. 
A petíció benyújtója egyénileg betekintést kérelmezhetett volna az eredményorientált 
monitoring jelentésbe az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet alapján. Ebben az esetben a Bizottság 
kiértékelte volna a kérést a rendeletben meghatározott feltételek szerint. 

5. fejezet Kommunikáció
A projekt feladatmeghatározása világosan megjelöli a projekt céljait és a szerződő féltől, 
illetve annak szakértőitől elvárt eredményeket. A csoportvezető elbocsátásáig folyamatos és 
nyilvános levélváltás, valamint megbeszélések zajlottak, megvitatva a célokat, eredményeket, 
a projekt irányítását és a teljesítménnyel kapcsolatos kérdéseket. Közelebbről 2010 
novemberében és decemberében a Bizottság több megbeszélést tartott a szerződő fél 
csoportvezetőjével és dolgozóival, hogy megállapodjanak a projekt teljesítményének 
javításához szükséges megközelítésről. A teljesítményre vonatkozó információt lásd lent.

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
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6., 7. és 10. fejezetek A csoportvezető felmentése
A Bizottságnak nincs szerződéses viszonya a csoportvezetővel vagy bármely szakértővel, 
csak a szerződő féllel, ezért nem áll módjában megjegyzést fűzni a szakértők és a 
munkaadójuk (a szerződő fél) kapcsolatát meghatározó kétoldalú munkaszerződéshez. A 
Bizottság azonban elismeri, hogy a csoportvezető szerződését az IBF International az abban 
foglalt, felbontásról szóló rendelkezésekre utalva bontotta fel, és indoklása a teljesítményen 
alapult. A szerződő fél és a csoportvezető közti viszony, amennyire a Bizottság meg tudja 
állapítani, annyira megromlott, hogy a szerződő fél értesítette a csoportvezetőt a 
menesztéséről, mivel nem bízott a várt eredmények megfelelő teljesítésében.
Az elbocsátás semmi esetre sem volt ”jogtalan az uniós rendelkezések értelmében” vagy 
„megalapozatlan”. A csoportvezető lecserélése a szokásos eljárással zajlott, amellyel a  
központi irányítási mód szerinti szolgáltatási szerződések esetében lecserélik a főbb 
szakértőket: levelezés a szerződő féllel a projekt eredményeiről, megkövetelt teljesítmény a 
munkaterv szerint, javítások, módosítások stb. kérése, amelyeket a szerződő fél hivatalos 
kérelme követ a Bizottság felé a csoportvezető lecserélésének jóváhagyására. Ezt szerződéses 
kiegészítés révén formalizálták, a szerződés általános feltételeinek a szakértők lecseréléséről 
szóló 17. cikke alapján, ezen belül a rendelkezés második bekezdése alapján, amely előírja a 
munkatárs lecserélését, amennyiben „a személyzet valamely tagja nem végzi munkáját 
hatékonyan, vagy nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit.”
A következő példákból kitűnik, mi vezetett a lecserélésről szóló döntéshez:

 Az előkészítő időszakot meg kellett hosszabbítani, a megvalósítás kezdete óta 
jelentkező problémák miatt. Csak egy jelentős módosításokkal járó kezdeti iteratív 
folyamatot követően (amely a 2010.07.10-i, „visszajelzés a kezdeti jelentés 
tervezetéhez” című, az IBF szerződő félhez intézett bizottsági levéllel kezdődött), 
majd a szerződés végrehajtásának folyamatos ellenőrzését követően a Bizottság és a 
kedvezményezett harmadik tagállam részéről, a kezdeti jelentést végül 2010. 
szeptemberében elfogadták. Az elért eredményekről szóló első jelentést csak 2011 
februárjában, vagyis 13 hónappal a projekt kezdetét követően véglegesítették. Néhány 
fő megvalósítandó célkitűzés, amelyekért a csoportvezető volt felelős, jelentős 
késedelmet szenvedett, és nem haladt a megvalósításuk az elért eredményekről szóló 
első jelentés idején. 

 A végrehajtás első szakasza során tapasztalt fenti problémák megoldása érdekében a 
Bizottság mint szerződéskötő hatóság 2010 augusztusában kiadta az 5. számú 
adminisztratív rendeletet, amely utasításokat tartalmazott a szerződő fél felé a projekt 
irányításának javításáról és az eredményeket elérésének biztosításáról. 

 A 2010. novemberi ROM küldöttséget követően született eredményorientált 
monitoring jelentés egyértelműen megerősítette a fenti tapasztalatokat. A Bizottság 
2012. december 12-i adminisztratív jelentésében megküldte a szerződő fél részére a 
ROM jelentés fő megállapításait, és felkérte, hogy tegyen sürgős lépéseket a haladás 
és az eredmények elérése érdekében. 

 A projekt főbb célkitűzéseivel kapcsolatos teljesítmény és előrelépés hiányára a 
kedvezményezett (Bayram Byashimov, a Nemzeti Oktatási Intézet igazgatója) is 
rámutatott az irányítóbizottság 2011. novemberi ülésén.
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Meg kell említeni, hogy a végrehajtási szakasz végén egy végső eredményorientált 
monitoring jelentés igen pozitívan ítélte meg a projektet, négy B osztályzattal értékelve azt.
Sem a szakértő egyéb szerződések keretében nyújtott teljesítménye, sem az általa említett 
széleskörű korábbi szakmai tapasztalat, sem önéletrajzának értékelése egyéb pályázati 
eljárásokban nem vehetők tekintetbe a jelen eset elbírálásakor. A teljesítménnyel kapcsolatos 
kérdések továbbá nem keverendők össze azokkal a szabályozási és szerződésben 
megállapított követelményekkel, amelyeket a szerződő félnek biztosítania kell az általa 
alkalmazott szakértők számára, hogy végrehajtsák a szerződő fél által megnyert uniós 
pályázat teendőit a pályázati kiírásban megszabott határidőig, és hogy az alvállalkozó nem 
változtathat a szakértői csoport összetételén a szerződéskötő hatóság és/vagy a Bizottság 
beleegyezése nélkül. 
Tekintettel a szakértő megjegyzéseire a menesztését követő elhelyezkedési nehézségekről, a 
Bizottság megjegyzi, hogy a szakértőket a beszerzési eljárásokban részt vevő vállalatok 
ajánlják. A szerződéseket objektív kritériumok alapján ítélik oda, amelyeket a pályázat 
dokumentációja határoz meg, és kizárólag a benyújtott pályázati anyagok alapján. A Bizottság 
nem vezet központi nyilvántartást az egyéni szakértők teljesítményéről, és sosem tesz közzé 
egy adott szakértőnek egy projektben nyújtott teljesítményére vonatkozó információkat.

8. és 9. fejezetek – Levelezés és szakértői tevékenységek a szerződés felbontását követően 
A szerződő fél és a szakértő közti szerződéses viszony megszűntét követően a Bizottság 
megítélése szerint nem volt alapja a további kapcsolattartásnak a szakértővel a projekt 
tartalmát illetően. 

11. és 12. fejezet
Tekintettel a szakértő és a szerződő fél közti szerződéses kapcsolatra, valamint az szakértőnek 
az alvállalkozó által kért lecseréléséről szóló döntésre vonatkozóan lásd a fenti 
megjegyzéseket.
A petíció benyújtójának az ágazat, és általában Közép-Ázsia uniós fejlesztési segélyeire 
vonatkozó megjegyzéseit illetően meg kell említeni, hogy a közép-ázsiai uniós segélyek 
programja kiterjedt és részvételen alapuló tervezési és végrehajtási cikluson alapszik, 
összhangban az Unió politikai és eljárási rendelkezéseivel. Ezért a vitatott türkmenisztáni 
oktatási program az Unió és a kedvezményezett harmadik állam által közösen megjelölt 
kiemelten kezelt ágazatok egyikében került kialakításra. Szerepel az EU–Közép-Ázsia új 
partnerségére vonatkozó 2007-es EU-stratégiában1, amely a legmagasabb politikai szinten 
került elfogadásra, és Türkmenisztán 2011–2013-ra szóló nemzeti indikatív programjában 
kerül kifejtésre, amely a közép-ázsiai DCI Indikatív Program 2011–20132 része. Ezt követően 
a Fiche cselekvési terv része lett, amely nyomán megszületett a Bizottság döntése és a 
vonatkozó finanszírozási megállapodás, amelyet a kedvezményezett harmadik állammal 
egyeztetve és általa jóváhagyva készítettek. 

Következtetés
A petíció benyújtója és az IBF International közti szerződéses kapcsolatot, illetve a petíció 
benyújtója és a Bizottság közti jogszerű viszony hiányát illetően a Bizottság javasolja a 
petíció benyújtója számára, hogy közvetlenül a szerződő felet keresse meg panaszával.
A petíció benyújtójának a szakértő/Bizottság viszonyát illető megjegyzéseivel kapcsolatban a 
                                               
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.
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Bizottság a 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. fejezetekkel kapcsolatos észrevételeire utal vissza.
A petíció benyújtójának az uniós segélyek végrehajtási módszereivel kapcsolatos 
megfigyeléseit illetően a Bizottság a 11. és 12. fejezettel kapcsolatos észrevételeire utal 
vissza.


