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Tema: Peticija Nr. 0430/2012 dėl Europos Komisijos įvykdyto atleidimo iš ES 
finansuojamo švietimo projekto Turkmėnijoje kolektyvo vadovo pareigų, 
kurią pateikė Suomijos pilietis Heikki Auvinen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, jog Europos Komisija atleido jį iš ES finansuojamo 
švietimo projekto Turkmėnijoje kolektyvo vadovo pareigų. Jis mano, kad buvo atleistas 
neteisėtai. Vis dėlto peticijos pateikėjo atleidimas − ne vienintelė priežastis, dėl kurios jis 
pateikė šią peticiją. Išsamiame dokumente, kurį jis pateikė kartu su savo peticija, peticijos 
pateikėjas taip pat teiraujasi, kaip Komisija įgyvendina šio sektoriaus, kuriame jis dirbo, ES 
politiką ir kaip leidžiamos ES vystymo lėšos, koks yra ES įvaizdis ir kokie jos pareigūnų 
veiksmai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kad jį Europos Komisijos rangovė įmonė IBF 
International atleido iš kolektyvo vadovo pareigų Turkmėnijoje, kurias jis užėmė pagal sutartį 
Nr. 2009/225-522 „Parama švietimo sistemos modernizavimui“. 2009 m. gruodžio 20 d. po 
tarptautinio riboto kvietimo teikti pasiūlymus pagal tiesioginio centralizuoto valdymo principą 
sudaryta Europos Komisijos (kaip perkančiosios institucijos) ir IBF (kaip rangovo) sutartis.
Peticijos pateikėjas mano, kad jis atleistas neteisingai ir tai nepagrįsta jokiais objektyviais ir 
įvertinamais faktais. Be to, jam taip pat kyla klausimų dėl darbo metodų ir įgyvendinant 
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švietimo sektoriaus ir ES bendros pagalbos vystymuisi Vidurinėje Azijoje politiką Europos 
Komisijos siekiamų pagrindinių ES vertybių. Prie peticijos pridėtas 78 p. priedas su 
dokumentais, kuriuose pabrėžiami jo argumentai.
Be to, jis pridėjo papildomus išsamius dokumentus apie dvi visiškai skirtingas bylas, kuriose 
tariamai užfiksuotas neteisingas kitų rangovų ir Komisijos elgesys ir ES pagalbos teikimo 
trūkumai. Vis dėlto pačioje peticijoje šios dvi bylos tiesiogiai neminimos.
Peticijoje daugiausia kalbama apie sutartį Nr. 2009/225-522 „Pagalba švietimo sistemos 
modernizavimui“ Turkmėnijoje. Todėl Komisija pateikia pastabas dėl su šia sutartimi 
susijusių klausimų ir bendrojo pobūdžio klausimų dėl ES pagalbos teikimo Vidurinėje 
Azijoje. Papildoma prieduose pateikta informacija daugiausia susijusi su įvairiais projektais ir 
daugiausia su ekspertų ir rangovų santykiais, kurių Komisija negali komentuoti.

4 skyrius. ROM ataskaita
Sutarties dėl ES veikimo 255 straipsnyje teigiama, kad „kiekviena pirmiau nurodyta 
institucija“, t. y. taip pat ir Komisija, „išsamiai išdėsto konkrečias savo dokumentų 
prieinamumo nuostatas“. 2009 m. liepos mėn. ROM (į rezultatus orientuotos stebėjimo) 
vadovo1 2.7 leidime, patvirtintame 2012 m. versijoje, rekomenduojama visoms 
suinteresuotosioms šalims išdalinti ROM ataskaitas. Vis dėlto aiškiai nurodyta, kad 
„Stebėjimo rezultatų (angl. daugiausia MR) platinimas už Europos Komisijos ribų yra 
delegacijos arba atsakingo štabo nario diskrecija“.2 Pagal šią sutartį pagrindinės išvados, t. y. 
pagrindiniai ROM ataskaitos rezultatai, o ne visa parengta ataskaita, perduotos rangovui 
2010 m. gruodžio 14 d. administraciniu įsakymu Nr. 12, kuriame nurodytos taisomosios 
priemonės ir priemonės, kurių reikia imtis (žr. toliau). Tai yra įprasta procedūra, būtent tais 
atvejais, kai Komisija, remdamasi ROM ataskaita, mano, kad svarbu atkreipti rangovo dėmesį 
į svarbiausius klausimus, kuriuos reikia išspręsti, kad būtų pagerinti projekto rezultatai.
Peticijos pateikėjas kaip asmuo, remdamasis Reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, galėjo paprašyti 
susipažinti su ROM ataskaita. Tokiu atveju Komisija, remdamasi reglamente nurodytais 
kriterijais, būtų įvertinusi prašymą.

5 straipsnis. Komunikatas
Šio projekto techninėje užduotyje aiškiai išdėstyti projekto tikslai ir rezultatai, kurių tikimasi 
iš rangovų ir rangovų ekspertų. Iki kolektyvo vadovo atleidimo buvo nuolat ir atvirai 
susirašinėjama elektroniniu paštu ir buvo vykdomi susitikimai, kuriuose aptarti tikslai, 
rezultatai, projektų valdymas ir su veikla susiję klausimai. Būtent 2010 m. lapkričio ir 
gruodžio mėn. Komisija surengė keletą susitikimų su rangovų kolektyvo vadovu ir kolektyvas 
priėmė susitarimą dėl projekto vykdymo gerinimo požiūrio. Žr. toliau pateiktą informaciją 
apie vykdymą.

6, 7 ir 10 skyriai. Kolektyvo vadovo atleidimas
Komisija neturi sutartinių santykių su kolektyvo vadovu ar kokiu nors ekspertu, tik su 
rangovu, todėl ji negali komentuoti dvišalės darbo sutarties, kuria reglamentuojami sutartiniai 
ekspertų ir jų darbdavio (rangovo) santykiai. Vis dėlto Komisija pripažįsta, kad IBF 
International nutraukė sutartį remdamasi šioje sutartyje numatytomis nutraukimo 
nuostatomis, o šis sprendimas pagrįstas rezultatais. Komisijos manymu, rangovo ir kolektyvo 
                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
2 T. y. atitinkamas perįgaliotas įgaliojimus suteikiantis pareigūnas.
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vadovo santykiai taip pablogėjo, kad rangovas pranešė kolektyvo vadovui apie atleidimą dėl 
to, kad nepasitikima jo gebėjimais tinkamai pasiekti reikiamų rezultatų. 
Atleidimas visiškai nebuvo „neteisėtas pagal ES procedūras“ ar „nepagrįstas“. Jo pakeitimas 
vyko pagal įprastą pagrindinių ekspertų sutartyse numatytą keitimo procedūrą, laikantis 
tiesioginio centralizuoto valdymo principo: buvo susirašinėjama su rangovu dėl projekto 
rezultatų, pagal darbo planą reikiamo vykdymo, reikalavimų pagerinti padėtį, pakeitimų ir kt., 
po to Komisija gavo oficialų rangovo prašymą pakeisti kolektyvo vadovą. Tai įtvirtinta 
sutarties papildyme, kaip nurodyta sutarties ekspertų keitimo bendrųjų sąlygų 17 straipsnyje, 
ypač šios nuostatos antroje dalyje, kurioje numatytas toks pakeitimas, jeigu manoma, kad 
darbuotojas yra nenaudingas arba neatlieka sutartyje numatytų pareigų“.
Iš toliau pateiktų pavyzdžių matyti, dėl ko priimtas sprendimas dėl atleidimo.

 Veiklos pradžios etapas turėjo būti pratęstas dėl to, kad šios problemos tapo 
akivaizdžios nuo įgyvendinimo pradžios. Tik po labai ilgo pakartotinio esminių 
pakeitimų proceso (prasidėjusio nuo 2010 m. liepos 10 d. Komisijos laiško dėl 
„Grįžtamosios informacijos apie pradinės ataskaitos projektą...“, išsiųsto rangovui 
IBF, ir po tiesioginio ir nuolatinio Komisijos dalyvavimo kartu su trečiąja šalimi kaip 
naudos gavėja prižiūrint sutarties įgyvendinimą, galiausiai 2010 m. rugsėjo mėn. 
pradinė ataskaita patvirtinta. Pažangos ataskaita galutinai parengta tik 2011 m. 
vasario mėn., t. y. praėjus 13 mėn. nuo projekto pradžios. Įgyvendinant kai kuriuos 
svarbius tikslus, už kuriuos atsakingas kolektyvo vadovas, buvo visiškai atsiliekama 
nuo plano ir rengiant pirmąją pažangos ataskaitą, nebuvo pasiekta jokių rezultatų.

 Siekiant išspręsti šias problemas, su kuriomis susidurta pirmuoju įgyvendinimo etapu, 
Komisija kaip perkančioji institucija išleido administracinį įsakymą Nr. 5, kuriame 
pateikti nurodymai rangovui dėl projekto valdymo gerinimo ir rezultatų užtikrinimo.

 Po 2010 m. lapkričio mėn. ROM vizito į rezultatus orientuotoje stebėjimo ataskaitoje 
aiškiai patvirtintos pirmiau nurodytos problemos. 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos 
administraciniame įsakyme Nr. 12 rangovui nurodytos pagrindinės ROM ataskaitos 
išvados ir rangovo paprašyta imtis skubių veiksmų, kad būtų padidinta pažanga ir 
paskatintas rezultatų siekimas.

 Rezultatų ir pažangos, susijusios su pagrindiniais projekto tikslais, trūkumą 2011 m. 
lapkričio mėn. iniciatyvinio komiteto susitikime taip pat pabrėžė naudos gavėjas 
(Nacionalinio švietimo instituto direktorius Bayram Byashimov).

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje galutinėje ROM ataskaitoje 
projektas labai teigiamai įvertintas, jam skirtas keturių B įvertinimas.
Šiuo atveju negalima atsižvelgti nei į eksperto veiklą pagal kitas sutartis ir ankstesnę 
visapusišką jo minimą profesinę patirtį, nei į jo CV vertinimą konkurso procedūrose.
Vykdymo klausimų taip pat nederėtų maišyti su reguliavimo ir sutartiniais reikalavimais, 
kuriuos rangovai, vykdydami ES veiklą, kurią vykdyti jie laimėjo teisę atitinkamame kvietime 
teikti pasiūlymus nurodytą laikotarpį, turi įgyvendinti ir kad jie be perkančiosios institucijos 
ir (arba) Komisijos sutikimo negali keisti ekspertų kolektyvo.
Atsižvelgiant į po atleidimo pateiktus eksperto komentarus apie savo darbo galimybes, 
Komisija pažymi, kad ekspertus siūlo viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančios įmonės.
Sutartys sudaromos remiantis objektyviais kriterijais, apibrėžtais kvietimo teikti pasiūlymus 
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dokumentuose, ir išimtinai remiantis konkurso dalyvių pasiūlymuose pateikta medžiaga.
Komisija tikrai nefiksuoja atskirų ekspertų veiklos ir informacija apie atitinkamo eksperto 
veiklą projekte niekada neplatinama.

8 ir 9 skyriai. Susirašinėjimas ir ekspertų veikla pasibaigus sutarčiai
Nutraukus sutartinius rangovo ir eksperto ryšius, Komisijos nuomone, nebuvo pagrindo toliau 
bendrauti su ekspertu apie projektą.

11 ir 12 straipsniai
Dėl sutartinių eksperto ir rangovo santykių ir sprendimo rangovo prašymu pakeisti ekspertą, 
žr. pirmiau pateiktus komentarus.
Dėl peticijos pateikėjo komentarų dėl ES pagalbos sektoriaus ir bendram Vidurinės Azijos 
vystymuisi reikėtų paminėti, kad ES pagalbos programos Vidurinėje Azijoje yra visapusiškas 
ir dalyvaujamasis programų ir įgyvendinimo ciklas, atitinkantis ES politines ir procesines 
nuostatas. Todėl ginčijama švietimo programa Turkmėnijoje buvo sukurta viename iš 
pagrindinių kartu ES ir trečiosios šalies kaip naudos gavėjos nustatytų sektorių. Ji įtraukta į 
„2007 m. ES naujos partnerystės su Vidurine Azija strategiją“1, priimtą aukščiausiu politiniu 
lygmeniu ir išdėstytą 2011–2013 m. Turkmėnijos nacionalinėje orientacinėje programoje, kuri 
yra Vidurinės Azijos DCI orientacinės programos (2011–2013 m.)2 dalis. Taip pat ji įtraukta į 
programos veiksmų planą, pagal kurį formuojamas Komisijos sprendimas ir susiję 
finansavimo susitarimai ir kuris sudarytas konsultuojantis ir pritariant trečiajai šaliai kaip 
naudos gavėjai.

Išvada
Atsižvelgiant į sutartinius peticijos pateikėjo ir IBF International Consulting santykius ir į 
teisinių jo ir Komisijos santykių nebuvimą, Komisija ragina ekspertą tiesiogiai rangovui 
pateikti savo nuogąstavimus.
Dėl peticijos pateikėjo komentarų apie eksperto ir Komisijos santykius Komisija nurodo savo 
pastabas, pateiktas 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 skyriuose.
Dėl peticijos pateikėjo pastabų apie ES pagalbos įgyvendinimo būdus Komisija nurodo savo 
pastabas, pateiktas 11 ir 12 skyriuose.“

                                               
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.


