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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE NR.    /   /EF

af

om et EF-handlingsprogram for fremme

af ikke-statslige organisationer, der fortrinsvis

beskæftiger sig med miljøbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C
2 EFT C
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 23. oktober 2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets

fælles holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets beslutning af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Traktaten fastsætter, at Fællesskabet skal udarbejde og iværksætte en miljøpolitik, og opstiller

samtidig dens mål og ledende principper.

(2) Det handlingsprogram, som blev indført ved Rådets afgørelse 97/872/EF af

16. december 1997 om et EF-handlingsprogram til fremme af ikke-statslige organisationer,

som først og fremmest er aktive inden for miljøbeskyttelse1, udløber den 31. december 2001.

Programmet er blevet evalueret af Kommissionen og de nuværende og tidligere modtagere, og

der er stor støtte til en fornyelse eller ændring af det.

(3) Sjette miljøhandlingsprogram vedtaget af ... den  ... erkender behovet for at inddrage borger-

ne, og blandt de foreslåede foranstaltninger er indgående og omfattende dialog med miljø-

politikkens interesserede parter. For at ikke-statslige organisationer (ngo'er) kan deltage i

denne dialog, indeholder det sjette miljøhandlingsprogram bestemmelser om passende støtte,

herunder økonomisk støtte fra Fællesskabet, til ngo'er.

(4) De ngo'er, der beskæftiger sig med miljøbeskyttelse, har allerede vist, at de kan bidrage til

Fællesskabets miljøpolitik, således som den fremgår af traktatens artikel 174, ved aktiv delta-

gelse i konkrete miljøbeskyttelsesforanstaltninger og i aktiviteter, der skal øge den alminde-

lige bevidsthed om behovet for miljøbeskyttelse. Ngo'er, som også er aktive inden for be-

skyttelse af dyr, kan også deltage i dette program, forudsat at deres indsats har til formål at

beskytte miljøet.

                                                
1 EFT L 354 af 30.12.1997, s. 25.
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(5) Ngo'erne er vigtige for, at oplysninger og synspunkter vedrørende nye perspektiver, f.eks. om

naturfredning og grænseoverskridende miljøproblemer, der ikke kan behandles fyldestgørende

på medlemsstatsplan eller på lavere plan eller ikke bliver det, kan samordnes og viderefor-

midles til Kommissionen. I kraft af ngo'ernes gode kendskab til offentlighedens bekymringer

med hensyn til miljøet kan de fremme disse synspunkter og gøre dem gældende over for

Kommissionen.

(6) Ngo'er på miljøområdet deltager i Fællesskabets institutioners ekspertgrupper og forberedel-

ses- og gennemførelsesudvalg og leverer vigtige bidrag til Fællesskabets politik, programmer

og initiativer og skaber den nødvendige ligevægt i forhold til andre miljøinteresser, heriblandt

industrien/erhvervslivet, fagforeningerne og forbrugerorganisationerne.

(7) Ngo'er, som under inddragelse af interessenter på nationalt, regionalt og lokalt plan er i stand

til at fremme drøftelser af perspektiver, problemer og mulige løsninger samt gennemføre rele-

vante aktiviteter vedrørende miljøproblemer med fællesskabsdimension bør fremmes. I denne

forbindelse er målgruppen kun ngo'er og netværk af ngo'er, som arbejder på europæisk plan.

(8) Programmets geografiske anvendelsesområde må udvides for at inddrage ngo'erne i kandi-

datlandene, da de er vigtige for at få offentligheden til at acceptere Fællesskabets gældende

miljølovgivning, og for at forstærke dens gennemførelse.

(9) På baggrund af de tre første års erfaringer med denne afgørelses gennemførelse bør der fore-

tages en vurdering af programmets funktion for at træffe afgørelse om dets videreførelse.
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(10) De årlige bevillinger vedtages af budgetmyndigheden under budgetproceduren.

(11) Denne afgørelse fastlægger for hele programmets varighed en finansieringsramme, der inden-

for rammerne af en årlige budgetprocedure udgør det primære referencegrundlag for budget-

myndigheden, jf. punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren1

–

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Der indføres herved et EF-handlingsprogram til fremme af ikke-statslige organisationer

(ngo'er), der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse.

2. Programmets generelle formål er at fremme ngo'er, der fortrinsvis beskæftiger sig med miljø-

beskyttelse og miljøfremme på europæisk plan. Indenfor rammerne af sådanne aktiviteter bør der

ydes eller kunne ydes bidrag til udvikling og gennemførelse af Fællesskabets miljøpolitik og mil-

jølovgivning i forskellige regioner i Europa.

3. Programmet skal også fremme systematisk inddragelse af ngo'er på alle stadier i Fællesska-

bets miljøpolitiske beslutningsproces ved at sikre dem relevant repræsentation ved samrådsmøder

med interessenter og ved offentlige høringer. Programmet skal ligeledes bidrage til at styrke små

regionale og lokale sammenslutninger, der arbejder på at anvende gældende fællesskabsret på mil-

jøområdet og gennemføre en bæredygtig udvikling i deres lokale område.

                                                
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
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Artikel 2

For at være tilskudsberettiget skal en ngo opfylde nedenstående kriterier samt kravene i bilaget:

a) den skal være en uafhængig juridisk person, som ikke arbejder med gevinst for øje, og som

fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse og miljøfremme med et miljømæssigt formål,

der tjener almenvellet og tager sigte på en bæredygtig udvikling

b) den skal arbejde på europæisk plan enten enkeltvis eller inden for rammerne af koordinerede

sammenslutninger, og dens opbygning (medlemsgrundlag) og aktiviteter skal omfatte mindst

tre europæiske lande. Det kan dog accepteres, at to europæiske lande er omfattet, hvis hoved-

formålet med aktiviteterne er at støtte udviklingen og gennemførelsen af Fællesskabets miljø-

politik, jf. artikel 1, stk. 2 og 3

c) dens arbejde skal være i overensstemmelse med navnlig grundprincipperne i sjette miljøhand-

lingsprogram og skal ligge inden for de prioriterede områder, der opstilles i artikel 5

d) den skal have eksisteret retsgyldigt i mere end to år, og dens årsregnskaber for de to foregå-

ende år skal være godkendt af en autoriseret revisor. Under særlige omstændigheder kan

Kommissionen indrømme en undtagelse fra disse to betingelser, hvis dette ikke er til skade for

beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser.
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Artikel 3

Programmet er åbent for deltagelse af europæiske ngo'er med hjemsted i:

a) medlemsstaterne

b) de associerede lande1 på vilkårene i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse og i de

respektive associeringsråds afgørelser

c) Cypern, Malta og Tyrkiet på vilkår og efter procedurer, som aftales med disse lande

d) de Balkanlande, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen for de sydøsteuropæi-

ske lande2 på vilkår og efter procedurer, som aftales med disse lande.

Artikel 4

1. Kommissionen offentliggør senest den 30. september hvert år en indkaldelse af forslag til til-

skud for det følgende kalenderår i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Kommissionen skal des-

uden anvende andre passende midler, herunder elektroniske medier, til at gøre programmet kendt

for potentielle tilskudsmodtagere.

                                                
1 Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Den Slovakiske Republik, Slovenien,

Den Tjekkiske Republik og Ungarn.
2 Albanien, Bosnien-Hercegovina, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Kroatien og Den Tidlige-

re Jugoslaviske Republik Makedonien.
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2. Indkaldelsen af forslag skal indeholde informationsmateriale og gøre rede for kvalifikations-

kravene og udvælgelses- og tildelingskriterierne (herunder det foreslåede vægtningssystem) samt

for proceduren i forbindelse med ansøgning, bedømmelse og godkendelse.

3. Efter at have bedømt forslagene afgør Kommissionen senest den 31. december hvert år, med-

mindre vedtagelsen af Fællesskabets budget er forsinket, hvilke organisationer der skal modtage

tilskud det følgende år. Afgørelsen følges af en aftale mellem Kommissionen og tilskudsmodtage-

ren, hvori tilskudsbeløbet, betalingsmåderne, kontrol- og overvågningsforanstaltningerne og til-

skuddets formål fastsættes. Tilskudsbeløbet udbetales straks.

Artikel 5

1. På baggrund af den betydning, der tillægges bæredygtig udvikling og europæiske borgeres

sundhed og livskvalitet, vil støtten fra dette program navnlig blive koncentreret om de prioriterede

områder i sjette miljøhandlingsprogram, som er samlet i følgende fire hovedkategorier:

a) begrænsning af klimaændringerne

b) natur- og biodiversitet - beskyttelse af en unik ressource

c) miljø og sundhed

d) bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og håndtering af affald.
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Sjette miljøhandlingsprogram skal tages op til fornyet behandling i programmets fjerde år og even-

tuelt ændres og ajourføres af hensyn til ny udvikling og nye oplysninger.

Ud over disse områder er miljøuddannelse og gennemførelse og håndhævelse af Fællesskabets

miljølovgivning også prioriteret.

2. Udvælgelses- og tildelingsprocessen foregår i fire stadier, jf. afsnit A i bilaget.

Artikel 6

1. Det bevilgede tilskud må ikke være på over 70% af ansøgerens gennemsnitlige reviderede år-

lige udgifter i de to foregående år, hvis den pågældende ngo har hjemsted i Fællesskabet, eller på

over 80%, hvis ngo'en har hjemsted i ansøgerlandene eller Balkan-landene, og ikke på over 80% af

ansøgernes tilskudsberettigede udgifter i det igangværende år.

Beløbet fastsættes hvert år efter et fast vægtningssystem, som tager hensyn til pointresultatet af den

bedømmelse, der nævnes i artikel 5, stk. 2, og beskrives i afsnit A i bilaget, og til de principper, der

er opstillet i afsnit C i bilaget.

2. Tilskudsmodtagerne i medfør af programmet kan efter eget skøn benytte tilskuddet til dæk-

ning af deres tilskudsberettigede udgifter i tilskudsårets løb. Alle modtagernes udgifter i til-

skudsåret, bortset fra dem, der er angivet i nr. 2 i afsnit D i bilaget, betragtes som tilskudsberettige-

de. Modtagere kan også udbetale midler til partnere eller medlemsorganisationer i overensstemmel-

se med de nærmere enkeltheder i det godkendte arbejdsprogram.
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3. Tilskudsbeløbet er ikke endeligt fastlagt, før Kommissionen har godkendt det reviderede

regnskab, idet det sikres, at fællesskabsmidlernes anvendelse er i overensstemmelse med de rele-

vante bestemmelser i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fælles-

skabers almindelige budget1.

Hvis Fællesskabets samlede tilskud i medfør af dette og andre programmer, overstiger 80% af

modtagerens reviderede tilskudsberettigede udgifter det pågældende år, reduceres den endelige ud-

betaling tilsvarende.

4. Hvis det reviderede regnskab for tilskudsåret viser, at modtagerens samlede indtægter, bortset

fra dem, der normalt afsættes til andre udgifter end de tilskudsberettigede, overstiger de tilskudsbe-

rettigede udgifter, reduceres den endelige udbetaling desuden tilsvarende, eller det overskydende

beløb kræves om nødvendigt tilbagebetalt. Tilbagebetalingskrav kan tvangsfuldbyrdes, jf. traktatens

artikel 256.

5. For at sikre, at tilskuddene til miljø-ngo'er har gennemslagskraft, træffer Kommissionen de

nødvendige foranstaltninger til at kontrollere, at de udvalgte organisationer opfylder kriterierne for

at være tilskudsberettiget i hele tilskudsåret. Der indføres navnlig en systematisk ordning med hen-

blik på at overvåge modtagerens resultater i tilskudsåret og en ordning for efterfølgende resultate-

valuering.

6. Kommissionen meddeler ngo'er, hvis ansøgning er blevet afslået, hvorfor de ikke opfylder

kravene, og sørger for, at begrundelsen er tilstrækkelig udtømmende til at sætte dem i stand til at

afgøre, hvilke reformer de må gennemføre forud for en fornyet ansøgning.

Artikel 7

1. Programmet påbegyndes den 1. januar 2002 og afsluttes den 31. december 2006.

                                                
1 EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 762/2001 (EFT L 111

af 20.4.2001, s. 1).
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2. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program er for perioden 2002-2006 på 32

mio. EUR.

3. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle

overslag.

Artikel 8

1. For at beskytte Fællesskabets finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder kan

Kommissionen i forbindelse med dette program foretage inspektioner og kontrol på stedet i over-

ensstemmelse med Rådets forordning (Euratom,EF) nr. 2185/961. Hvis det er relevant, foretager Det

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) efterforskninger i overensstemmelse med

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/19992.

2. Tilskudsmodtagerne skal kunne stille alle bogføringsbilag, herunder det reviderede regnskab,

i forbindelse med pådragne udgifter i et givet tilskudsår til Kommissionens disposition i et tidsrum

på fem år efter den sidste udbetaling. Tilskudsmodtagerne skal sørge for, at eventuelle bilag, der

findes hos deres partnere eller medlemmer, kan stilles til Kommissionens disposition.

Artikel 9

1. Viser de obligatoriske rapporter, at de forventede resultater ikke er blevet opnået, kan det

medføre bortfald af tilskud under dette program for det følgende år. Er de forventede resultater ude-

blevet i to på hinanden følgende år, bortfalder tilskuddet i resten af programmets gyldighedsperiode.

                                                
1 EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
2 EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
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2. En ngo, der af Kommissionen får pålagt tilbagebetaling på grund af forsætlige uregelmæssig-

heder eller uregelmæssigheder, der skyldes uagtsomhed eller svig, udelukkes automatisk fra tilskud

i resten af programmets gyldighedsperiode.

3. Hvis Kommissionen ved revision eller kontrol på stedet opdager uregelmæssigheder, forkert

behandling eller svig i forbindelse med et tilskud, pålægges modtageren en eller flere af følgende

administrative foranstaltninger og sanktioner, afhængigt af forseelsens alvor (og med ret til at på-

klage beslutningen):

a) ophævelse af tilskuddet

b) en bøde på indtil 50% af tilbagebetalingskravet

c) udelukkelse fra Fællesskabets øvrige finansieringsordninger i resten af programmets gyldig-

hedsperiode

d) udelukkelse fra Kommissionens relevante dialogarrangementer i resten af programmets gyl-

dighedsperiode

Artikel 10

En liste over modtagerne af tilskud i medfør af dette program og de beløb, de har fået tildelt, of-

fentliggøres hvert år i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Artikel 11

Senest den 30. april hvert år forelægger Kommissionen medlemsstaterne og Europa-Parlamentet en

rapport om tilskudsfordelingen for det indeværende år og om resultaterne af tilskuddene for det

foregående år. Rapporten skal indeholde en redegørelse for, hvorledes Kommissionen har udvalgt

modtagerne af tilskud for det indeværende år. Kommissionen indkalder til et møde mellem interes-

senter, således at disse kan drøfte rapporten senest den 30. juni hvert år.

Senest den 31. december 2004 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport

om programmets resultater i forhold til målsætningerne i løbet af de første tre år og fremsætter

eventuelt forslag om tilpasning med henblik på at videreføre eller indstille programmet. Denne rap-

port skal især bygge på rapporter om modtagernes resultater og skal navnlig bedømme, hvor effek-

tivt de har bidraget til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 1 og i bilaget.

Europa-Parlamentet og Rådet afgør i overensstemmelse med traktaten, om programmet skal videre-

føres efter den 1. januar 2007. Inden Kommissionen fremsætter forslag herom, foranstalter den en

ekstern evaluering af programmets resultater.
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Artikel 12

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti-

dende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

A. UDVÆLGELSES- OG TILDELINGSPROCESSENS FIRE STADIER

1) Frasortering af ansøgninger, der ikke opfylder de tekniske/administrative bestemmelser

for indsendelse af en ansøgning om tilskud i medfør af dette program. Især er ufuld-

stændige eller utilstrækkelige ansøgninger eller ansøgninger, der ikke er udfyldt efter

anvisningerne på ansøgningsformularen, eller som er blevet indsendt efter udløbet af

den offentliggjorte frist, uantagelige i forbindelse med dette program.

2) Frasortering af ansøgninger, der ikke opfylder kriterierne for tilskudsberettigelse i arti-

kel 2 og 3.

3) Sammenlignende bedømmelse af de resterende kvalificerede ansøgninger efter følgende

kriterier, som specificeres yderligere i afsnit B:

a) i hvor høj grad ansøgningen og mere specifikt det foreslåede arbejdsprogram er i

overensstemmelse med programmets formål, jf. artikel 1, og prioriteterne i pro-

grammet, jf. artikel 5

b) ledelses- og resultatkvalitet

c) aktionsradius, gennemslagskraft og effektivitet.

Hver af de tilbageværende ansøgninger vil få tildelt et sammenligneligt antal point.

4) Opstilling af en liste over de ansøgninger, der skal medtages i tildelingsproceduren, og

som har fået point over et mindsteantal, der fastsættes af Kommissionen.
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B. KARAKTERISTIKA, SOM ANSØGERNE VIL BLIVE BEDØMT EFTER

Ansøgere, der har klaret de første to udvælgelsesstadier, jf. afsnit A, bedømmes efter neden-

stående kriterier.

1. I hvor høj grad ansøgningen er i overensstemmelse med programmets formål

Blandt de karakteristika, ansøgeren og dennes foreslåede arbejdsprogram vil blive be-

dømt efter, er:

a) Politisk relevans (i forhold til sjette miljøhandlingsprogram, de nye beslutnings-

strukturer i Europa, bæredygtig udvikling, udvidelsen, stabiliserings- og associe-

ringsprocessen for Sydøsteuropa, udviklingen i Euro-Middelhavs-partnerskabet,

integrationsprocessen, ligestillingsbestræbelserne).

b) Relevans og mulig virkning af inddragelse i udformning og gennemførelse af

Fællesskabets miljøpolitik.

c) Repræsentativitet med hensyn til at kunne give udtryk for offentlighedens syns-

punkter fra forskellige regioner i Europa og som formidler af disse tanker og for-

slag med henblik på løsning af miljøproblemerne.

d) Relevans for øget miljøbevidsthed og større viden, både i almindelighed og i for-

hold til Fællesskabets miljøpolitik.
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e) Evne til at etablere netværk mellem medlemsstaternes og ansøgerlandenes organi-

sationer, at fremme samarbejde med organisationer inden for den offentlige og

den private sektor og at tiltrække delfinansiering fra eksterne finansieringskilder.

I forbindelse med hvert af disse karakteristika tages der hensyn til ansøgerens evne til at

udføre de medfølgende ngo-opgaver, som beskrives i eksemplerne i afsnit D.

2. Ledelses- og resultatkvalitet.

Blandt de karakteristika, som skal bedømmes, er:

a) Opbygning, tilstrækkeligt personale og forsvarlig forvaltning af menneskelige res-

sourcer.

b) Intern beslutningsproces, forhold til medlemmerne, herunder ordninger, der sikrer

medlemmernes medvirken i strategifastlæggelsen og i stillingtagen dertil.

c) Strategisk fremgangsmåde, målrettethed og planlægningspraksis.

d) Administration, budgetkontrol og finansforvaltning.

e) Rapporteringspraksis (intern og ekstern).

f) Selvevaluering og kvalitetskontrol, erfaringspåvirkning (læreevne).

g) Teknisk/videnskabelig kompetence.



13397/1/01 REV 1 ia 4
BILAG DG I   DA

3. Aktionsradius, gennemslagskraft og effektivitet.

Blandt de karakteristika, som skal bedømmes, er:

a) Organisationens og dens aktiviteters synlighed i almindelighed.

b) Eksterne forbindelser og gennemslagskraft (i forhold til andre miljøaktører, som

f.eks. lokale og regionale myndigheder, erhvervslivet og industrien, forbrugeror-

ganisationer, fagforeninger, andre ngo'er og offentligheden).

C. FASTSÆTTELSE AF TILSKUDDENE

Tilskuddet beregnes på grundlag af ansøgerens forventede samlede tilskudsberettigede udgif-

ter i tilskudsåret, idet der tages direkte hensyn til de gennemsnitlige reviderede udgifter i de to

foregående år, med udgangspunkt i følgende principper:

1) Når alle andre parametre står lige, vil tilskudsbeløbet til ngo'er med en større mængde

relevante aktiviteter (målt efter den gennemsnitlige værdi af de to foregående års revide-

rede årlige udgifter og de samlede forventede tilskudsberettigede udgifter i tilskudsåret)

normalt være større end tilskudsbeløbet til ngo'er med en mindre mængde relevante ak-

tiviteter. Fordelingen vil dog ske på et ikke-lineært grundlag, hvorved modtagere med

en mindre mængde relevante aktiviteter modtager et forholdsvis højere tilskud.

2) Når alle andre parametre står lige, vil de ngo'er, som får det højeste antal point ved be-

dømmelsen, få et større beløb end dem, som får et lavere antal point.
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3) Hvis en ngo har ansøgt om et bestemt beløb, kan tilskuddet under ingen omstændighe-

der overstige dette beløb.

D. TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER

1) Alle modtagerens udgifter i tilskudsåret, bortset fra dem, der er opført i nr. 2, betragtes

som tilskudsberettigede. Tilskudsberettigede udgifter kunne eksempelvis omfatte nogle

af følgende aktiviteter:

a) samordning og videreformidling til Kommissionen af oplysninger og synspunkter,

der afspejler offentlighedens bekymringer og meninger, om nye perspektiver, der

ikke kan behandles eller ikke bliver behandlet fyldestgørende på medlems-

statsplan eller på det relevante plan

b) forberedende arbejde og forskning, der er nødvendig for at kunne deltage i Fælles-

skabets institutioners ekspertgrupper og forberedelses- og gennemførelsesudvalg

med henblik på at levere vigtige bidrag til Fællesskabets politikker, programmer

og initiativer og skabe den nødvendige ligevægt i forhold til andre miljøinteresser,

heriblandt industrien/erhvervslivet, fagforeningerne og forbrugerorganisationerne

c) fremme af udveksling af synspunkter om miljøproblemer med fællesskabsdimen-

sion og mulige løsninger på dem under inddragelse af interessenter på nationalt,

regionalt og lokalt plan. Dette kan også omfatte overførsel af viden og sikring af

synergi via netværkssamarbejde

d) højnelse af miljøbevidstheden og tilvejebringelse af større viden både i forbindel-

se med generelle miljøaspekter og med Fællesskabets miljøpolitik
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e) kapacitetsopbygning, navnlig ved at styrke inddragelsen af mindre ngo'er, nye

netværk af ngo'er samt ngo'er i ansøgerlandene og Balkanlandene på europæisk

plan.

2) Modtagerens betalinger til og kontrakter med tredjepart vil, når følgende elementer ind-

går i dem, ikke blive betragtet som tilskudsberettigede:

a) repræsentationsudgifter, unødvendige eller uovervejede udgifter

b) udgifter, som ligger klart uden for modtagerens arbejdsprogram for det pågælden-

de tilskudsår

c) gældsindfrielse, renteafdrag, overførte overtræk

d) kapital- og investeringsudgifter  eller hensættelser til konsolidering af modtage-

rens aktiver

e) naturaliebidrag

f) private udgifter

g) kriminelle/ulovlige handlinger.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 22. juni 2001 forelagde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og Rå-

dets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af ikke-statslige organisationer,

der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse. Forslaget er baseret på det tidligere

program i Rådets afgørelse 97/872/EF, der løber fra 1. januar 1998 til

31. december 2001.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 23. oktober 2001.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 18. oktober 2001.

3. Rådet vedtog sin fælles holdning i henhold til traktatens artikel 251, stk. 2,

den 6. december 2001.

II. FORMÅL

At træde i stedet for Rådets afgørelse 97/872/EF om fremme af ikke-statslige organisationer,

der er aktive inden for miljøbeskyttelse, med en mere tidssvarende og fleksibel afgørelse fra

Europa-Parlamentet og Rådet. Den oprindelige EU-finansiering for ngo'er på miljøområdet

blev fastsat i 1997 i henhold til Rådets afgørelse 97/872/EF. Spørgsmålet om hvorvidt EU-fi-

nansiering var berettiget, byggede på det princip, at ngo'er på miljøområdet har indsigt i den

offentlige mening i Europa.
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Ifølge afgørelsen fra 1997 skal Europa-Kommissionen udarbejde en beretning om, hvorvidt

programmet har været en succes. Efter omfattende undersøgelser og høring af de berørte par-

ter foreslår Europa-Kommissionen, at en ny afgørelse vedtaget af Europa-Parlamentet og Rå-

det træder i stedet for den tidligere rådsafgørelse. Hovedindholdet af den nye afgørelse vil

være det samme, men den vil omfatte nogle ændringer, der anses for at være nødvendige på

baggrund af de hidtidige erfaringer. Det vigtigste indhold i det nye program er

− en bestemmelse om at fremme systematisk inddragelse af europæiske ngo'er på miljø-

området i EU's miljøpolitik

− en forlængelse af programperioden fra fire til fem år

− en tidligere årlig indkaldelse af forslag og en hurtigere afgørelse fra Kommissionen

− en udvidelse af det geografiske anvendelsesområde, således at Central- og Østeuropa

også omfattes

− en forenklet udvælgelses-, overvågnings- og evalueringsordning

− indførelse af udvælgelseskriterier

− indførelse af en finansieringsordning, der bygger på modtagernes reviderede udgifter

− indførelse af et fast revisionskrav.

Det nye handlingsprogram bør kunne anvendes fra den 1. januar 2002 og løbe over fem år.

Der er planlagt en foreløbig evaluering den 31. december 2004.

Det foreslåede budget for denne femårsperiode er på 32 mio. EUR.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

Rådet har foretaget en række ændringer i forhold til Kommissionens forslag; størstede-

len af dem er foretaget med henblik på at tydeliggøre forslaget og skabe større gennem-

sigtighed i programmets forvaltning samt Kommissionens og modtagernes ansvar.

Kommissionen skal efter disse ændringer navnlig udarbejde en årlig beretning til med-

lemsstaterne og Europa-Parlamentet. Der vil i denne beretning være nærmere enkelthe-

der vedrørende tilskudsfordelingen for det indeværende år og resultaterne af tilskuddene

for det foregående år, og Kommissionen vil indkalde til et årligt møde mellem interesse-

rede parter, således at disse kan drøfte beretningen. Dette vil både fremme den efterføl-

gende evaluering og forhåndsevalueringen.

Med henblik på en generel tydeliggørelse har Rådet endvidere flyttet programmets mål-

sætninger fra et bilag til en artikel; og det har præciseret udvælgelseskriterierne og de

støtteberettigede udgifter (del 2 og 4 i bilaget).

De væsentligste substansændringer i programmet (jf. punkt 3 nedenfor) vedrører defini-

tion af en ansøgende ngo og tilskyndelse til inddragelse af mindre ngo'er i programmet.

Kommissionen har accepteret den af Rådet vedtagne fælles holdning.



13397/1/01 REV 1 ADD 1 hp/BP/HL/JPJ/hl 5
DG I   DA

2. Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet vedtog på plenarmødet den 23. oktober 24 ændringer til forslaget.

22 af disse er allerede indarbejdet, enten ordret eller meningsmæssigt, i Rådet fælles

holdning.

a) I de to ændringer (ændr. 15 og 24), som ikke er blevet indarbejdet, blev det fore-

slået, at naturaliebidrag til ngo'er bør medtages i deres årlige udgifter. På bag-

grund af det nye forslags struktur (som omfatter et hævet tilskudsloft) og de van-

skeligheder, man stødte på i forbindelse det tidligere program for så vidt angår

evalueringen af naturaliebidrag, kan disse ændringer ikke accepteres.

b) De ændringer, som Rådet har indarbejdet i sin fælles holdning, kan sammenfattes

således:

Ændring 1 - en ny betragtning, der henviser til den årlige budgetprocedure; den

er blevet til betragtning 11;

Ændr. 29 og 30 - EP ønskede en ændring af artikel 2 og 3 for at udvide anvendel-

sesområdet til også at omfatte ngo'er, der beskæftiger sig med dyrebeskyttelse.

Disse ændringer er der taget højde for i betragtning 4;

Ændr. 14 og 31 - ændring af definitionen af en ansøgende ngo, med udtrykkelig

henvisning til sammenslutninger af ngo'er, der nu er i artikel 2, litra b), ændr. 14

er en konsekvensændring af artikel 6, stk. 2, der giver mulighed for at udbetale til-

skud til partnere eller medlemsorganisationer;

Ændr. 5-7 - indfører tre nye kriterier for ansøgende ngo'er; kriterierne står nu un-

der del B i bilaget i stedet for i artiklerne som foreslået i ændringerne;

Ændr. 8 - foreslår at flytte programmets målsætninger til en ny artikel 3a, i den

fælles holdning er de blevet flyttet til artikel 5 i stedet for til en ny artikel 3a;

Ændr. 9 - beskriver yderligere enkeltheder, som Kommissionen skal stille til rå-

dighed ved forslagsindkaldelsen, accepteret i artikel 4, stk. 2;
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Ændr. 10 - tilføjelse til artikel 4, stk. 3, hvori det kræves, at Kommissionen straks

udbetaler;

Ændr. 11, 12, 17, 20 og 21 - alle kræver i en vis udstrækning større åbenhed og

en klarere ansvarsfordeling i forbindelse med udvælgelses- og rapporteringspro-

cedurer. Den årlige beretning og de interesserede parters møde, der er indføjet i

artikel 11 i den fælles holdning (jf. punkt 3 nedenfor), omhandler dette spørgsmål

og substansen i disse ændringer;

Ændr. 13 - udelader kravet i artikel 6, stk. 1, om at tage den ansøgende ngo's stør-

relse i betragtning;

Ændr. 16 og 19 - i ændring 16 indføres der et nyt krav i artikel 6, stk. 5a, om, at

Kommissionen meddeler ikke-statslige organisationer, hvis ansøgning er blevet

afslået, hvorfor de ikke opfylder kravene. Substansen i ændring 19, som var blevet

foreslået som ændring til artikel 10, opstiller det samme krav;

Ændr. 18 - tydeliggør artikel 8 med hensyn til partnerorganisationers ansvar og

økonomisk ansvar;

Ændr. 22 - blev foreslået som et supplerende udvælgelseskriterium i bilaget. Rå-

det har taget denne ændrings substans, som skal omfatte små regionale og lokale

sammenslutninger af ngo'er, der arbejder på at gennemføre gældende fællesskabs-

ret på miljøområdet og med hensyn til bæredygtig udvikling, og tilføjet den i arti-

kel 1, stk. 3, i den fælles holdning;

Ændr. 23 - ændrer bilaget, del C. 1, med henblik på uanset den ansøgende ngo's

størrelse at sikre, at fordelingen af tilskuddene sker på et ikke-lineært grundlag,

således at modtagere med færre relevante aktiviteter derfor vil modtage forholds-

mæssigt højere tilskud.

3. De vigtigste fornyelser, som Rådet har indført

Flere medlemsstater finder, at kravet om, at ansøgende ngo'er skal have aktiviteter i

mindst tre lande, ville udelukke en lang række mindre ngo'er, navnlig i fjernereliggende

medlemsstater. For at afhjælpe dette problem er følgende ændringer foretaget i artikel 2

i forslaget:
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− det fremgår nu udtrykkeligt, at en ansøgende ngo kan være en enkelt ngo eller

"koordinerede sammenslutninger" af ngo'er, og

− hvis den ansøgende ngo's hovedformål med aktiviteterne er at støtte udviklingen

og gennemførelsen af Fællesskabets miljøpolitik, som beskrevet i programmets

målsætninger, så kan det accepteres, at to, i stedet for tre, lande er omfattet.

Dette andet punkt er mere vidtgående end EP's ændring 31.

Med henblik på yderligere at sikre, at mindre ngo'er kan deltage i programmet, er arti-

kel 1, stk. 3, udvidet til, at programmet "ligeledes skal bidrage til at styrke små regio-

nale og lokale sammenslutninger, der inden for deres eget område arbejder på at gen-

nemføre gældende fællesskabsret på miljøområdet og med hensyn til bæredygtig udvik-

ling", hvilket svarer til substansen i ændring 22.

IV. KONKLUSIONER

Rådet finder, at den fælles holdning, som med hensyn til substansen indarbejder de ændringer,

der er nævnt i punkt III.2.b) ovenfor, i det store og hele tager hensyn til Europa-Parlamentets

udtalelse under førstebehandlingen og udgør en velafbalanceret løsning med hensyn til det

nye finansieringsprogram. I sammenligning med første program sikrer det nye program større

åbenhed og klarere ansvarsfordeling, og det vil være tilgængeligt for en bredere vifte af ansø-

gende ngo'er, både med hensyn til geografisk beliggenhed og til form.

________________________
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2001/0139 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens  artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram for fremme af ikke-statslige

organisationer, der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse

1. PROCEDURE

Forslaget, KOM(2001)337 endelig fra juni 20011, blev fremsendt til Rådet den 22.
juni 2001 som led i den fælles beslutningsprocedure i henhold til EF-traktatens
artikel 175.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 18. oktober 2001.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandling under samlingen den 23.
oktober 2001.

Efter Europa-Parlamentets udtalelse og i overensstemmelse med EF-traktatens artikel
250, stk. 2, nåede Rådet til politisk enighed om en fælles holdning den 29. oktober
2001. Rådet vedtog den fælles holdning formelt den 6. december 2001.

2. AFGØRELSENS FORMÅL

Programmets overordnede formål er at fremme ikke-statslige organisationer (ngo'er),
der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse på europæisk plan. Der skal
være tale om folkelige organisationer, som bidrager - eller har evnen til at bidrage -
til udvikling og gennemførelse af Fællesskabets miljøpolitik og miljølovgivning, og
som har en konstateret eller potentiel evne til at inddrage borgerne i denne proces for
således at gøre Fællesskabets miljøpolitik og -lovgivning mere demokratisk og
gennemskuelig og få borgerne til højere grad at engagere sig i den som deres egen.

Det er særdeles vigtigt at folkelige miljøorganisationer i Europa nyder fremme - både
i lyset af initiativet om "nye styreformer i EU", der opstiller civilsamfundets
engagement som en central opgave, og til brug for det sjette miljøhandlingsprogram2,
hvor der er planer om en bred dialog med interessenter på det miljøpolitiske område.

                                               
1 EFT C 270 E af 25.9.1999, s. 125.
2 Fælles holdning vedtaget den 27. september 2001.
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3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

3.1. Almindelige bemærkninger

Kommissionen har accepteret 15 af de 24 ændringer, som Europa-Parlamentet
vedtog ved førstebehandlingen, enten fuldt ud, delvis eller i princippet. Rådet har
indarbejdet alle 15 og 7 yderligere enten ordret eller indholdsmæssigt i den fælles
holdning.

Kommissionen har accepteret alle ændringer, der øger gennemskueligheden og
mulighederne for at stille Kommissionen og støttemodtagerne til ansvar undtagen
dem, der indfører "overlapninger" (ændringsforslag 11, 12, 17 og 21), og som i
forvejen er dækket ind - delvis eller indholdsmæssigt - af andre ændringsforslag.

Vigtigere er, at den ikke har accepteret de ændringer, der genindførte
"naturalieydelser" som støtteberettigede udgifter under det nye program. Kommis-
sionen har forslået en finansieringsordning, der udelukkende bygger på penge-
strømme, men som til gengæld har højere støttesatser for at kompensere
organisationerne for tabet af "naturalieydelser".

Efter Kommissionens opfattelse ændrer den fælles holdning, vedtaget den XX.
december, ikke ved forslagets principper og sigte, og den kan derfor tilslutte sig den
fælles holdning i uændret form.

3.2. Bemærkninger til de enkelte punkter

3.2.1. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og som
fuldt ud eller delvis er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 1 henviser til den årlige budgetprocedure. Indarbejdet.

Ændringsforslag 29 og 30 inddrager ngo'er, der også er aktive inden for dyrebeskyt-
telse, som støtteberettigede under det nye program, forudsat at deres aktiviteter tjener
til at nå mål for miljøbeskyttelse. Indarbejdet i betragtning 4.

Første del af ændringsforslag 31, som indfører nærmere bestemmelser om ngo'ernes
opbygning, er indarbejdet i artikel 2, litra b.

Ændringsforslag 7 kræver 'delfinansiering' fra eksterne finansieringskilder. Kan
principielt accepteres (er i forvejen implicit indeholdt i artikel 6, stk. 3). Indarbejdet i
anden del af bilaget.

Ændringsforslag 8 tilføjer en ny artikel for at sikre, at programmets prioriterede
emner (fra det sjette miljøhandlingsprogram med tilføjelse af "miljøuddannelse")
optræder i artiklerne. Teksten var oprindelig placeret i første del af bilaget.
Indarbejdet i artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 9 opregner yderligere oplysninger, som Kommissionen skal
fremlægge i forslagsindkaldelser. Indarbejdet i artikel 4, stk. 2. (Omfatter også delvis
ændringsforslag 11.)
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Ændringsforslag 13 udelader kravet i artikel 6, stk. 1, om at der skal tages hensyn til
ansøgerens størrelse, og henviser i stedet til de reviderede "principper" for beregning
af tilskud i bilagets tredje del. Indarbejdet.

Ændringsforslag 14 anfører, at støttemodtageren under programmet kan fordele
penge til partner- eller medlemsorganisationer. Indarbejdet.

Ændringsforslag 16 anfører, at Kommissionen skal give ansøgere, der ikke får støtte,
tilstrækkelig detaljerede grunde til afvisningen. Indarbejdet.

Ændringsforslag 18 vedrører en lille ændring af ordlyden af artikel 8, stk. 1, og
fremhæver i øvrigt i artikel 8, stk. 2, partnerorganisationernes ansvarlighed.
Indarbejdet i princippet.

Ændringsforslag 19 kunne i princippet accepteres, men gennemskueligheden ansås
for at være tilstrækkelig dækket ind af ændringsforslag 20, og pligten til at begrunde
afvisninger var i forvejen omfattet ændringsforslag 16.

Ændringsforslag 20 forpligter Kommissionen til at udarbejde en årsberetning og
indkalde til et årligt interessentmøde for at drøfte resultatet af udvælgelses- og
tilskudsbevillingsproceduren for yderligere at øge gennemskueligheden. Princippet
indarbejdet i artikel 11. (Ændringsforslag 20 omfatter også - delvis eller i princippet -
ændringsforslag 11, 12, 17 og 21.)

Ændringsforslag 22 understreger relevansen af kapacitetsopbygning og fremme af
bæredygtig udvikling også på lokalt og regionalt plan. Indarbejdet i artikel 1, stk. 3.

Ændringsforslag 23 tydeliggør, at fordelingen af midler vil blive foretaget på en
sådan måde, at modtagere med en mindre "mængde relevante aktiviteter" vil få
relativt højere støttesatser (tilskud uddeles efter en progressiv skala). Indarbejdet som
helhed.

3.2.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen og Rådet har afvist, og
som ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 15 og 24 udpeger naturaliebidrag som støtteberettigede udgifter i
henhold til programmet. Det kan ikke accepteres. Se bemærkning under afsnit 3.1.

3.2.3. Yderligere ændringer, som Rådet har foretaget i forslaget

Betragtninger

Betragtning 2 og 3 i forslaget er byttet om i den fælles holdning.

I betragtning 2 er sætningen "Denne afgørelse bør derfor ophæves" udgået.

Betragtning 3 er omformuleret en smule for bedre at afspejle formuleringen i sjette
miljøhandlingsprogram.

Betragtning 4: "bæredygtig udvikling" er tilføjet som afspejling af artikel 1, 2 og 5.

Betragtning 5 har undergået en lettere omarbejdning for ikke at antyde, at ngo'erne
formelt repræsenterer befolkningen i Europa, eftersom ngo'erne ikke er valgt.
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Betragtning 7 er ændret ved tilføjelse af "og udføre relevante aktiviteter" og "og net
af ngo'er" og ved udeladelse af "Deres opbygning og aktiviteter bør omfatte mindst 3
europæiske lande.". Det er for bedre at afspejle artiklernes indhold.

Betragtning 8: forkortet for bedre overensstemmelse med programmets mål (artikel
1).

Artikel 1

Der er indføjet endnu et mål i artikel 1, stk. 3 (nyt): kapacitetsopbygning i små regionale og
lokale sammenslutninger, der arbejder for anvendelse af gældende fællesskabsret om miljø og
bæredygtig udvikling i deres lokalområde. Substansen i ændringsforslag 22.

Artikel 2

De vigtigste ændringer er to undtagelser, der er tilføjet i artikel 2, litra b og d.

– Artikel 2, litra b: Normen er stadig dækning af tre lande, men to kan være nok "hvis
hovedformålet med aktiviteterne er at støtte udviklingen og gennemførelsen af
Fællesskabets miljøpolitik, jf. artikel 1, stk. 2 og 3".

– I artikel 2, litra d, kræves det, at ansøgerorganisationen skal have eksisteret
retsgyldigt i mere end to år, og dens årsregnskaber for de to foregående år skal være
godkendt af en autoriseret revisor. Dette vil stadig være normen, men "under særlige
omstændigheder kan Kommissionen indrømme en undtagelse fra disse to betingelser,
hvis dette ikke er til skade for beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser".

Kommissionen erkender, at der kan eksistere værdifulde initiativer, der ville tjene
programmets formål, selvom de kun omfatter to lande - og også netværk af høj kvalitet, der
har eksisteret i under to år - og accepterer derfor disse to undtagelsesmuligheder.

Artikel 4

Tilføjelser, der øger gennemskueligheden og yderligere tydeliggør Kommissionens hensigter.

– Artikel 4, stk. 1: Foruden offentliggørelse i EFT3 bør Kommissionen benytte andre
kanaler, f.eks. internettet, til at gøre programmet kendt blandt potentielle
støttemodtagere.

– Artikel 4, stk. 3: Rådet har her indarbejdet ændringsforslag 10, men således at det
bliver klart, at tilskud udbetales i flere rater. (Dette fremgår ikke af den i
oversættende stund foreliggende danske version af Rådets dokument (13397/01, ENV
529, CODEC 1099), hvor stykkets sidste sætning er en uændret gentagelse af
Parlamentets tekst: "Tilskudsbeløbet udbetales straks.". o.a.).

Artikel 5

(Efter indarbejdelsen af ændringsforslag 8, indeholder artikel 5, stk. 1, nu programmets
prioriterede emner med tilføjelsen "miljøuddannelse").

                                               
3 De Europæiske Fællesskabers Tidende
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– Artikel 5, stk. 2 (nyt), henviser til oplysninger om udvælgelses- og
bevillingsprocessen i første del af bilaget. Det var før anført i artikel 5.

Artikel 9

– Præciserende tilføjelse til artikel 9, stk. 1, af sætningen "Er de forventede resultater
udeblevet i to på hinanden følgende år, bortfalder tilskuddet i resten af programmets
gyldighedsperiode.".

– Tilføjelse af "(og med ret til at anke beslutningen)" i artikel 9, stk. 3, giver
modtagerne bedre retssikkerhed.

– Tilføjelsen af "i resten af programmets gyldighedsperiode" to steder i artikel 9, stk. 3,
gør det klart at pålagte sanktioner kun kan vare i programmets gyldighedsperiode.
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BILAG

DEL 1

Som konsekvens af ændringsforslag 8, indeholder første del af bilaget nu "udvælgelses- og
tildelingsprocessens fire stadier", og der er tilføjet en henvisning til programmets prioriterede
emner i artikel 5. Bilagets første del indeholdt før det sjette miljøhandlingsprograms
prioriterede emner, som nu er anført i artikel 5, stk. 1, med tilføjelse af "miljøuddannelse".
Rådet har ikke foretaget andre ændringer.

DEL 2

Rådet har kun fortaget få ændringer:

– Under punkt 1 er "Political relevance" ændret til "Policy relevance" (i begge tilfælde
'politisk relevans' på dansk o.a.).

– Under punkt 1 er der tilføjet et nyt led (det sidste) for at tage højde for substansen i
ændringsforslag 5, 6 og 7.

– Under punkt 2 (andet led) er følgende sætning tilføjet: "herunder ordninger, der
sikrer medlemmernes medvirken i politikfastlæggelsen og i den politiske
stillingtagen".

– Under punkt 3 (andet led) er følgende udtryk tilføjet: "og offentligheden". Forslagets
sidste led er udgået.

DEL 4

Rådet har ændret overskriften fra "Udgifter, som ikke er støtteberettigede" til
"Tilskudsberettigede Udgifter" og under punkt 1 (nyt) tilføjet, at alle udgifter betragtes som
støtteberettigede (med mindre de er anført under punkt 2), samt anført en række illustrative
eksempler på støtteberettigede aktiviteter fra betragtningerne.

Punkt 2 indeholder stadig forslagets "udgifter, som ikke er støtteberettigede", men i en anden
rækkefølge. "Private udgifter/privat forbrug" er ændret til "private udgifter". Der er ikke andre
ændringer.

4. KONKLUSION

Rådets ændringer tydeliggør forslaget og øger gennemskueligheden og strammer
ansvarsreglerne. Kommissionen støtter derfor den fælles holdning vedtaget den 6. december.


