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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1109/2010 af Simone Eiler, tysk statsborger, og 1 
medunderskriver. om EU-støtte til den italienske ngo "Amici dei Bambini"

1. Sammendrag

Andrageren stiller spørgsmålstegn ved den støtte, som den italienske ngo "Amici dei 
Bambini" modtager fra EU til projekter, der bl.a. tager sigte på international adoption af 
forældreløse eller forladte børn. Andrageren henviser i den forbindelse til mediereportager om 
denne ngo's bestræbelser på at få de rumænske myndigheder til at genåbne muligheden for 
grænseoverskridende adoptioner, og hun hævder, at "Amici dei Bambini" i realiteten virker 
som en slags adoptionsagentur. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
klargøre, på hvilket grundlag Kommissionen bruger skatteydernes penge til støtte til "Amici 
dei Bambini", som hun betvivler handler i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i FN's 
Konvention om Barnets Rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

"Andragendet

Den italienske organisation "Amici dei Bambini" har modtaget EU-støtte til nogle projekter i 
forbindelse med beskyttelse af børn. De to andragere, som er tyske statsborgere, klager 
tilsyneladende over, at organisationen har modtaget støtte, selv om denne organisation også 
arbejder med internationale adoptioner i Italien og ved flere lejligheder offentligt har anført, at 
Rumænien bør tillade internationale adoptioner. Sådanne adoptioner blev afskaffet i 



PE460.735v01-00 2/3 CM\859694DA.doc

DA

Rumænien med lov nr. 273/2004 om internationale adoptioner.

Efter at have nævnt en række projekter, som er gennemført af organisationen "Amici dei 
Bambini", og som har modtaget støtte fra Kommissionen, konkluderer andragerne, at 
organisationen "Amici dei Bambinis" hensigt "klart er i strid med konventionerne om børns 
rettigheder og med EU's officielle holdning", og de beder derfor om en afklaring.

Kommissionens bemærkninger

Andragerne rejser to forskellige spørgsmål: EU's holdning til situationen omkring 
internationale adoptioner i Rumænien og Kommissionens mulighed for at støtte 
organisationen "Amici dei Bambinis" projekter.

Det første spørgsmål er ikke reguleret på EU-plan og henhører derfor under medlemsstaternes 
kompetence.

Kommissionen er bekendt med, at Rumænien befinder sig i en særlig position i EU, fordi det 
er den eneste medlemsstat, der i henhold til lov nr. 273/2004 de facto har afskaffet 
grænseoverskridende adoptioner ved kun at tillade bedsteforældre, der er bosat i udlandet, at 
adoptere barnet. I henhold til lov nr. 49/2009 er denne mulighed blevet udvidet til også at 
omfatte slægtninge i tredje led (tanter og onkler). Dette politiske valg henhører udelukkende 
under den rumænske regerings ansvarsområde. 
Alligevel vil Kommissionen som erklæret i Europa-Parlamentets plenarforsamling den 17. 
januar 2011 fortsat følge udviklingen i situationen i Rumænien tæt.

Med hensyn til det andet spørgsmål skal det understreges, at organisationen "Amici dei 
Bambini" har status som "akkrediteret organ" i henhold til Haagkonventionen af 1993 om 
grænseoverskridende adoption, og at den italienske centrale myndighed, som er oprettet i 
henhold til denne konvention, næsten helt har uddelegeret ansvaret for formidling og for 
relationer til andre lande og aktiviteter i udlandet i forbindelse med italienske pars adoptioner 
til akkrediterede organer som organisationen "Amici dei Bambini".

For at opnå status som "akkrediteret organ" kræver Haagkonventionen af 1993, at det 
pågældende organ kun må arbejde nonprofit, skal være ledet af og bemandet med personer, 
som via deres etiske standarder og uddannelse eller erfaring er kvalificeret til at arbejde med 
grænseoverskridende adoptioner, og skal være underlagt de kompetente nationale 
myndigheders tilsyn med hensyn til sammensætning, drift og finansielle spørgsmål (artikel 
11).

Der er intet, der hindrer de akkrediterede organer i foruden aktiviteter i forbindelse med 
gennemførelsen af Haagkonventionen af 1993 også at udføre projekter i forbindelse med 
børns velfærd og beskyttelse generelt, som dem andragerne nævner. Denne praksis tilskyndes 
sågar på internationalt plan.

EU-støtten til de projekter, som andragerne nævner, er blevet ydet til organisationen "Amici 
dei Bambini" i henhold til reglerne og procedurerne i finansforordningen. Flere af 
Kommissionens tjenestegrene har været involveret, og støtten er givet under forskellige 
finansielle programmer. De nævnte projekter har ikke direkte forbindelse til 
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grænseoverskridende adoption, men omhandler f.eks. familiepleje og familiebaseret pleje.

Konklusion

På denne baggrund kan Kommissionen ikke gribe ind til fordel for andragerne."


