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Θέμα: Αναφορά 1109/2010, της Simone Eiler, γερμανικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη 
από μία ακόμα υπογραφή, σχετικά με την παροχή βοήθειας από την ΕΕ προς 
την ιταλική ΜΚΟ «Amici dei Bambini»

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αφήνει ερωτηματικά για τη βοήθεια που λαμβάνει η ιταλική ΜΚΟ «Amici dei 
Bambini» από την ΕΕ για σχέδια που αποβλέπουν στη διεθνή υιοθεσία ορφανών ή 
εγκαταλελειμμένων παιδιών. Η αναφέρουσα παραπέμπει εν προκειμένω στις αναφορές των 
μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις προσπάθειες της εν λόγω ΜΚΟ να πείσει τις αρχές της 
Ρουμανίας να επαναφέρει τις διασυνοριακές υιοθεσίες, και ισχυρίζεται ότι η «Amici dei 
Bambini» λειτουργεί στην πραγματικότητα ως ένα είδος υπηρεσίας υιοθεσίας. Ως εκ τούτου, 
η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διευκρινίσει βάσει ποιων κριτηρίων 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών για να παράσχει 
ενίσχυση στην «Amici dei Bambini». Η ίδια εκφράζει αμφιβολίες κατά πόσον η ΜΚΟ τηρεί 
πλήρως τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Η αναφορά

Η ιταλική οργάνωση «Amici dei Bambini» έχει λάβει συγχρηματοδότηση από την Ένωση για 
ορισμένα έργα που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών. Οι δύο αναφέροντες, που 
είναι γερμανοί υπήκοοι, φαίνεται να διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι η οργάνωση έχει 
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λάβει συγχρηματοδότηση, παρόλο που ασχολείται επίσης με διεθνείς υιοθεσίες στην Ιταλία 
και έχει δηλώσει δημοσίως, σε αρκετές περιπτώσεις, ότι η Ρουμανία πρέπει να επιτρέψει τις 
διεθνείς υιοθεσίες. Οι τελευταίες καταργήθηκαν de facto στη Ρουμανία με τον νόμο 
αριθ. 273/2004 σχετικά με τις διακρατικές υιοθεσίες.

Αφού παραπέμπουν σε ορισμένα έργα που υλοποιήθηκαν από την οργάνωση «Amici dei 
Bambini» και συγχρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή, οι αναφέροντες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα δράσης της οργάνωσης «Amici dei Bambini» «αντιβαίνει 
σαφώς στις συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού και στην επίσημη θέση της ΕΕ» και 
ζητούν, επομένως, διευκρινίσεις.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι αναφέροντες εγείρουν δύο διαφορετικά ζητήματα: τη θέση της Ένωσης αναφορικά με την 
κατάσταση των διακρατικών υιοθεσιών στη Ρουμανία και τη δυνατότητα 
συγχρηματοδότησης από την Επιτροπή των έργων που υλοποιούνται από την οργάνωση 
«Amici dei Bambini».

Το πρώτο ζήτημα δεν ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να εμπίπτει 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση της μοναδικής θέσης που κατέχει η Ρουμανία στην ΕΕ, διότι 
αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος που έχει προβεί σε de facto κατάργηση, δυνάμει του 
νόμου αριθ. 273/2004, των διακρατικών υιοθεσιών, επιτρέποντας ανάλογες υιοθεσίες μόνον 
από τους παππούδες του παιδιού που κατοικούν στο εξωτερικό. Με τον νόμο αριθ. 49/2009, η 
δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και συγγενείς έως και τρίτου βαθμού (θείες, 
θείοι). Την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επιλογή πολιτικής φέρει αποκλειστικά η ρουμανική 
κυβέρνηση. 
Εντούτοις, όπως αναφέρθηκε στη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις 17 Ιανουαρίου 2011, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εξέλιξη της εν λόγω κατάστασης στη Ρουμανία.

Ως προς το δεύτερο ζήτημα, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι στην οργάνωση «Amici dei 
Bambini» έχει εκχωρηθεί καθεστώς «διαπιστευμένου οργανισμού» δυνάμει της Σύμβασης 
της Χάγης του 1993 περί διεθνούς υιοθεσίας, και ότι η ιταλική κεντρική αρχή που
συγκροτήθηκε βάσει της εν λόγω σύμβασης έχει αναθέσει σχεδόν πλήρως στους 
διαπιστευμένους φορείς, όπως η ένωση «Amici dei Bambini», την ευθύνη για τη 
διαμεσολάβηση και τις σχέσεις με ξένες χώρες, καθώς και για τις δραστηριότητες στο 
εξωτερικό, ενόψει υιοθεσιών από ζευγάρια Ιταλών.

Για την εκχώρηση του καθεστώτος «διαπιστευμένου οργανισμού» σε κάποιον φορέα, η 
Σύμβαση της Χάγης του 1993 ορίζει ότι ο οργανισμός αυτός πρέπει να επιδιώκει μόνο μη 
κερδοσκοπικούς σκοπούς, να διευθύνεται και να στελεχώνεται από πρόσωπα τα οποία 
διακρίνονται για το ήθος και την εκπαίδευση ή εμπειρία τους στον τομέα της διακρατικής 
υιοθεσίας, και να υπόκειται στον έλεγχο των αρμοδίων αρχών του κράτους αυτού ως προς τη 
σύνθεσή του, τη λειτουργία και την οικονομική του κατάσταση (άρθρο 11).

Τίποτα δεν εμποδίζει τους διαπιστευμένους οργανισμούς να αναλαμβάνουν, πέραν των 
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δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης του 1993, και 
την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την παιδική πρόνοια και προστασία εν γένει, όπως 
τα έργα στα οποία παραπέμπουν οι αναφέροντες. Η πρακτική αυτή μάλιστα ενθαρρύνεται και 
σε διεθνές επίπεδο.

Η συγχρηματοδότηση των έργων στα οποία παραπέμπουν οι αναφέροντες από την Ένωση 
έχει χορηγηθεί στην οργάνωση «Amici dei Bambini» σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Συμμετείχαν διάφορες 
υπηρεσίες της Επιτροπής και η συγχρηματοδότηση χορηγήθηκε στο πλαίσιο διαφόρων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Τα αναφερόμενα έργα δεν σχετίζονται άμεσα με 
διακρατικές υιοθεσίες, αλλά, π.χ., με τη φροντίδα από ανάδοχους γονείς και τη φροντίδα στο 
πλαίσιο οικογενειών.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ της 
αναφέρουσας.


