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Årlige handlingsprogrammer for Brasilien og for Argentina for 2008  

Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2008 om udkast til Kommissionens beslutning 

om de årlige handlingsprogrammer for Brasilien for 2008 og for Argentina for 2008   

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. 

december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde1 

(DCI), 

 

- der henviser til udkast til Kommissionens beslutning om de årlige handlingsprogrammer 

for Brasilien for 2008 og for Argentina for 2008 (CMTD-2008-0263 - D000422-01, 

CMTD-2008-0263 - D000421-01), 

 

- der henviser til den udtalelse, som det udvalg, der er nævnt i artikel 35, stk. 1, i 

forordning (EF) nr. 1905/2006 (DCI-forvaltningsudvalget), afgav den 10. juni 2008, 

 

- der henviser til artikel 8 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse 

af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 

Kommissionen2, 

 

- der henviser til aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen af 3. juni 2008 om 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de 

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 

Kommissionen, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF3, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 81, 

 

A. der henviser til, at DCI-forvaltningsudvalget den 10. juni 2008 vedtog udkastet til de 

årlige handlingsprogrammer (AAPs) for Brasilien for 2008 og for Argentina for 2008 

(CMTD-2008-0263 - D000422-01, CMTD-2008-0263 - D000421-01), 

 

B. der henviser til, at Parlamentet i henhold til artikel 7, stk. 3, i Rådets afgørelse 

1999/468/EF og artikel 1 i ovennævnte aftale af 3. juni 2008 modtog udkastet til 

gennemførelsesforanstaltninger, der var blevet forelagt for DCI-forvaltningsudvalget, og 

afstemningsresultatet, 

 

C. der henviser til, at det i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1905/2006 fastlægges, at 

"det primære og overordnede mål for samarbejdet i henhold til denne forordning er 

udryddelse af fattigdom i partnerlande og -regioner inden for rammerne af bæredygtig 

udvikling", 

 

                                                 
1  EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41. 
2  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 
3  EUT C 143 af 10.6.2008, s. 1. 



 

D. der henviser til, at det i artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1905/2006 fastlægges, at "de 

foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1,1 skal udformes, så de opfylder de 

kriterier for adgang til statslig udviklingsbistand, der er fastlagt af OECD/DAC" 

(Komiteen for Udviklingsbistand under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og 

Udvikling), 

 

E. der henviser til, at OECD/DAC i sine "Reporting Directives for the Creditor Reporting 

System" (DCD/DAC(2002)21) definerer statslig udviklingsbistand (ODA) som 

finansielle strømme til lande på DAC's liste over ODA-modtagere, for hvilke bl.a. hver 

transaktion forvaltes med det primære mål at fremme økonomisk udvikling og velfærd i 

udviklingslande, 

 

Brasilien 

 

1. noterer sig, at det akademiske mobilitetsprogram for Brasilien 2008-2010 (Erasmus 

Mundus External Cooperation Window for Brazil) er den eneste foranstaltning i udkastet 

til det årlige handlingsprogram for Brasilien for 2008, at denne foranstaltning henhører 

under landestrategipapirets prioritetssektor I med titlen "Fremme af bilaterale 

forbindelser, foranstaltning 2: Program for videregående uddannelse i Brasilien", og at 

finansieringen af mobilitet for studerende og personale fra EU-medlemsstaterne (op til 

30 % af de samlede midler til individuel mobilitet for studerende og personale) indgår 

som en vigtig del i det årlige program for Brasilien for 2008; 

 

Argentina 

 

2. noterer sig, at Erasmus Mundus External Cooperation Window Argentina er den eneste 

foranstaltning i udkastet til det årlige handlingsprogram for Argentina for 2008, at denne 

foranstaltning henhører under landestrategipapirets nøglesektor med titlen "Styrkelse af 

de bilaterale forbindelser og den gensidige forståelse mellem EF og Argentina", og at 

finansieringen af mobilitet for studerende og personale fra EU-medlemsstaterne (op til 

30 % af de samlede midler til individuel mobilitet for studerende og personale) indgår 

som en vigtig del i det årlige program for Argentina for 2008; 

 

3. er af den opfattelse, at Kommissionen dermed overskrider de i den grundlæggende retsakt 

fastsatte gennemførelsesbeføjelser i det årlige handlingsprogram for 2008 for Brasilien og 

det årlige handlingsprogram for 2008 for Argentina, eftersom ovennævnte elementer ikke 

overholder artikel 2, stk. 1 og 4, i forordning (EF) nr. 1905/2006, da disse elementers 

primære mål ikke er udryddelse af fattigdom, og da disse elementer ikke opfylder 

kriterierne for adgang til statslig udviklingsbistand, der er fastlagt af OECD/DAC2; 

 

o 

o     o 

 

4. opfordrer Kommissionen til at trække ovennævnte beslutningsudkast om de årlige 

handlingsprogrammer for Brasilien for 2008 og for Argentina for 2008 tilbage og til at 

                                                 
1 Artikel 1, stk. 1: "Fællesskabet finansierer foranstaltninger med sigte på at understøtte 

samarbejdet med de udviklingslande, -territorier og -regioner (...)". 
2  At "hver transaktion forvaltes med det primære mål at fremme økonomisk udvikling og velfærd i 

udviklingslande" (OECD/DAC Fact Sheet of October 2006, 'Is it ODA?', s.1). 



forelægge DCI-forvaltningsudvalget et nyt udkast, der fuldt ud overholder 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1905/2006; 

 

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

 


