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Nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu rozhodnutí Komise, 

kterým se zřizuje roční akční program na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní orgány 

v oblasti rozvoje (Část II: Cílené projekty) 

 

Evropský parlament, 

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 

18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci1, 

a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, 

- s ohledem na návrh rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje roční akční program na rok 

2009 pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: Cílené projekty) 

(CMDT(2009)0387 – D004766/01), 

- s ohledem na stanovisko, které dne 15. dubna 2009 poskytl výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 

nařízení (ES) č. 1905/2006 (dále jen „řídící výbor nástroje pro rozvojovou spolupráci“), 

- s ohledem na „Obecné hodnocení opatření, která mají zvýšit informovanost veřejnosti 

o otázkách rozvoje v Evropě / rozvojové vzdělávání“ (odkaz EK č. 2007/146962. 

Závěrečná zpráva), 

- s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2008 o výzvě, kterou politika rozvojové 

spolupráce EU představuje pro nové členské státy2, 

- s ohledem na článek 8 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech 

pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi3, 

- s ohledem na článek 81 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že dne 15. dubna 2009 řídící výbor nástroje pro rozvojovou spolupráci 

hlasoval písemným postupem ve prospěch návrhu ročního akčního programu na rok 2009 

pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: Cílené projekty) 

(CMDT(2009)0387 – D004766/01), 

B. vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES a článkem 1 

Dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí ze dne 3. června 2008 o prováděcích 

pravidlech k rozhodnutí Rady 1999/468/ES obdržel Parlament návrh prováděcích opatření 

předložený řídícímu výboru nástroje pro rozvojovou spolupráci i výsledky hlasování, 

C. vzhledem k tomu, že čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1905/2006 uvádí, že jedním 

z cílů tematického programu o nestátních subjektech a místních orgánech v oblasti 

                                                 
1  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41. 
2  Přijaté texty, P6_TA(2008)0097. 
3  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 



 

rozvoje je „zvýšení informovanosti evropských občanů o otázkách rozvoje a mobilizace 

aktivní veřejné podpory ve Společenství a v přistupujících zemích pro strategie snižování 

chudoby a udržitelného rozvoje v partnerských zemích“, 

D. vzhledem k tomu, že 11 členských států vyslovilo ve Společném prohlášení členských 

států o nestátních subjektech a místních orgánech nástroje pro rozvojovou spolupráci, 

které zaslaly Komisi dne 19. března 2009, znepokojení ohledně záměru Komise zastavit 

přímé financování (postup „cílených projektů“) projektu TRIALOG, který probíhá od 

roku 1998, a projektu DEEP1, který probíhá od roku 2003, a místo toho pro ně zavést 

povinnost účastnit se výzvy k předkládání návrhů, 

E. vzhledem k tomu, že společné prohlášení 11 členských států, včetně 9 nových členských 

států, upozorňuje, že doba, na kterou Komise plánuje ukončit přímou podporu pro 

TRIALOG a DEEP, je „velmi nevhodná“,a to „vzhledem k současné finanční situaci 

v mnoha nových členských státech a vzhledem k tomu, jaký má tato situace vliv na 

schopnost nevládních organizací fungovat a rozvíjet se“, a vyjadřuje obavy, že „může 

dojít k přerušení financování, což těmto projektům uškodí tím, že dojde ke ztrátě 

kvalifikovaného personálu i ke ztrátě know-how a již vytvořených sítí“, 

F. vzhledem k tomu, že podobné obavy vyslovil předseda Výboru pro rozvoj ve svém dopise 

ze dne 19. března 2009, v němž poukazuje na to, že „informace a budování kapacit 

v oblasti rozvojové spolupráce v nových členských státech a rozvojové vzdělávání pro 

evropskou veřejnost byly pro výbor trvalou prioritou“, a požaduje, aby Komise poskytla 

Parlamentu „objektivní a transparentní kritéria, podle nichž rozhoduje, které činnosti 

a projekty jsou způsobilé pro přímé financování,“ a dále požaduje, aby „provádění tohoto 

navrhovaného opatření bylo odloženo alespoň o jeden rok, aby nedošlo k případnému 

přerušení financování a k ohrožení životaschopnosti těchto velmi užitečných projektů“, 

G. vzhledem k tomu, že výše uvedené "Obecné hodnocení opatření, která mají zvýšit 

informovanost veřejnosti o otázkách rozvoje v Evropě / rozvojové vzdělávání" dospělo 

k závěru, že „strategické využití cílených projektů pomohlo dosáhnout cílů 

spolufinancování s evropským rozvojovým programem nevládních organizací“ a že 

„projekt DEEEP byl důležitým mechanismem koordinace pro rozšíření dialogu, podporu 

výměny osvědčených postupů a vytváření sítí a partnerství na úrovni EU a mezi 

vnitrostátními platformami a EU“ a dále že „ příspěvek projektu TRIALOG ke zlepšení 

dialogu a k budování kapacit v práci s novými členskými státy a s přistupujícími státy byl 

účinný“, 

H. vzhledem k tomu, že program TRIALOG přispívá k uspokojování potřeb, zdůrazněných 

v usnesení Parlamentu ze dne 13. března 2008 o výzvě, kterou politika rozvojové 

spolupráce EU představuje pro nové členské státy, v oblasti celkové komunikační 

a vzdělávací strategie, která má napravit nedostatek veřejného uznání priorit rozvojové 

spolupráce v nových členských státech, a vzhledem k tomu, že program DEEEP reaguje 

na požadavek Parlamentu týkající se zintenzivnění rozvojového vzdělávání a zvýšení 

informovanosti v evropském vzdělávání, jež byl uveden v tomtéž usnesení, 

I. vzhledem k tomu, že podle výše uvedeného ročního akčního programu na rok 2009 

                                                 
1  DEEP: „Výměna v rozvojovém vzdělávání v Evropě“ – http://www.deeep.org/  

TRIALOG: „Rozvojové nevládní organizace v rozšířené Evropě“ – 

http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96 

http://www.deeep.org/
http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96


Komise rovněž navrhuje přidělit přímou podporu projektu zaměřenému na posílení 

kubánských řídících schopností, který by měla uskutečňovat Evropská nadace pro rozvoj 

řízení; vzhledem k tomu, že podle tematického programu nástroje pro rozvojovou 

spolupráci pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje nebyl dosud nikdy 

použit postup cíleného projektu pro činnosti v partnerských zemích, 

J. vzhledem k tomu, že Komise následně vydala „Vysvětlující prohlášení pro výbor DCI 

NSA-LA“1, v němž objasnila výběr kritérií pro cílené činnosti, a vysvětlila, že se 

zakládají na článku 168 Prováděcích pravidel finančního nařízení2 a že podporu lze 

poskytnout zvláště „subjektům, které mají de jure nebo de facto monopol“ a „na činnosti 

se specifickou charakteristikou, které vyžadují zvláštní typ subjektu kvůli jeho technické 

způsobilosti, vysokému stupni specializace nebo správní pravomoci“, 

1. nesouhlasí s přijetím návrhu rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje roční akční program 

na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: Cílené 

projekty) (CMDT(2009)0387 – D004766/01) v jeho stávající podobě; 

2. žádá Komisi, aby objasnila kritéria pro určování existence monopolu de jure nebo de 

facto, vzhledem k tomu, že ve svém společném prohlášení 11 členských států uvádí, že 

z pohledu nových členských států monopoly de facto stále existují, pokud jde 

o celoevropské činnosti prováděné projekty TRIALOG a DEEEP; 

3. trvá na otevřeném, transparentním a horizontálním uplatňování kritérií pro udělování 

přímé podpory pro cílené projekty, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny; trvá 

tedy na tom, aby byla uplatňována stejná kritéria pro TRIALOG, DEEEP a projekt 

"Posílení kubánských řídících schopností"; 

4. trvá na zajištění nepřetržitého financování prostřednictvím strategického celoevropského 

programu pro významné činnosti na podporu výměny osvědčených postupů a vytváření 

sítí a partnerství na úrovni EU a mezi vnitrostátními platformami a EU a pro zlepšení 

dialogu a budování kapacit v práci s novými členskými státy a přistupujícími státy; 

5. vyzývá Komisi, aby se zapojila do dialogu s Parlamentem v souvislosti s nadcházející 

revizí3 mechanismu výzev k předkládání návrhů pro tematické programy; domnívá se, že 

není vhodné předjímat jakákoli doporučení změn nebo zdokonalení tohoto mechanismu, 

která mohou být výsledkem této revize; žádá proto, aby stávající opatření pro přímo 

financované činnosti byla ponechána v platnosti po dobu 12 měsíců beze změny a aby 

všechny budoucí změny odrážely výsledek revize a aby zajistily dlouhodobé, 

předvídatelné a udržitelné činnosti v oblasti rozvojové spolupráce; 

6. vyzývá Komisi, aby upravila svůj návrh rozhodnutí, kterým se zřizuje roční akční 

program na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní orgány v oblasti rozvoje (Část II: 

Cílené projekty) (CMDT(2009)0387 – D004766/01), aby zahrnoval celoevropské 

projekty ke zvýšení informovanosti o rozvojových otázkách v rozšířené EU a k výměně 

rozvojového vzdělávání v EU; 

                                                 
1  AIDCO/F1/NC D(2009) ze dne 6.4.2009 (D004766-01-EN-02). 
2  Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném 

rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1). 
3  Proces Palermo II. 



 

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

členských států. 


