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Årlig handlingsplan for 2009 for ikke-statslige aktørers og lokale 

myndigheders rolle i forbindelse med udvikling (Del II: målrettede 

projekter) 

Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 om udkast til Kommissionens afgørelse 

om den årlige handlingsplan 2009 for ikke-statslige aktørers og lokale myndigheders rolle 

i forbindelse med udvikling (Del II: Målrettede projekter) 

 

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, 

særlig artikel 14, stk. 1, litra b), 

 

- der henviser til udkast til Kommissionens afgørelse om den årlige handlingsplan 2009 for 

ikke-statslige aktørers og lokale myndigheders rolle i forbindelse med udvikling (Del II: 

Målrettede projekter) (CMTD(2009)0387 - D004766/01), 

 

- 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 15. april 2009, 

 

- der henviser til "General Evaluation of Actions to Raise Public Awareness of 

Development Issues in Europe / Development Education" (EC Reference No. 2007/ 

146962. Final Report), 

 

- der henviser til sin beslutning af 13. marts 2008 om EU's politik for udviklingssamarbejde 

- en udfordring for de nye medlemsstater2, 

 

- 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 

Kommissionen3, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 81, 

 

A. der henviser til, at DCI-forvaltningsudvalget den 15. april 2009 ved skriftlig procedure 

stemte for udkast til det årlige handlingsprogram 2009 for ikke-statslige aktører og lokale 

myndigheder i udviklingsprocessen (Del II: Målrettede projekter) (CMTD(2009)0387 - 

D004766/01), 

 

B. der henviser til, at Parlamentet i henhold til artikel 7, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF og 

artikel 1 i aftalen af 3. juni 2008 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF har modtaget det udkast til 

gennemførelsesforanstaltninger, der blev forelagt for DCI-forvaltningsudvalget, og 

                                                 
1 EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41. 
2  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0097. 
3  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 



afstemningsresultatet, 

 

C. der henviser til, at det i artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1905/2006 hedder, 

at et af formålene med det tematiske program for ikke-statslige aktører og lokale 

myndigheder i udviklingsprocessen er at "øge de europæiske borgeres bevidsthed om 

udviklingsspørgsmål og mobilisere aktiv offentlig støtte i Fællesskabet og i de tiltrædende 

lande til fattigdomsreduktion og strategier for bæredygtig udvikling i partnerlandene", 

 

D. der henviser til, at 11 medlemsstater i en fælles erklæring, "Joint Statement of Member 

States on DCI Non-State Actors and Local Authorities", fremsendt til Kommissionen den 

19. marts 2009, gav udtryk for deres bekymring over, at Kommissionenen har til hensigt 

at indstille den direkte finansiering (proceduren med "målrettede projekter") af  

TRIALOG- og DEEEP-projekterne1, som har været i gang siden henholdsvis 1998 og 

2003, og i stedet pålægge dem at deltage i en "indkaldelse af forslag", 

 

E. der henviser til, at fælleserklæringen fra de 11 medlemsstater, herunder 9 "nye" 

medlemsstater, henleder opmærksomheden på, at Kommissionens plan om at indstille den 

direkte støtte til TRIALOG og DEEEP kommer på et højst ubelejligt tidspunkt i 

betragtning af den aktuelle økonomiske situation i mange af de "nye" medlemsstater og 

de indvirkninger, som denne situation har på ngo'ernes mulighed for at fungere efter 

hensigten og bidrage til udviklingssamarbejdet, og udtrykker bekymring over, at der 

således kan opstå et finansieringstomrum, som vil skade disse projekter ved at forårsage 

tab af kvalificeret personale samt af knowhow og allerede etablerede netværk, 

 

F. der henviser til, at formanden for Udviklingsudvalget i en skrivelse af 19. marts 2009 gav 

udtryk for lignende bekymringer, og heri understregede, at udvalget hele tiden har 

prioriteret information og kapacitetsopbygning inden for udviklingssamarbejde i de nye 

medlemsstater og oplysning om udvikling til den europæiske offentlighed, og anmodede 

Kommissionen om at meddele Parlamentet, på grundlag af hvilke objektive og 

transparente kriterier den afgør, hvilke aktiviteter og projekter der er berettiget til direkte 

støtte, og endvidere anmodede om, at gennemførelsen af denne foreslåede foranstaltning 

udsattes i mindst ét år for at undgå, at der opstår finansieringstomrum, og at selve 

overlevelsen af disse meget nyttige projekter bringes i fare, 

 

G. der henviser til, at ovennævnte "General Evaluation of Actions to Raise Public Awareness 

of Development Issues in Europe / Development Education" konkluderer, at den 

strategiske anvendelse af målrettede projekter har været med til at nå målsætningerne med 

programmet for samfinansiering med europæiske udviklingsngo'er, og at DEEEP har 

været en vigtig samordningsmekanisme for øget dialog, fremme af udveksling af bedste 

praksis og etablering af netværker og partnerskaber på EU-plan og mellem nationale 

platforme og EU, og endvidere at TRIALOG i sit samarbejde med nye medlemsstater og 

tiltrædelsesstater har ydet et effektivt bidrag til at forbedre dialogen og opbygge kapacitet, 

 

H. der henviser til, at TRIALOG-programmet bidrager til at opfylde behovet, fremhævet i 

Parlamentets ovennævnte beslutning af 13. marts 2008 om EU's politik for 

udviklingssamarbejde - en udfordring for de nye medlemsstater, for en samlet 

kommunikations- og uddannelsesstrategi for at afhjælpe den manglende anerkendelse i 

                                                 
1  DEEEP: 'Development Education Exchange in Europe' - http://www.deeep.org/ 

    TRIALOG: 'Development NGOs in the enlarged EU' - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96 

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


offentligheden af de prioriterede mål for udviklingssamarbejdet i nogle af de nye 

medlemsstater, og at DEEEP- programmet imødekommer dets i samme beslutning 

fremsatte krav om øget udviklingsuddannelse og oplysning på uddannelsesområdet i 

Europa, 

 

I. der henviser til, at Kommissionen i ovennævnte årlige handlingsplan 2009 også foreslår 

tildeling af et direkte tilskud til et projekt med betegnelsen "Strengthening Cuban 

Managerial Capabilities", som skal gennemføres af European Foundation of Management 

Development; der henviser til, der inden for rammerne af det tematiske program for ikke-

statslige aktører og lokale myndigheder aldrig tidligere er sket anvendelse af proceduren 

med målrettede projekter i forbindelse med aktiviteter i partnerlande, 

 

J. der henviser til, at Kommissionen herefter udsendte en "Explanatory note for the DCI 

NSA-LA committee'1, hvori den præciserer, hvilke udvælgelseskriterier der gælder for 

målrettede aktioner, og forklarer, at disse kriterier er baseret på artikel 168 i 

gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen2, og at tilskud navnlig kan ydes til  

organer med et de jure- eller et de facto-monopol og til aktioner med specifikke 

kendetegn, som kræver en særlig type organ som følge af dettes tekniske kompetence, 

høje specialiseringsgrad eller administrative beføjelse, 

 

1. kan ikke tilslutte sig vedtagelsen af udkast til Kommissionens afgørelse om den årlige 

handlingsplan 2009 for ikke-statslige aktørers og lokale myndigheders rolle i forbindelse 

med udvikling (Del II: Målrettede projekter) (CMTD(2009)0387 - D004766/01) i dets 

foreliggende form; 

 

2. anmoder Kommissionen om at skabe klarhed omkring de kriterier, der anvendes til 

bestemmelse af, hvorvidt der foreligger en situation kendetegnet ved et de jure- eller et de 

facto-monopol, eftersom de 11 medlemsstater i deres fælles erklæring nævner, at der set 

fra de "nye" medlemsstaters synspunkt stadig er tale om en situation kendetegnet ved et 

de facto-monopol for så vidt angår de Europa-dækkende aktiviteter, der gennemføres af 

TRIALOG og DEEEP; 

 

3. kræver en åben, transparent og horisontal anvendelse af kriterierne for tildeling af direkte 

tilskud til målrettede projekter for at sikre lige vilkår for alle; insisterer derfor på, at der 

anvendes samme kriterier for TRIALOG, DEEEP og projektet "Strengthening Cuban 

Managerial Capabilities"; 

 

4. kræver, at der ved hjælp af et strategisk, Europa-dækkende program sikres kontinuerlig 

støtte til de værdifulde aktiviteter, der består i fremme af udveksling af bedste praksis og 

etablering af netværker og partnerskaber på EU-plan og mellem nationale platforme og 

EU, og til at forbedre dialogen og opbygge kapacitet inden for rammerne af samarbejdet 

med "nye" medlemsstater og tiltrædelsesstater; 

 

5. opfordrer Kommissionen til at indgå i en dialog med Parlamentet i forbindelse med dens 

                                                 
1  AIDCO/F1/NC D(2009) af 6.4.2009 (D004766-01-EN-02). 
2  Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 

31.12.2002, s. 1). 



kommende revurdering1 af ordningen med indkaldelse af forslag til de tematiske 

programmer; finder det upassende at foregribe de eventuelle henstillinger om ændringer 

eller forbedringer af ordningen, der måtte følge af revurderingen; kræver derfor, at 

eksisterende ordninger for direkte finansierede aktioner lades uændrede i en periode på 12 

måneder, og at eventuelle fremtidige ændringer kommer til at afspejle resultaterne af 

revurderingsprocessen og sikre forudsigelige og bæredygtige 

udviklingssamarbejdsaktiviteter på lang sigt; 

 

6. opfordrer Kommissionen til at tilpasse sit udkast til afgørelse om den årlige handlingsplan 

2009 for ikke-statslige aktørers og lokale myndigheders rolle i forbindelse med udvikling 

(Del II: Målrettede projekter) (CMTD(2009)0387 - D004766/01) og medtage EU-

dækkende projekter vedrørende øget bevidsthed om udviklingsspørgsmål i det udvidede 

EU og vedrørende udveksling inden for udviklingsuddannelse i EU; 

 

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

                                                 
1  Palermo II-processen. 


