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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

FÖRORDNING (EG) nr .../2000

av den ...

om utvecklingssamarbete med Sydafrika

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 2512 i fördraget, och

                                               
1 EGT C … och EGT C …
2 Europaparlamentets yttrande av den 5 maj 1999 (EGT C 279, 1.10.1999, s. 192),

rådets gemensamma ståndpunkt av den … (EGT C …) (ännu ej offentliggjord i EGT) och
Europaparlamentets beslut av den … (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

1. Sedan valen i april 1994 och tillsättandet av en demokratisk regering i Sydafrika har

gemenskapen valt som sin strategi att stödja de sydafrikanska myndigheternas politik och

reformer.

2. Rådet har antagit förordning (EG) nr 2259/96 av den 22 november 1996 om

utvecklingssamarbete med Sydafrika1. Den förordningen upphörde att gälla

den 31 december 1999.

3. I avdelning VII i avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska

gemenskapen och Republiken Sydafrika föreskrivs det att ekonomiskt bistånd i form av

bistånd utan återbetalningsskyldighet skall täckas genom en särskild finansieringsmöjlighet

i gemenskapsbudgeten och det anges att gemenskapen förklarar sig villig att bibehålla sitt

ekonomiska samarbete med Sydafrika på en betydande nivå och att den på förslag av

kommissionen kommer fatta de beslut som krävs i detta avseende.

4. Avdelning V i ovannämnda avtal innehåller bestämmelser om mål, prioriteringar och metoder

för och genomförande av utvecklingssamarbetet med Sydafrika.

                                               
1 EGT L 306, 28.11.1996, s. 5.



5095/2/00 REV 2 JM/ub S
DG E II 3

5. Mot bakgrund av genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2259/96 och av

revisionsrättens specialrapport nr 7/98 om Europeiska gemenskapens biståndsprogram till

utvecklingen i Sydafrika (1986–1996) bör utvecklingssamarbetet med Sydafrika fortsätta,

dock med vissa ändringar, särskilt med avseende på förenklade förfaranden, mer

uppmärksamhet på områdesspecifika prioriteringar och decentraliserat beslutsfattande.

6. Det bistånd som ges med stöd av denna förordning skall genomföras i samordning med

åtgärder från andra givare, inklusive multilaterala institutioner.

7. De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets

beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet

av kommissionens genomförandebefogenheter1.

8. I denna förordning föreskrivs för hela den tid som programmet varar en finansieringsram som

utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet

enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och

kommissionen av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättrat budgetförfarande2.

9. Genom rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av

Europeiska gemenskapernas finansiella intressen3 inrättas en gemensam rättslig ram för alla

områden som rör gemenskapernas egna medel och utgifter.

                                               
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
3 EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.
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10. Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och

inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas

finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter1 är tillämplig på

gemenskapernas samtliga verksamhetsområden, utan att det påverkar tillämpningen av

särskilda gemenskapsbestämmelser för olika politikområden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Gemenskapen skall, inom ramen för en politisk dialog och partnerskap, genomföra ett ekonomiskt

och tekniskt samarbete med Sydafrika till stöd för den politik och de reformer som de sydafrikanska

myndigheterna genomför.

Gemenskapens samarbetsprogram, kallat "Europeiska programmet för återuppbyggnad och

utveckling i Sydafrika" (EPRD), har som mål att bidra till en harmonisk och hållbar ekonomisk och

social utveckling i Sydafrika genom program och åtgärder som har utformats för att minska

fattigdomen och stimulera ekonomisk tillväxt som gagnar de fattiga, till Sydafrikas fortsatta

integrering i världsekonomin och till befästandet av de grunder som lagts för ett demokratiskt

samhälle och en rättsstat i vilken de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

respekteras helt och fullt.

                                               
1 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
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Detta skall uppnås genom stöd för internationella mål och internationell politik för en hållbar

utveckling som bygger på FN:s konventioner och resolutioner och därigenom bidra till

målsättningen att med minst hälften minska den andel människor som lever i yttersta fattigdom

senast år 2015.

Artikel 2

Samarbetsområden

1. Programmen skall inriktas på att bekämpa fattigdomen, ta hänsyn till de tidigare missgynnade

gruppernas grundläggande behov och integrera köns- och miljörelaterade aspekter av

utvecklingssamarbetet. I samtliga dessa program skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att stärka

institutionerna.

2. Det utvecklingssamarbete som skall genomföras enligt denna förordning kommer i huvudsak

att inriktas på följande områden:

a) Stöd till politik, instrument och program vars mål är fortsatt integrering av den sydafrikanska

ekonomin i världsekonomin och världshandeln för skapande av sysselsättning, utveckling av

den privata sektorn, regionalt samarbete och regional integration. Vad de senare områdena

beträffar kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid stöd till de anpassningsåtgärder

i regionen som föranleds av det frihandelsområde som upprättas genom avtalet om handel,

utveckling och samarbete, särskilt inom Södra Afrikas tullunion (SACU). Främjande av

samarbetet mellan företag i Europeiska unionen och i Sydafrika i frågor av ömsesidigt allmänt

intresse kan också övervägas.

b) Förbättring av levnadsförhållanden och tillhandahållande av grundläggande sociala tjänster.
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c) Stöd till demokratisering, skydd av de mänskliga rättigheterna, god förvaltning av offentlig

verksamhet, förstärkning av lokala myndigheter och till integrering av det civila samhället

i utvecklingsprocessen.

3. Dialog och partnerskap mellan statliga myndigheter och icke-statliga utvecklingspartner och

aktörer kommer att främjas.

Artikel 3

Stödberättigade samarbetspartner

De samarbetspartner som kan få ekonomiskt bistånd enligt denna förordning skall vara nationella,

regionala och lokala myndigheter och offentliga organ, icke-statliga organisationer och lokala

organisationer, regionala och internationella organisationer, institut och offentliga eller privata

aktörer. Andra organ kan komma i fråga för stöd om parterna är ense om detta.

Artikel 4

Samarbetsformer, utgifter, programinformation och samordning

1. De samarbetsformer som kan komma i fråga för det samarbete som avses i artikel 2 skall

bland annat utgöras av studier, tekniskt bistånd, utbildning eller andra tjänster, leveranser och

arbeten samt revision och tjänsteresor i utvärderings- och kontrollsyfte.
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2. Gemenskapens finansiering i lokal eller utländsk valuta kan, beroende på behoven och

verksamhetens art, omfatta följande:

a) Utgifter över statsbudgeten till stöd för reformer och genomförande av politiken inom de

prioriterade områden som skall fastställas genom en politisk dialog med användning av de

lämpligaste instrumenten, inbegripet direkt målinriktat budgetstöd till särskilda sektorer där

lämpliga villkor (t.ex. ansvar för och insyn i statsbudgeten, sunda upphandlingsförfaranden)

uppfylls.

b) Investeringar och utrustning.

c) I väl motiverade fall, särskilt om ett program genomförs av en icke-statlig partner, löpande

utgifter (vilka omfattar utgifter för administration, underhåll och drift), med beaktande av att

programmet i så hög grad som möjligt måste sikta på långsiktig hållbarhet.

En del av finansieringen får tillhandahållas på ett riktat sätt till slutliga stödmottagare

(t.ex. nyetablerade entreprenörer) genom särskilda finansiella institut, inbegripet Europeiska

investeringsbanken, i form av riskkapital eller andra instrument. De medel som tillhandahålls enligt

denna förordning får inte användas på ett sådant sätt att det leder till illojal konkurrens.
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3. Ett ekonomiskt bidrag från de samarbetspartner som avses i artikel 3 skall krävas för i princip

varje samarbetsåtgärd. Detta bidrag kommer att begäras inom gränserna för vad som är möjligt för

de berörda samarbetspartnerna och med beaktande av respektive åtgärds art. Det skall särskilt

efterfrågas i samband med projekt som enligt planeringen skall utgöra inledningsfasen till en icke

tidsbegränsad verksamhet (så kallad open-ended activity), så att dessa projekt garanteras en

fortsättning också efter det att gemenskapens finansiering har upphört. De får lämnas i natura.

I särskilda fall när samarbetspartnern är en icke-statlig organisation eller en lokal organisation krävs

inget bidrag.

4. Kommissionen får vidta lämpliga åtgärder för att sprida kännedom om gemenskapskaraktären

hos det stöd som lämnats enligt denna förordning.

5. Möjligheter till samfinansiering och parallell finansiering med andra givare kan sökas, särskilt

bland medlemsstaterna.

6. För att förverkliga fördragets mål avseende konsekvens och komplementaritet och i syfte att

garantera stödets optimala effektivitet kommer kommissionen att vidta alla de samordningsåtgärder

som krävs, bland annat

a) inrättande av ett system för systematiskt utbyte av information om åtgärder som

gemenskapen, medlemsstaterna och EIB har finansierat eller planerar att finansiera,
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b) samordning på platsen av åtgärderna genom regelbundna möten och informationsutbyte

mellan företrädare för kommissionen och medlemsstaterna i det mottagande landet.

7. Kommissionen kommer i samverkan med medlemsstaterna att försöka vidta alla de åtgärder

som krävs för att säkerställa en tillräcklig samordning med andra berörda givare och för att främja

en alltmer aktiv roll för mottagarlandet i stödsamordningsprocessen .

Artikel 5

Det ekonomiska stödets form

Det ekonomiska stödet enligt denna förordning skall utgöras av bistånd utan

återbetalningsskyldighet.

Artikel 6

Programplanering

1. Ett treårigt vägledande program skall utformas i nära kontakt med Sydafrikas regering och

med beaktande av resultaten av samordningen enligt artikel 4.6 och 4.7. Vid planeringen av det

vägledande programmet skall principen om mottagarstyrd programplanering fullt ut beaktas.
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2. För att förbereda programplaneringen skall kommissionen, inom ramen för en förstärkt

samordning med medlemsstaterna, även på plats, utarbeta ett strategidokument för landet i en dialog

med Sydafrikas regering. I detta strategidokument för landet skall resultaten av den senaste

övergripande utvärderingen av de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 2259/96 och

enligt den här förordningen samt av andra regelbundna utvärderingar av verksamheten beaktas. Det

skall kopplas till en problemorienterad analys och integrera övergripande frågor såsom minskning

av fattigdomen, jämställdhet mellan könen, miljö och hållbarhet. Ett utkast till det treåriga

vägledande programmet skall bifogas strategidokumentet för landet. Ett begränsat antal

samarbetssektorer på grundval av de områden som avses i artikel 2 i denna förordning skall väljas

ut. För dessa sektorer skall närmare föreskrifter och kompletterande åtgärder fastställas. Så långt

som möjligt skall resultatindikatorer utarbetas för att underlätta genomförandet av målen och

utvärderingen av effekten.

Strategidokumentet för landet och utkastet till treårigt vägledande program skall granskas av den

kommitté som avses i artikel 8.1, nedan kallad "kommittén".

Kommittén skall yttra sig enligt förfarandet i artikel 8.2.

3. Det treåriga vägledande programmet skall förhandlas fram och undertecknas av

kommissionen och Sydafrikas regering. Slutresultatet av förhandlingarna skall översändas till

kommittén för kännedom. Om så krävs av en eller flera kommittémedlemmar skall detta dokument

diskuteras av kommittén.
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4. Kommittén skall varje år se över funktion, resultat och fortsatt tillämplighet för

strategidokumentet för landet och det treåriga vägledande programmet. Om utvärderingar eller

annan relevant utveckling utvisar det, kan kommittén uppmana kommissionen att med Sydafrikas

regering förhandla fram ändringar i det treåriga vägledande programmet.

5. Kommittén skall varje år, med utgångspunkt i en redogörelse från kommissionen, diskutera de

allmänna riktlinjerna för det kommande årets verksamhet.

Artikel 7

Förfaranden

1. Kommissionen är ansvarig för att bedöma, besluta om och förvalta de åtgärder som avses

i denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra gällande förfaranden,

särskilt dem som föreskrivs i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget.

2. I de specialfall då EPRD bidrar till regionala program inom Södra Afrikas

utvecklingsgemenskap (SADC), vilka finansieras ur Europeiska utvecklingsfonden (EUF) kan

bidraget användas enligt de former som anges i Lomékonventionen, förutsatt att bestämmelserna

i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget iakttas.

3. För att garantera öppenhet och förverkligande av de mål som avses i artikel 4.6 skall

kommissionen till medlemsstaterna och deras lokala företrädare överlämna informationsblad om

alla projekt så snart som beslut har fattats om att de skall bedömas. Kommissionen skall därefter

uppdatera dessa informationsblad och överlämna dem till medlemsstaterna.
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4. Samtliga finansieringsöverenskommelser och avtal som ingåtts i enlighet med denna

förordning skall innehålla en klausul om att kommissionen och revisionsrätten får företa kontroller

på platsen på det sätt som är brukligt och som fastställs av kommissionen enligt gällande

bestämmelser, särskilt bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna

budget.

De åtgärder som kommissionen vidtar enligt förfarandet i artikel 8 skall säkerställa ett tillräckligt

skydd av gemenskapens finansiella intressen enligt förordning (Euratom, EG) nr 2988/95.

5. Om åtgärderna ger upphov till finansieringsöverenskommelser mellan gemenskapen och

Sydafrika skall det i dessa föreskrivas att skatter och övriga avgifter inte skall bäras av

gemenskapen.

6. Deltagandet i anbudsinfordran och upphandlingsavtal skall vara öppet på lika villkor för alla

fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna, Sydafrika och övriga AVS-stater. Det kan

utsträckas till andra länder i välgrundade fall och med målsättningen att säkerställa bästa

förhållande mellan kostnad och effektivitet.

7. Leveranserna skall ha sitt ursprung i medlemsstaterna, Sydafrika eller övriga AVS-stater.

I välgrundade undantagsfall kan leveranserna ha sitt ursprung i andra länder.

8. Om inget annat sägs i denna förordning skall kontrakt undertecknas av Sydafrikas regering.

Om ett kontrakt inte omfattas av en finansieringsöverenskommelse skall det ingås av

kommissionen.
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Artikel 8

Kommitté

1. Kommissionen skall vid behov biträdas av den geografiska kommittén med ansvar för

utvecklingsfrågor.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i rådets beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Om program som godkänts av kommittén finansieras genom delbetalningar som hänför sig till

mer än ett budgetår kommer kommissionen, utan vidare meddelanden till kommittén, att fatta på

varandra följande årliga beslut om finansiering som inte överskrider de fastställda maximiutgifterna

för det godkända programmet och som håller sig inom gränserna för de finansiella resurser som

budgetmyndigheten ställer till förfogande.

5. Det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas på de beslut om finansiering som

kommissionen avser att fatta när det gäller projekt och program till ett värde om över

3 miljoner euro. Det skall också tillämpas på alla justeringar av sådana åtgärder som medför en

ökning på mer än 20 % av det ursprungligen överenskomna beloppet och på förslag angående

väsentliga ändringar i genomförandet av ett projekt för vilket ett åtagande redan har gjorts.
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6. Kommissionen skall kortfattat informera kommittén om de beslut om finansiering som den

avser att fatta när det gäller projekt och program till ett värde upp till och med 3 miljoner euro.

Sådan information skall lämnas minst en vecka innan beslutet fattas.

Artikel 9

Övervakning och utvärdering

1. Efter varje budgetår skall kommissionen överlämna en årsrapport till Europaparlamentet och

rådet om genomförandet av denna förordning. Denna rapport skall innehålla resultaten av

genomförandet av budgeten i fråga om åtaganden och betalningar samt projekt och program som

finansierats under året. Den skall innehålla statistisk information om kontrakt som beviljats för

genomförandet av projekt och program.

Kommissionen skall dessutom med hjälp av objektivt verifierbara indikatorer övervaka framstegen

beträffande resultaten av varje åtgärd i förhållande till de mål som ställts upp.

2. Kommissionen skall regelbundet utvärdera de åtgärder som finansierats av gemenskapen för

att fastställa om de mål som ställts upp för åtgärderna uppnåtts och utarbeta riktlinjer för att

förbättra effektiviteten av framtida åtgärder. Kommissionen skall till den kommitté som avses

i artikel 8.1 översända en sammanfattning av utvärderingarna. Utvärderingsrapporterna skall vara

tillgängliga för alla medlemsstater, Europaparlamentet och andra intresserade parter.
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3. Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna en översyn efter halva tiden

senast den 31 oktober 2003 samt en övergripande utvärdering av programmet innan denna

förordning upphör att gälla.

Översynen efter halva tiden skall innehålla resultatet från det första treårsprogrammet (2000−2002)

som genomförs enligt denna förordning. Vid behov kommer kommissionen att föreslå ändringar

i denna förordning med beaktande av följderna för Sydafrika av de nya överenskommelserna mellan

AVS och EU.

Den övergripande utvärderingen kommer att innehålla förslag för det fortsatta

utvecklingssamarbetet med Sydafrika.

Artikel 10

Finansiellt referensbelopp

1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden år 2000−2006

fastställs härmed till 787,5 miljoner euro.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

2. Varje år kommer ett tak att fastställas genom en anmärkning i budgeten i anslutning till det

årliga anslaget för de kontrakt avseende tekniskt bistånd som skall ingås av kommissionen för

genomförande av gemensamma åtgärder till ömsesidig nytta för både Europeiska gemenskaperna

och stödmottagaren.
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Artikel 11

Giltighet

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska

gemenskapernas officiella tidning.

Den upphör att gälla den 31 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

1. Den 15 mars 1999 lade kommissionen för rådet fram ett förslag till förordning på grundval av

artikel 179 i EG-fördraget (f.d. artikel 130 w) i vilket fastslås mål och förfaranden för

verksamheter under den nuvarande budgetrubriken B7-3200, Europeiska programmet för

återuppbyggnad och utveckling i Sydafrika.

2. Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid en första behandling den 5 maj 1999.

3. Den 14 juli 1999 översände kommissionen ett ändrat förslag till rådet (KOM (1999) 335

slutlig).

4. Mot bakgrund av Europaparlamentets yttrande och kommissionens ståndpunkt har rådets

arbetsgrupp enats om ett utkast till gemensam ståndpunkt som beaktar vissa ändringar till

följd av att Amsterdamfördraget har trätt i kraft.

5. Den 28 februari 2000 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i

EG-fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Målet med detta förslag är att garantera fortsatt finansiering enligt rådets

förordning (EG) nr 2259/96 från november 1996 efter det att förordningen upphörde att gälla

den 31 december 1999. Anslaget för Europeiska programmet för återuppbyggnad och

utveckling i Sydafrika är avsett att finansiera de program som syftar till att bidra till en hållbar

utveckling, konsolidera grunderna för ett demokratiskt samhälle och rättsstatsprincipen samt

att förbättra situationen för de mest missgynnade grupperna i det sydafrikanska samhället.

I det fastställs mål och sektorer för framtida intervention mot bakgrund av avtalet om handel,

utveckling och samarbete med Europeiska unionen, som undertecknades i juli 1999.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1. Allmänna anmärkningar

1.1 Trots att rådet i stort kunde acceptera kommissionens tillvägagångssätt och mål och stödde

flera av de ändringar som hade föreslagits av parlamentet, ansåg rådet det nödvändigt att göra

ett antal ändringar av såväl innehållet som lydelsen i några artiklar i förslaget till förordning.

När rådet utarbetade den gemensamma ståndpunkten försökte det respektera följande

principer och riktlinjer:

– Att göra förordningens lydelse tydligare och därigenom förbättra den rättsliga klarheten

i texten (enligt det interinstitutionella avtalet av den 22 december 1998 om

gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens kvalitet)1.

– Att ta bort citat från rättsakter eller politiska dokument som ansågs överflödiga och

förlängde texten i onödan (särskilt när det gäller budgetförordningen).

– Att klargöra räckvidden av vissa bestämmelser, särskilt de om programplanering

(artikel 6) och undvika formuleringar som upprepade åsikter som kom till uttryck på

andra ställen i förordningen.

– Att förändra förfaranden eller administrativa förslag som inte var förenliga med

standardformuleringar och praxis (antingen i interinstitutionella avtal eller liknande

förordningar).

                                               
1 EGT C 73, 17.3.1999, s. 1.
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1.2 I sin gemensamma ståndpunkt har rådet godkänt innehållet och lydelsen i kommissionens

förslag med de undantag som anges i punkt 2.2 (särskilda anmärkningar). I artikel 8.4–6

(kommittéförfarandet) i utkastet till gemensam ståndpunkt ansåg rådet det önskvärt att för

bättre enhetlighet strukturera om och formulera om vissa av punkterna i kommissionens

förslag.

2. Särskilda anmärkningar

2.1 Rättslig grund

Den rättsliga grund som har framförts av kommissionen i dess förslag, nämligen artikel 179

i EG-fördraget (f.d. artikel 130 w), anser rådet i sin gemensamma ståndpunkt lämplig med

tanke på förslagets mål och innehåll.

2.2 Rådets ändringar av kommissionens förslag

2.2.1 Kommittéförfarande (artikel 8)

Rådet har bestämt sig för det kommittéförfarande som anges i rådets beslut av

den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter. Motsvarande skäl (nr 10) om kommittéförfarande har strukits i

ingressen.

Rådet anser att ett kommittéförfarande (i stället för två skilda förfaranden enligt artikel 8.2

och 8.3 i kommissionens förslag) kommer att säkerställa maximal samordning mellan

medlemsstaternas aktiviteter och på så sätt bidra till den nödvändiga komplementariteten och

till en förenklad struktur. Rådet ändrade därför tröskeln för de finansiella beslut som skall

föreläggas kommittén från 5 miljoner euro till 3 miljoner euro. Rådets syfte är att lägga större

vikt vid diskussioner om strategin och planering av programmen än vid enskilda program och

projekt.
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2.2.2 Finansieringsram (artikel 10)

Enligt Europaparlamentets, rådets och komissionens förklaring av den 6 mars 19952 om

införande av finansiella bestämmelser i rättsakterna, skall dessa rättsakter innehålla en

bestämmelse i vilken lagstiftaren fastställer finansieringsramarna för de fleråriga program

som antas genom medbeslutandeförfarandet. Som en konsekvens av det sjuåriga programmet

har det finansiella referensbeloppet fastställts till 787,5 miljoner euro, dvs. 10 % lägre än

kommissionens förslag, för att kunna beakta beslutet i rådet (budget) i juli 1999 om utgifter

under rubrik 4. Ett motsvarande skäl (nr 9) har följaktligen införts i ingressen (för att ersätta

tidigare skäl 9).

2.3 Europaparlamentets ändringar

2.3.1 Ändringar som godkändes av rådet

Av Europaparlamentets sex ändringsförslag har rådet kunnat godkänna fyra, antingen helt

(ändringsförslag 2, första delen, ändringsförslag 3 och ändringsförslag 4, första delen), delvis,

eller i sak (ändringsförslag 2, andra delen och ändringsförslag 6).

2.3.2 Ändringar som inte godkändes av rådet

– Rådet och kommissionen kunde inte godkänna ändringsförslag 1, eftersom det ansågs

ändra prioriteringarna och jämvikten mellan aktiviteterna.

– Den andra delen av ändringsförslag 4 (artikel 4.6 b) kunde inte behållas, eftersom rådet

och kommissionen ansåg att samordning på platsen hittills inte utgjort något problem.

– Ändringsförslag 5 (artikel 8 [6a] ny) kunde inte följas därför att motiven för och

synpunkterna på offentliggörande skulle kunna vara skadliga för berörda parter och

sätta andra syften på spel.

                                               
2 EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.
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III. SLUTSATSER

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten utgör en balanserad text för att säkerställa

kontinuiteten i de aktiviteter som finansierats genom rådets förordning (EG) nr 2259/96 från

november 1996 om utvecklingssamarbete med Sydafrika efter det att detta löpte ut

den 31 december 1999. De program som finansieras genom Europeiska programmet för

återuppbyggnad och utveckling i Sydafrika följer prioriteringarna i ramavtalet om handel,

utveckling och samarbete mellan EU och Sydafrika.
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1999/0070 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt beträffande förslaget till förordning om
utvecklingssamarbete med Sydafrika

1. BAKGRUND

Kommissionens förslag (COM(1999)124 slutlig) till Europaparlamentet och rådet –
15 mars 1999.

Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen – 5 maj 1999.

Kommissionens ändrade förslag till rådet – 14 juli 1999 [KOM (1999) 335 slutlig].

Rådets gemensamma ståndpunkt:- Arbetsgruppen färdigställde sitt förslag till gemensam
ståndpunkt den 10 december 1999. Förslaget godkändes av COREPER den 16 december 1999
och det förväntas att den gemensamma ståndpunkten formellt kommer att antas den
28.2.2000.

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med detta förslag till förordning om utvecklingssamarbete med Sydafrika är att den
skall ersätta den nuvarande förordning (EG) nr 2259/96 som upphörde att gälla den 31
december 1999. Den föreslagna förordningen anses vara ett redskap av avgörande betydelse
för kommissionen, eftersom det genom den fastställs en rättslig ram som gör att
kommissionen kan fortsätta det utvecklingssamarbete som bedrivits under de gångna åren. I
den fastställs målen för den framtida verksamheten och de sektorer den kommer att omfatta
mot bakgrund av den sociala och politiska utvecklingen i Sydafrika och utvecklingen av
landets förbindelser med omvärlden, i synnerhet med anknytning till det med Europeiska
unionen nyligen undertecknade avtalet om handel, utveckling och samarbete. I den föreslagna
förordningen fastställs underlaget och omfattningen av de ekonomiska medlen för
utvecklingssamarbetet under budgetpost B7-3200.

3. KOMMENTARER RÖRANDE DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1.1. Den gemensamma ståndpunkten innebär i många avseenden en förbättring av
kommissionens ändrade förslag. Vissa större ändringar, vad gäller
kommittéförfarandet och det finansiella referensbeloppet, inger emellertid oro (se
punkt 3.4).
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1.2. Reaktioner på Europaparlamentets ändringsförslag vilka antagits vid den första
behandlingen:

– Ändringsförslag 1 (artikel 2). Det har inte införlivats med det ändrade förslaget. I den
gemensamma ståndpunkten betonas fattigdomsbekämpningen som ett mål för samarbetet
med Sydafrika (artikel 1) och denna fråga samt andra övergripande frågor förs fram i
artikel 2. Frågan om bistånd till Sydafrikas grannländer kommer att behandlas inom ramen
för Lomékonventionen och hör därför inte hemma i den här förordningen. Kommissionen
godtar dessa synpunkter.

– Ändringsförslag 2 (artikel 6). Principen om planering under mottagarstyrda former har
införlivats med det ändrade förslaget och den gemensamma ståndpunkten. Frågan om att
vissa åtgärder skall pågå längre än den planerade treårsperioden, vilken införlivats med det
ändrade förslaget, utgår ur den gemensamma ståndpunkten. Detta är inget problem för
kommissionen, eftersom kontinuiteten i de åtgärder som beslutas och genomförs är
fullständigt självklar och fastställs i de finansieringsavtal som dessa åtgärder omfattas av.

– Ändringsförslag 3 (artikel 4.3). Det har införlivats med texterna till det ändrade förslaget
och den gemensamma ståndpunkten.

– Ändringsförslag 4 (artikel 4.6). Det har införlivats med det ändrade förslaget vad gäller det
regelbundna informationsutbytet men inte vad gäller samordningen på platsen med
Europeiska investeringsbanken (EIB). (EIB är inte företrädd i Sydafrika.) Den
gemensamma ståndpunkten överensstämmer med denna inställning.

– Ändringsförslag 5 (artikel 8.7). Det har inte införlivats vare sig med det ändrade förslaget
eller med den gemensamma ståndpunkten.

– Ändringsförslag 6 (artikel 9). Det har inte införlivats med det ändrade förslaget. Det har
delvis införlivats med den gemensamma ståndpunkten – information till
Europaparlamentet och andra intresserade parter utan att den sydafrikanska
nationalförsamlingen särskilt anges.

1.3. Nya bestämmelser som införts av rådet:

En rad ändringar har gjorts i olika delar av texten och kommissionen anser att flera av dem
innebär en förenkling eller en förbättring av den tidigare versionen:

– Ändringar i skäl 5 i ingressen, utelämnande av skälen 9 och 10 i ingressen och införande
av ett nytt skäl 9.

– Ändrade formuleringar i artiklarna 1, 2, 4.2, 4.6 och 4.7.

– Utelämnande av två stycken i artikel 7.8.

– Ändrade formuleringar i artikel 9.

Betydligt större förändringar har gjorts i artiklarna 6, 8 och 10 vilka i sin nuvarande form inte
kan godtas av kommissionen (se punkt 3.4).

1.4. Betydande problem för kommissionen:
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Kommittéförfaranden (artikel 8)

Detta skall ses i förhållande till artikel 6 (Programplanering). Vad gäller
kommittéförfarandena inom ramen för denna förordning anser kommissionen att kommittén i
möjligaste mån skall användas som ett forum för debatt om effektiviteten i medlemsstaternas
och kommissionens utvecklingsstrategi inom ramen för Europeiska programmet för
återuppbyggnad och utveckling i Sydafrika (EPRD), om dess effekter på fattigdomslindringen
och de andra syften och mål som anges i artikel 2, i stället för att den ständigt skall diskutera
detaljer i de föreslagna projekten. Kommissionen håller med om att kommittén i större
utsträckning skall engagera sig i strategiska frågor men anser att den som en följd därav bör
syssla i detalj endast med större projekt och att tröskeln bör fastställas på avsevärt högre nivå.

Rådet inför tre nya delar i programplaneringen i olika punkter i artikel 6:

• Ett utkast till vägledande program läggs fram för kommittén samtidigt med dokumentet om
strategin.

• Resultatindikatorer med anknytning till strategin utvecklas.

• Kommittén ges möjlighet att begära en översyn av det vägledande programmet efter det att
den årliga översynen av strategin och det vägledande programmet har lagts fram.

Dessutom har hänvisningen till den årliga programplaneringen med tonvikt på ett begränsat
antal projekt utgått.

Den starkare betoningen av strategi- och programplaneringsaspekterna som rådet efterlyser
uppvägs inte av någon betydande minskning vad gäller granskningen av enskilda program
eller projekt.

När det gäller dessa aspekter har kommissionen bifogat en ensidig förklaring i vilken det
konstateras bl.a. att “detta förslag skiljer sig från det synsätt som kommissionen har, nämligen
att kommittén för att huvudsakligen kunna koncentrera sig på frågor som rör
utvecklingsstrategi och programmens genomslag, vilket är önskvärt, endast bör granska större
projekt (på över 25 miljoner euro) och, vid behov, använda sig av ett enklare förfarande när
det gäller projekt på över 5 miljoner euro.”

Budget/Finansiellt referensbelopp (artikel 10).

Det finansiella referensbelopp som rådet antagit innebär en sänkning med 10 % av det
ursprungliga belopp som kommissionen föreslagit (875 miljoner euro) för hela den period
som förordningen gäller; sänkningen beror på de ekonomiska insatser som krävs för
återuppbyggnaden i västra Balkanregionen, vilka inte var aktuella när det ursprungliga
förslaget lades fram. Sänkningen med 10 % av det belopp som kommissionen föreslagit (875
miljoner euro) är särskilt bekymmersam med tanke på att Sydafrika är i akut behov av
utvecklingsbistånd för att programmet för tillväxt, sysselsättning och ekonomisk
omfördelning skall kunna genomföras.

Kommissionen förstår skälet till de nya budgetbegränsningar som lett till en sänkning av de
befintliga anslagen och att sänkningen kan komma att behöva gälla för hela förordningens
giltighetstid. Kommissionen anser emellertid att budgeten och det finansiella referensbeloppet
bör fastställas gemensamt av budgetmyndighetens båda grenar. Denna inställning stöds av det
beslut som budgetmyndigheten fattat beträffande budgeten för år 2000: sänkningen vad gäller
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år 2000 är obetydlig, ca 1,5 %, och således långt ifrån de 10 % som anges i rådets text till
gemensam ståndpunkt.

4. SLUTSATSER/ALLMÄNNA PÅPEKANDEN

Kommissionen och rådet har kunnat införliva ett antal av de ändringar som föreslagits av
Europaparlamentet och de som inte införts är av mindre betydelse i förhållande till syftet med
förordningen. Därigenom kan slutsatsen dras att det råder generell enighet om förslaget till
förordning.

Även om kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkten i många avseenden innebär
en förbättring av det ursprungliga förslaget och dessutom tillgodoser några av
Europaparlamentets önskemål, kan kommissionen fortfarande inte ge sitt samtycke på tre
viktiga punkter utan vidhåller sin inställning i fråga om programplaneringen i artikel 6,
kommittéförfarandet i artikel 8 och det finansiella referensbeloppet i artikel 10.

KOMMISSIONENS FÖRKLARINGAR

Följande förklaringar i rådets protokoll återges i bilagan:

1. Gemensam förklaring av rådet och kommissionen om artikel 4.2 i förordningen

2. Gemensam förklaring av rådet och kommissionen om artikel 6.2 i förordningen

3. Gemensam förklaring av rådet och kommissionen om artikel 7 i förordningen

4. Ensidig förklaring av kommissionen om artiklarna 8 och 10 i förordningen
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BILAGA

GEMENSAM FÖRKLARING AV RÅDET OCH KOMMISSIONEN (OM ARTIKEL 4.2)

Europeiska investeringsbanken skall som regel inte utnyttja räntesubventioner som ett
instrument i samband med denna förordning.

GEMENSAM FÖRKLARING AV KOMMISSIONEN OCH RÅDET (OM ARTIKEL 6.2)

Kommissionen och rådet anser att ett begränsat antal sektorsvisa stödprogram skall inledas
varje år.

GEMENSAM FÖRKLARING AV RÅDET OCH KOMMISSIONEN (OM ARTIKEL 7)

Medlemsstaterna och kommissionen påpekar att alla möjligheter bör undersökas för att
effektivisera informationsutbytet (däribland möjligheterna att använda elektronisk
informationsteknik) i samband med förberedelserna och genomförandet av kommissionens
och medlemsstaternas projekt i syfte att åstadkomma ökad öppenhet. Rådet uppmanar därför
kommissionen att i nära samarbete med experter från medlemsstaterna rapportera om de
åtgärder som bör vidtas.

ENSIDIG FÖRKLARING AV KOMMISSIONEN (OM ARTIKLARNA 8 OCH 10)

(EPRD-PROGRAMMET)

1. Kommissionen påpekar att rådet i syfte att genomföra Europeiska programmet för
återuppbyggnad och utveckling i Sydafrika föreslår inrättandet av en
förvaltningskommitté (artikel 8.2), vilken även skulle ges ytterligare arbetsuppgifter
beträffande finansieringsbeslut (artikel 8.5) beträffande alla projekt som uppgår till mer
än 3 miljoner euro. Dessutom har kommitténs arbetsuppgifter, roll och
kontrollbefogenheter vad gäller strategi, programplanering och uppföljning (artikel 6)
avsevärt förstärkts. Detta förslag skiljer sig från det synsätt som kommissionen har,
nämligen att kommittén för att huvudsakligen kunna koncentrera sig på frågor som rör
utvecklingsstrategi och programmens genomslag, vilket är önskvärt, endast bör granska
större projekt (på över 25 miljoner euro) och, vid behov, använda sig av ett enklare
förfarande när det gäller projekt på över 5 miljoner euro.

2. Kommissionen konstaterar att rådet, på grundval av anslagen till Sydafrika i det
preliminära budgetförslaget för år 2000, senast ändrat till följd av omfördelning av
anslagen under budgetrubrik 4 till återuppbyggnaden av Kosovo, har minskat det
finansiella referensbeloppet för perioden 2000-2006 (artikel 10) i förhållande till det
belopp som angavs i den finansieringsöversikt som kommissionen bifogade sitt förslag.
Kommissionen vill påpeka att det i nuläget varken finns någon bedömning av vilka
medel som krävs för återuppbyggnaden av Kosovo eller har fastställts någon
omfördelning av budgetanslagen för att täcka dessa behov. Kommissionen anser
dessutom att anslaget till Europeiska programmet för återuppbyggnad och utveckling
måste bestämmas efter samtycke från de tre institutionerna (Europaparlamentet, rådet
och kommissionen) och från den lagstiftande myndighetens och budgetmyndighetens
båda grenar.
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3. Med hänsyn till den föregående punkten och trots att kommissionen är positiv till de
övriga ändringar som rådet gjort i dess förslag, kan kommissionen inte stödja rådets
utkast till gemensam ståndpunkt.


