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MOTIVERING

Inledning

Ökningen av livsmedelspriserna under 2007 och 2008 har haft negativa följder för många 
utvecklingsländer och deras befolkningar. Hundratals miljoner människor har därmed drabbats 
av fördjupad fattigdom, vilket i sin tur äventyrar de framsteg som nyligen gjorts när det gäller 
millennieutvecklingsmålen. Stigande livsmedelspriser har lett till upplopp, oro och instabilitet i 
flera länder, vilket hotar att omintetgöra de resultat som uppnåtts efter år av politiska, 
utvecklingsmässiga och fredsbevarande insatser.

Prisökningarna kan dock ses som en möjlighet att uppmuntra jordbrukarna i 
utvecklingsländerna att finna lösningar på det bristande utbudet. Högre priser betyder också 
nya inkomstmöjligheter för landsbygdsbefolkningen, vilka kan hjälpa dem att ta sig ur 
fattigdomen, och kan bidra till att öka jordbrukets bidrag till den ekonomiska tillväxten genom 
att de uppmuntrar till investeringar och insatser för att förbättra produktiviteten.

Europeiska kommissionen önskar införa en kortsiktig åtgärd (nedan kallad mekanismen), för 
att hantera den senaste tidens kraftigt stigande livsmedelspriser i hela världen och kommer för 
detta ändamål att använda en del av marginalen under rubrik 2 i budgetramen till förmån för de 
mest drabbade utvecklingsländerna. Denna mekanism har framför allt till syfte att ge stöd till 
jordbruket i utvecklingsländerna för att öka produktionen. Den kommer även att hjälpa dessa 
länder att snabbt mildra de negativa effekterna av de höga livsmedelspriserna för de allra 
fattigaste. Detta innebär således att dessa länder kan minska den extrema fattigdomen och 
hungern.

Åtgärder på det politiska planet

Den 20 maj 2008 antog kommissionen meddelandet ”De stigande livsmedelspriserna –
Riktlinjer för EU:s agerande”1. I detta meddelande anges vilka åtgärder EU ska vidta för att 
hantera de stigande livsmedelspriserna, både inom EU och för att hantera krisens verkningar på 
internationell nivå.

Den 22 maj 2008 antog Europaparlamentet en resolution2 om de stigande livsmedelspriserna 
i EU och i utvecklingsländerna i vilken de uppmanade rådet att samordna alla nationella och 
internationella livsmedelsrelaterade åtgärder som har till syfte att garantera rätten till mat.

EU-medlemsstaternas ministrar uttryckte i slutsatserna från sitt möte i rådet (allmänna 
frågor och yttre förbindelser) den 27 maj 2008 sin oro över de stigande livsmedelsprisernas 
effekter för utvecklingsländerna och förband sig att gemensamt ta sig an frågan med de 
stigande livsmedelspriserna genom att lösa en rad frågor på kort, medellång och lång sikt, med 
hjälp av stöd inom ramen för partnerländernas politik och strategier.

Vid sitt möte den 19–20 juni 2008 bekräftade Europeiska rådet att de fattigaste 
befolkningsgrupperna i världen är hårt drabbade av de höga livsmedelspriserna och att dessa 
prisökningar riskerar att hindra att det görs framsteg när det gäller millennieutvecklingsmålen. 
Rådet drog slutsatsen att det fordras att Europeiska unionen vidtar åtgärder på områdena 
utveckling och humanitärt bistånd. Europeiska rådet välkomnade kommissionens planer på 
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3 Utkast av den 13 juni 2008.
4 Rådets förordning (EG) nr 1257/96.
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006.
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006.
7 Internt avtal (EUT L 247, 9.9.2006, s. 32).

att lägga fram ett förslag till en ny fond för att stödja jordbruket i utvecklingsländerna, inom 
ramen för den gällande budgetramen, och angav att EU kommer att stödja en kraftig ökning av 
utbudet av jordbruksprodukter i utvecklingsländerna, särskilt genom att tillhandahålla 
nödvändig finansiering för jordbruksinsatsvaror och bistånd när det gäller användningen av 
marknadsbaserade riskhanteringsinstrument. Rådet angav vidare att det i samband med sin 
åtgärdsstrategi kommer att arbeta i nära samverkan med FN och andra internationella 
organisationer och inom ramen för partnerländernas politik och strategier.

En uppskattning av finansieringsbehoven i samband med de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna

Enligt kommissionens uppskattningar uppgår finansieringsbehovet på kort sikt (2008–2009) till 
18 miljarder euro för de mest utsatta utvecklingsländerna. Denna siffra grundar sig på en 
extrapolering av siffrorna i de senaste länderbedömningarna. Den underbyggs dessutom av en 
jämförelse med kostnaderna för kortsiktiga åtgärder i andra länder. Storleken på denna siffra 
stöds även av den preliminära kostnadskalkylen FN:s arbetsgrupp på hög nivå för den globala 
livsmedelskrisen3 enligt vilken det uppskattningsvis skulle behövas ytterligare mellan 18,0 och 
25,0 miljarder euro från givarna till jordbruksutveckling i alla utvecklingsländer för 2008 och 
2009. 

De åtgärder som vidtagits hittills inom ramen för befintliga samarbetsinstrument 

Gemenskapen förfogar över följande instrument när det gäller samarbetet med tredjeland: 

För katastrofhjälp: instrumentet för humanitärt bistånd4 och stabilitetsinstrumentet5. 

För långsiktigt utvecklingssamarbete: instrumentet för utvecklingssamarbete6 som omfattar 
tematiska program, inbegripet tryggad livsmedelsförsörjning, och geografiska program i 
utvecklingsländerna (endast Sydafrika av AVS-länderna) samt Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) för alla AVS-länder utom Sydafrika7).

Instrumenten för långsiktigt utvecklingssamarbete har nyligen programplanerats för att 
anpassas till partnerländernas prioriteringar på utvecklingsområdet, vilket lämnar inget eller 
mycket lite utrymme för anpassningar på kort sikt. De gällande instrumenten har dessutom 
mobiliserats eller omprogrammerats så långt som möjligt 2008 för att kunna användas till att 
avhjälpa de problem som ökningen av livsmedelspriserna för med sig. Även om detta i viss mån 
är möjligt även under 2009 så kommer det ändå långt ifrån att vara tillräckligt för att anskaffa 
de kortsiktiga resurser som behövs. När det gäller kortsiktiga åtgärder skulle en ytterligare 
omprogrammering ta för lång tid och dessutom riskera att inverka på överensstämmelsen med 
de pågående samarbetsprogrammen med partnerländerna. I den nuvarande situationen där de 
höga livsmedelspriserna har lett till lägre utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken 
föreslår kommissionen att en del av dessa besparingar i stället ska användas till 
jordbruksproduktionen i utvecklingsländerna.
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Åtgärder inom ramen för mekanismen 

Det belopp som anges i denna förordning har fastställts på grundval av antagandet att 
Europeiska gemenskapens andel av de kortsiktiga åtgärderna i samband med 
livsmedelspriskrisen kommer att uppgå till 10 %, eftersom gemenskapen står för i genomsnitt 
10 % av världens utvecklingssamarbete. Detta innebär att gemenskapen bör bidra med ca 1,8 
miljarder euro för 2008 och 2009. Eftersom de gemenskapsinstrument som för närvarande 
finns tillgängliga endast kan bidra med 800 miljoner euro för perioden 2008–2009 (550 
miljoner euro för 2008 och uppskattningsvis 250 miljoner euro för 2009) måste det återstående 
beloppet på en miljard euro tas från mekanismen. 

Denna förordning utgör den rättsliga grunden för gemenskapens kortsiktiga bistånd till 
utvecklingsländerna med anledning av livsmedelspriskrisen. Det rör sig om en tidsbegränsad 
mekanism som endast kommer att gälla för 2008 och 2009, till vilken man kommer att anslå en 
del av marginalerna under rubrik 2 i budgetramen. Den utgör ett komplement till redan 
befintliga krisinstrument och instrument för utvecklingssamarbete, både med avseende på 
tidsperspektivet (mellan katastrofbistånd och långsiktigt utvecklingsbistånd) och på sitt syfte
(har direkt anknytning till åtgärder för att avhjälpa orsakerna till och verkningarna av de 
kraftigt stigande livsmedelspriserna).

Mekanismens mål

Mekanismen har i första hand till syfte att uppmuntra jordbrukare i utvecklingsländerna att, 
inom ramen för en hållbar utveckling, öka sitt utbud på kort och medellång sikt. Den har även 
till syfte att stödja åtgärder för att snabbt och direkt mildra de negativa verkningarna av de 
höga livsmedelspriserna, i överensstämmelse med målet om en tryggad livsmedelsförsörjning. 
Meningen är att detta bistånd bland annat ska i) leda till en ökning av jordbruksproduktionen 
och tryggad livsmedelsförsörjning i de berörda länderna, ii) minskad undernäring (särskilt hos 
utsatta grupper) och iii) lägre prisinflation för livsmedel.

Inriktning på de åtgärder som finansieras inom ramen för mekanismen

Kommissionen ska anta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av denna 
förordning. Det rör sig om åtgärder för att finansiera globala initiativ som har till syfte att 
stödja denna förordnings syften och mål och som genomförs via internationella organisationer, 
härunder även regionala organisationer.

Kommissionen kommer att anta dessa beslut så snart denna förordning antagits av parlamentet 
och rådet och offentliggjorts.

Även om alla utvecklingsländer i princip är stödberättigade kommer bistånd endast att ges till 
de länder som är hårt drabbade av livsmedelspriskrisen socialt, ekonomiskt och politiskt, som 
är i behov av åtgärder och som varken har medel eller kapacitet att själv hantera situationen. 
Åtgärderna kommer således att omfatta upprättandet av en förteckning över mottagarländer 
som identifierats på grundval av de vägledande kriterier som anges i bilagan till denna 
förordning, bland annat graden av beroende av livsmedelsimport, prisinflation för livsmedel och 
social och skattemässig sårbarhet. Dessutom kommer hänsyn att tas till vilken övrig 
finansiering från givarsamfundet som det berörda landet har tillgång till och vilken förmåga 
landet har att öka sin jordbruksproduktion. Mekanismen omfattar även program på regional 
nivå, som täcker alla utvecklingsländer i den berörda regionen. Även globala initiativ kan 
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komma i fråga för finansiering om de genomförs genom en regional eller internationell 
organisation. Kommissionens beslut kommer att grunda sig på information bland annat om 
ländernas faktiska behov, som hämtats framför allt från dess delegationer och från 
internationellt erkända bedömningar som tillhandahålls av organisationer som t.ex. FN-
systemet. Kommissionens beslut kommer att åtföljas av en detaljerad redovisning av de 
metoder som ska tillämpas vid urvalet av mottagarländer. Uppgifter som lämnats av FN:s 
arbetsgrupp och av internationella organisationer (främst FN-organ såsom FAO (FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation), WFP (Världslivsmedelsprogrammet), Världsbanken 
och IMF (Internationella valutafonden) kommer att användas och om dessa visar sig vara 
otillräckliga kommer de att kompletteras med länderspecifika uppgifter från kommissionens 
delegationer.

Som en direkt följd av livsmedelskrisen ska det, om de landspecifika förhållandena ger orsak 
till detta, vara möjligt att använda mekanismen till en rad olika åtgärder, nämligen i) åtgärder 
för att underlätta tillgången till jordbruksinsatsvaror och jordbrukstjänster, inbegripet 
gödningsmedel och utsäde, ii) säkerhetsnätsåtgärder som har till syfte att bibehålla eller 
förbättra produktionskapaciteten inom jordbruket och att åtgärda de grundläggande 
livsmedelsbehovet hos de mest utsatta befolkningsgrupperna.

En liten del av mekanismen (högst 1 %) ska användas till de stödåtgärder som är nödvändiga 
för genomförandet av förordningen. 

De åtgärder som vidtas måste vara förenliga med mottagarlandets långsiktiga utvecklingsbehov 
och hållbara (socialt, miljömässigt och ekonomiskt) samt bidra till att minska snedvridningen av 
jordbrukspriserna. När det gäller subventionerade insatsvaror innebär detta till exempel att 
dessa måste vara välriktade, anpassade till de lokala behoven och förutsättningarna, 
marknadsutvecklande, tidsbegränsade, ekonomiskt hållbara och bidra till hållbara 
produktionssystem inom jordbruket. Om nödvändigt kommer informationssystemen att 
förbättras och öppenheten att ökas i syfte att få marknadssystemen att fungera bättre, undvika 
privilegierade positioner och för att göra det möjligt för småbrukare att dra nytta av de 
åtgärder som vidtas.

Finansieringsformer och genomförandebestämmelser

Biståndet kommer att delas ut direkt till de länder som drabbats av prisökningarna på 
livsmedel, i förekommande fall via internationella eller regionala organisationer. Allt bistånd 
ska vara förenligt med de nationella behovsanalyserna och planerna. 

Beslut om sådant bistånd som kanaliseras via internationella organisationer, härunder även 
regionala organisationer, kommer att fattas på grundval av komparativa fördelar och föreslagna 
och bedömda initiativ. Det kan t.ex. röra sig om FAO, Ifad (Internationella 
jordbruksutvecklingsfonden), Unicef, WFP och Världsbanken. Finansieringen kan även 
kanaliseras genom regionala organisationer.

För att man ska kunna reagera på de kraftigt stigande livsmedelspriserna på kort sikt fordras 
det att man snabbt kan anskaffa finansiering så att det är möjligt att ge katastrofbistånd efter en 
kris och stöd till en utbudsökning nästa jordbrukssäsong. Genom denna förordning införs 
möjligheten att använda snabba förfaranden för beslut och utbetalningar, genom användning av 
bidragsavtal med internationella organisationer, härunder även regionala organisationer. 
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Programplaneringen och genomförandet kommer att ske på grundval av Parisförklaringen om 
biståndseffektivitet, bland annat genom samordningsåtgärder med medlemsstaterna och andra 
givare, för att se till att inget land får för mycket eller för lite stöd.

Dessa förberedelser kommer att påbörjas så snart den föreslagna förordningen antagits av 
kommissionen, och slutföras i tillräckligt god tid för att det ska vara möjligt att anta det 
genomförandebeslut som avses i artikel 1.2 så snart förordningen träder i kraft.

Finansieringsbesluten (artikel 3) ska antas samtidigt när så är möjligt, eller i annat fall så snart 
som möjligt efter ikraftträdandet, dock senast före utgången av 2008 när det rör sig om 
användning av 2008 års medel.

Mekanismens finansieringskälla

De höga jordbrukspriserna har bidragit till att minska marknadsutgifterna i 2008 års budget och 
till att sänka de uppskattade beloppen för 2009 års budget under rubrik 2 i budgetramen. 
Aktuella uppskattningar tyder på att det kommer att finnas en betydande marginal tillgänglig 
under denna rubrik 2008, och till viss del även 2009. 

För att se till att gemenskapen kan uppfylla sina skyldigheter beträffande marknadsrelaterade 
utgifter och direktstöd till jordbrukare innehåller förordningen en bestämmelse (artikel 10.4) 
som garanterar en marginal under rubrik 2 på minst 600 miljoner euro per år. Om den 
marginalen enligt prognos för ett visst år skulle vara mindre än detta belopp måste det totala 
anslaget till mekanismen för året i fråga minskas i motsvarande grad.

Delvis retroaktiv finansiering

Med hänsyn till att denna förordning ska finansiera åtgärder för stöd till de utvalda länderna via 
internationella och regionala organisationer och att detta även omfattar åtgärder som inletts 
redan före antagandet av denna förordning, innehåller denna förordning en bestämmelse 
(artikel 6.2) som möjliggör retroaktiv finansiering med verkan från och med den 20 juni 2008, 
dvs. dagen för antagandet av Europeiska rådets slutsatser. 

Föreslagen tidsfrist 

Efter det att det att förslaget antagits av kommissionen kommer det att behandlas av 
parlamentet och rådet enligt medbeslutandeförfarandet. Snabbast möjliga tidsplan vid ett 
normalt förfarande, med endast en behandling i parlamentet, innebär att förordningen sannolikt 
kommer att träda i kraft i slutet av november. 

Preliminär tidsplan: 

Juli – september 2008: Utarbetande på handläggarnivå av kommissionens beslut (utvalda 
internationella och regionala organisationer, mottagarländer, vägledande fördelning av medel 
samt identifiering av åtgärder enligt denna förordning och andra instrument i syfte att 
åstadkomma komplementaritet).

September 2008: Preliminärt förslag till ändringsbudget för 2008 års budget 2008 och en 
ändringsskrivelse med avseende på 2009 års budget för att införa de nya budgetrubrikerna.

November 2008: Förordningen antas av medlagstiftarna, offentliggörs och träder i kraft.
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December 2008: De första genomförandebesluten. Förhandsutvärderingarna kommer att 
genomföras i samband med att kommissionens genomförandebeslut utarbetas på 
handläggarnivå.

December 2008: De första budgetåtagandena.

Början av 2009: De första åtgärderna börjar genomföras. 

Kommissionen ska senast den 31 december 2012 förelägga rådet och Europaparlamentet en 
rapport om genomförandet av åtgärderna, vilken som så långt som möjligt ska ange de 
viktigaste resultaten och verkningarna av det bistånd som tillhandahållits inom ramen för 
förordningen. Detta omfattar även en efterhandsutvärdering av de mänskliga och ekonomiska 
resurser som anslagits och de resultat som uppnåtts med avseende på förordningens mål 
(artikel 9).

Kommissionen föreslås därför anta det bifogade förslaget till förordning.
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2008/0149 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande 
livsmedelspriserna i utvecklingsländerna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 
179.1,

med beaktande av kommissionens förslag8,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget9, och

av följande skäl:

(1) Den senaste tidens kraftigt stigande livsmedelspriser har försatt många 
utvecklingsländer och deras befolkningar i en mycket svår situation. Detta riskerar att 
leda till att ytterligare hundratals miljoner drabbas av extrem fattigdom, vilket i sin tur 
ställer krav på ökad solidaritet med de drabbade befolkningarna.

(2) En snabbinsatsmekanism för att hantera den kris i utvecklingsländerna, som orsakats av 
de höga livsmedelspriserna, bör därför inrättas genom denna förordning.

(3) I det europeiska samförståndet om utveckling10 som antogs av rådet och företrädarna 
för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen den 22 november 2005 anges det att Europeiska gemenskapen (nedan 
kallad gemenskapen) ska fortsätta att verka för att förbättra livsmedelsförsörjningen på 
internationell, regional och nationell nivå, och denna förordning har således till syfte att 
bidra till detta mål.

(4) Den 22 maj 2008 antog Europaparlamentet en resolution om de stigande 
livsmedelspriserna i EU och i utvecklingsländerna11 i vilken de uppmanade rådet att 
samordna alla nationella och internationella livsmedelsrelaterade åtgärder som har till 
syfte att garantera rätten till mat.

(5) Vid sitt möte den 20 juni 2008 drog Europeiska rådet slutsatsen att det fordras att 
Europeiska unionen vidtar åtgärder på områdena utveckling och humanitärt bistånd. 
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Det angavs vidare att Europeiska unionen ska anskaffa medel för finansiera 
säkerhetsnät för fattiga och utsatta befolkningsgrupper som går utöver 
livsmedelsbiståndet, att EU ska stödja kraftfulla åtgärder i utvecklingsländerna för att 
öka jordbruksutbudet, framför allt genom att tillhandahålla nödvändiga medel till 
jordbruksinsatsvaror och bistånd när det gäller användningen av marknadsbaserade 
riskhanteringsinstrument, samt att man ser positivt på kommissionens avsikt att lägga 
fram ett förslag till en ny fond för att stödja jordbruket i utvecklingsländerna, inom 
ramen för den gällande budgetramen.

(6) I Europeiska rådets slutsatser anges det även att EU kommer att främja ett mer 
samordnat och långsiktigt internationellt svar på den nuvarande livsmedelskrisen, 
särskilt inom ramen för FN och de internationella finansinstituten. EU välkomnar även 
den arbetsgrupp på hög nivå för den globala livsmedelskrisen som inrättats av FN:s 
generalsekreterare och avser att ta sitt fulla ansvar i genomförandet av den förklaring 
som antogs i Rom den 5 juni 2008 vid högnivåkonferensen om en tryggad global 
livsmedelsförsörjning. FN:s arbetsgrupp håller på att slutföra en övergripande 
åtgärdsram och FAO har inlett ett initiativ om de kraftigt stigande livsmedelspriserna. 
Initiativ har dessutom inletts av såväl andra internationella organisationer, t.ex. Ifad och 
Världsbanken som regionala organisationer. 

(7) Det behövs mycket stora ekonomiska resurser för att avhjälpa de omedelbara 
verkningarna av de höga livsmedelspriserna Det är världssamfundet i dess helhet som 
bör stå för insatserna och gemenskapen har för avsikt att bidra med sin andel.

(8) Bakgrunden är densamma både för denna finansieringsmekanism (höga 
livsmedelspriser) som för de sänkta marknadsutgifterna under rubrik 2 i budgetramen. 
Enligt aktuella uppskattningar kommer det att finnas en betydande outnyttjad marginal 
under rubrik 2 för 2009.

(9) Gemenskapens åtgärdsstrategi bör ha till syfte både att kraftigt uppmuntra till en ökning 
av utbudet inom jordbrukssektorn i utvecklingsländerna på kort till medellång sikt och 
att väsentligt minska de negativa verkningarna av livsmedelsprisökningarna för de 
fattigaste befolkningsgrupperna i dessa länder. En utbudsökning ligger även i 
gemenskapens intresse, eftersom den minskar den nuvarande pressen uppåt på 
jordbrukspriserna. 

(10) Gemenskapen förfogar över flera instrument för långsiktigt utvecklingsbistånd, framför 
allt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 
2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete12 och 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF), som tillhandahåller offentligt utvecklingsbistånd 
till AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) och ULT 
(utomeuropeiska länder och territorier), vilka nyligen programplanerats för att anpassas 
till de stödberättigade ländernas prioriteringar på utvecklingsområdet på kort och 
medellång sikt. En storskalig omprogrammering av dessa instrument för att hantera en 
kris på kort sikt skulle äventyra balansen och överensstämmelsen när det gäller de 
befintliga strategierna för samarbete med dessa länder. Gemenskapen förfogar 
dessutom över rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt 
bistånd13 för att tillhandahålla katastrofbistånd och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett 
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13 EGT L 163, 2.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

14 EUT L 327, 24.11.2006, s. 1.
15 EUT L 94, 31.3.2004, s. 70.
16 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.
17 EGT L 312, 23.12.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 

1233/2007 (EUT L 279, 23.10.2007, s. 10).

stabilitetsinstrument14.

(11) Dessa instrument har emellertid redan mobiliserats eller omprogrammerats så långt som 
möjligt 2008 för att kunna användas till att avhjälpa de negativa verkningarna i 
utvecklingsländerna av de höga livsmedelspriserna. Även om detta i viss mån är möjligt 
även under 2009 så kommer det ändå långt ifrån att vara tillräckligt för att täcka 
behoven.

(12) I den nuvarande situationen där de höga livsmedelspriserna har lett till lägre utgifter för 
den gemensamma jordbrukspolitiken föreslår kommissionen att en del av dessa 
besparingar i stället ska användas till jordbruksproduktionen i utvecklingsländerna.

(13) Det är dock nödvändigt att skydda de europeiska jordbrukarnas intressen och
säkerställa att detta förslag inte under några som helst omständigheter utlöser den 
mekanism för finansiell disciplin som anges i rådets förordningar (EG) nr 1782/200315

och (EG) nr 1290/200516.

(14) Detta innebär att det fordras en särskild finansieringsmekanism som kompletterar de 
befintliga utvecklingsinstrumenten och instrumentet för humanitärt bistånd så att man 
kan vidta kompletterande krisåtgärder för att snabbt avhjälpa verkningarna i 
utvecklingsländerna av de kraftigt stigande livsmedelspriserna.

(15) De åtgärder som vidtas inom ramen för denna mekanism bör hjälpa utvecklingsländerna 
att öka sin jordbruksproduktion under kommande säsonger, att snabbt fylla sina 
befolkningars omedelbara behov och att vidta de inledande åtgärder som är nödvändiga 
för att så långt som möjligt förhindra att livsmedelsförsörjningen på nytt äventyras, 
samt bidra till att mildra de negativa verkningarna av de höga livsmedelspriserna på 
global nivå, i syfte att hjälpa både de fattigaste befolkningsgrupperna och de europeiska 
konsumenterna och jordbrukarna.

(16) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är av ett sådant slag att det måste 
inrättas ett effektivt, flexibelt, öppet och snabbt beslutsförfarande för deras finansiering, 
med ett nära samarbete mellan alla berörda institutioner. Denna förordning bör framför 
allt möjliggöra finansiering av åtgärder som redan inletts och som internationella 
organisationer gav eller var beredda att ge sitt stöd till före antagandet av förordningen, 
från och med den 20 juni 2008, dvs. dagen för antagandet av Europeiska rådets 
slutsatser.

(17) Det är nödvändigt att skydda gemenskapens finansiella intressen i enlighet med rådets 
förordning (EG, Euratom) 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen17, 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 
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18 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
19 EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

mot bedrägerier och andra oegentligheter18 och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)19. 

(18) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen 
i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går 
denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla och med 
hänsyn till frågans brådskande karaktär bör denna förordning träda i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde

1. Gemenskapen ska finansiera åtgärder som har till syfte att stödja snabba och direkta insatser 
till följd av livsmedelsprisökningarna i utvecklingsländerna under perioden mellan 
katastrofbistånd och utvecklingssamarbetet på medellång och lång sikt.

2. Åtgärderna är avsedda för utvecklingsländerna, enligt OECD/DAC:s definition, och deras 
befolkningar i enlighet med vad som anges nedan. 

Kommissionen ska vidta de åtgärder som avses i punkt 1. Det rör sig om åtgärder för att 
finansiera internationella initiativ som har till syfte att stödja denna förordnings syften och mål 
och som genomförs via regionala och globala internationella organisationer. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

3. Bland dessa åtgärder ingår upprättandet av en förteckning över mottagarländer utvalda på 
grundval av en uppsättning kriterier som anges i bilagan, som grundar sig på information, bland 
annat om ländernas faktiska behov, som hämtats framför allt från kommissionens delegationer 
och från internationellt erkända bedömningar som tillhandahålls av organisationer som t.ex. FN-
familjen. 

4. För att skapa samstämmighet i gemenskapens bistånd och göra det så effektivt som möjligt 
kan kommissionen, när det gäller regionala eller gränsöverskridande program, besluta att 
befolkningar i sådana utvecklingsländer som inte tillhör den berörda regionen får dra nytta av 
programmet i fråga. 

5. Internationella organisationer, vilket även inbegriper regionala organisationer (nedan kallade 
internationella organisationer) kommer att väljas ut på grundval av sin förmåga att, med 
avseende på målen för denna förordning, tillhandahålla snabba och högkvalitativa insatser för 
att möta behoven hos de utvecklingsländer som är mottagarländer.
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Artikel 2
Mål och principer

1. Bistånd och samarbete i enlighet med denna förordning har i första hand till syfte att främja 
en ökning av utbudet inom jordbrukssektorn i mottagarländerna eller regionerna, med hänsyn 
tagen till en hållbar utveckling, och att stödja åtgärder för att snabbt och direkt mildra de 
negativa verkningarna av de höga livsmedelspriserna, i överensstämmelse med målet om en 
tryggad livsmedelsförsörjning. 

2. Ett differentierat tillvägagångssätt kommer att tillämpas, varvid hänsyn kommer att tas till 
utvecklingssituationen och verkan av de kraftigt stigande livsmedelspriserna, så att 
mottagarländerna eller regionerna och deras befolkningar får ett målinriktat, skräddarsytt och 
välanpassat stöd som grundar sig på mottagarnas egna behov, strategier, prioriteringar och 
insatsförmåga.

3. Utan hinder av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1905/2006 och (EG) nr 
1717/2006 ska planerade åtgärder som är förenliga med artiklarna 1.1 och 3.2 i denna 
förordning finansieras enligt förordningen.

De olika utvecklingsinstrumenten och denna mekanism ska tillämpas för att säkerställa 
kontinuiteten i samarbetet, särskilt i samband med övergången från katastrofbistånd till initiativ 
på medellång och lång sikt.

4. Kommissionen ska se till att de åtgärder som vidtas inom ramen för denna förordning är 
förenliga med gemenskapens övergripande strategiska ram för det berörda mottagarlandet eller 
mottagarländerna. 

Artikel 3
Genomförande 

1. Gemenskapens bistånd och samarbete ska genomföras med hjälp av en uppsättning beslut 
om finansiering av sådana stödåtgärder som anges i artikel 1.1–1.3 i denna förordning, vilka 
ska antas av kommissionen.

2. Med hänsyn tagen till länderspecifika villkor ska följande stödåtgärder kunna genomföras:

Åtgärder för att underlätta tillgången till jordbruksinsatsvaror och (a)
jordbrukstjänster, inbegripet gödningsmedel och utsäde.

Säkerhetsnätsåtgärder som har till syfte att bibehålla eller förbättra (b)
produktionskapaciteten inom jordbruket och att möta de grundläggande 
livsmedelsbehoven hos de mest utsatta befolkningsgrupperna.

3. Stödåtgärder som uppfyller målen i denna förordning får finansieras med upp till högst 1 % 
av det belopp som anges i artikel 10.1.

Artikel 4
Stödberättigade enheter
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20 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 (i dess ändrade 
lydelse enligt förordningarna (EG, Euratom) nr 1261/2005, (EG, Euratom) nr 1248/2006 och (EG, 
Euratom) nr 478/2007) om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1605/2002 (ändrad genom förordningarna (EG) nr 1996/2006 och (EG) nr 1525/2007) med 
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002), senast ändrad genom rådets 
förordning (EG) nr 1525/2007 av 17 december 2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s.9).

De enheter som är stödberättigade är sådana internationella organisationer som uppfyller 
villkoren i artikel 43 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/200220.

Artikel 5
Finansierings- och förvaltningsförfaranden

1. Åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning ska genomföras i enlighet med 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/200221, varvid hänsyn när så är lämpligt tas till om det rör 
sig om en krisåtgärd.

2. Gemenskapsstöd ska i princip inte användas för att betala skatt-, tull- eller andra avgifter i 
mottagarländerna.

3. Deltagande i de berörda kontraktsförfarandena ska vara öppet för varje fysisk och juridisk 
person som är stödberättigad enligt det geografiska instrument som är tillämpligt för det land 
där åtgärden genomförs samt för varje fysisk och juridisk person som är stödberättigad enligt 
de regler som gäller i den internationella organisationen i fråga, varvid det ska sörjas för att 
samma villkor ska gälla för alla givare. Samma regler ska gälla för varor och utrustning. 
Experterna får vara av vilken nationalitet som helst.

Artikel 6
Budgetåtaganden

1. Budgetåtaganden ska göras på grundval av kommissionens beslut. 

2. Åtgärder som antas inom ramen för denna förordning kan med verkan från och med den 20 
juni 2008 användas till att finansiera sådana åtgärder som inletts i mottagarlandet eller av de 
organisationer som avses i artikel 4 redan före denna förordnings ikraftträdande. 

Artikel 7
Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

1. Varje överenskommelse eller kontrakt som är följer av genomförandet av denna förordning 
ska innehålla bestämmelser om skydd av gemenskapens finansiella intressen, särskilt med 
avseende på bedrägeri, korruption och andra oegentligheter i enlighet med rådets förordningar 
(EG, Euratom) nr 2988/95 och (Euratom, EG) nr 2185/96 och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/1999.

2. Ekonomiska överenskommelser ska innehålla bestämmelser som ger kommissionen och 
revisionsrätten tillgång till all information som de behöver för att fullgöra sina uppgifter, där så 
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krävs på platsen, i enlighet med de överenskommelser om kontroller som slutits med berörda 
internationella organisationer.

Artikel 8
Synlighet för EU

Kontrakt som ingås i enlighet med denna förordning ska innehålla särskilda bestämmelser för 
att garantera att Europeiska unionen görs synlig i samband med alla åtgärder som genomförs 
på grundval av dessa kontrakt.

Artikel 9
Rapportering

Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om de åtgärder den 
antagit i enlighet med denna förordning senast den 31 december 2009. Kommissionen ska 
senast den 31 december 2012 förelägga dem en rapport om genomförandet av åtgärderna, 
vilken så långt som möjligt ska ange de viktigaste resultaten och verkningarna av det bistånd 
som tillhandahållits inom ramen för förordningen.

Artikel 10
Finansiella bestämmelser

1. Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning ska för perioden 
2008–2009 vara 1,0 miljarder euro. 

2. Referensbeloppet för 2008 ska vara 750 miljoner euro.

3. Det maximala referensbeloppet för 2009 ska vara 250 miljoner euro.

4. För varje år gäller att det belopp för vilket det gjorts åtaganden ska medge en marginal 
under rubrik 2 på minst 600 miljoner euro, fastställt på grundval av prognosen i den senaste 
rapporten inom ramen för det varningssystem som inrättats genom förordning (EG) nr 
1290/2005. Om detta krav inte kan uppfyllas för ett visst år ska det maximala belopp som kan 
anslås för det året i enlighet med denna förordning minskas i motsvarande grad för att ge 
utrymme för en tillräcklig marginal under rubrik 2.

Artikel 11
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2009. 

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

Utfärdad i Bryssel den …
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På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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BILAGA
Vägledande förteckning över kriterier för att välja ut mottagarländer 

Vägledande kriterier för att välja ut mottagarländer:

- Prisinflationen på livsmedel och dess potentiella sociala, ekonomiska och politiska följder.

Storleken på prisinflationen på livsmedel (i förhållande till den allmänna 
inflationen).

Graden av beroende av livsmedelsimport, inbegripet import av livsmedelsbistånd.

Social sårbarhet och politisk stabilitet.

Livsmedelsproduktionens procentuella andel av den egna förbrukningen.

- Det eventuellt stödberättigade landets förmåga att reagera och att vidta lämpliga åtgärder.

Statliga åtgärder, inbegripet åtgärder på utbudssidan och handelsåtgärder.

Exportinkomster.

Skattemässig sårbarhet.

Hänsyn kommer även att tas till om givarsamfundet på kort sikt ställer andra finansieringskällor 
till mottagarlandets förfogande för att det ska kunna möta livsmedelskrisen och till landets 
förmåga att på lång sikt, och på ett hållbart sätt, öka sin jordbruksproduktion.
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22 Differentierade anslag.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. FÖRSLAGETS BENÄMNING

Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i 
utvecklingsländerna.

2. BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE 
FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN

Politikområde/verksamhet som berörs: 21 (Utveckling)

3. BERÖRDA BUDGETRUBRIKER

3.1. Budgetrubriker (driftsposter och tillhörande poster för tekniskt och 
administrativt stöd (före detta B/A-poster)) – nummer och benämning:

Föreslagna budgetrubriker: 21.02.03 (snabbinsatser till följd av 
livsmedelsprisökningar i utvecklingsländerna) 21.01.04.40 (administrativa utgifter 
och stödutgifter)

3.2. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och påverka på budgeten:

Åtgärden kommer att pågå under budgetåren 2008–2009 och beräknas uppgå till ett 
belopp av 1,0 miljard euro.

3.3. Budgettekniska uppgifter

Budgetr
ubrik

Typ av utgifter Nya Bidrag från 
Eftaländer

Bidrag från 
ansökande 
länder

Rubrik i 
budgetrame
n

21.02.0
3

Icke-
oblig. 
utg.

Diff. 
anslag22

JA NEJ NEJ Nr 2
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23 Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning xx.
24 Utgifter som omfattas av artikel xx 01 04 i avdelning xx.
25 Utgifter som omfattas av andra artiklar inom kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 och xx 01 05.

4. SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN

4.1. Finansiella resurser 

4.1.1. Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av utgifter Avsnitt 
nr

År 
2008

2009 2010 2011 2012

2013 
och 
följan
de 
budge
tår

Totalt

Driftsutgifter23

Åtagandebemyndiganden 8.1. a 750,0
00

240,0
0

990,000

Betalningsbemyndiganden b 890,0
00

100,0
00

990,000

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet24

Tekniskt och administrativt 
stöd

8.2.4. c 10,00
0

10,000

TOTALT REFERENSBELOPP

Åtagandebemyndiganden a+c 750,0
00

250,0
00

1000,00
0

Betalningsbemyndiganden b+c 900,0
00

100,0
00

1000,00
0

Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet25

Personalutgifter och därtill 
hörande utgifter

8.2.5. d

Andra administrativa 
utgifter än personalutgifter 
och därtill hörande utgifter 
som inte ingår i 
referensbeloppet

8.2.6. e

Totala beräknade utgifter för åtgärden
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26 Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

TOTALA 
ÅTAGANDEBEMYNDIG
ANDEN inklusive 
personalutgifter

a+c
+d
+e

750,0
00

250,0
00

1000,000

TOTALA BETALNINGS-
BEMYNDIGANDEN 
inklusive personalutgifter

b+c
+d
+e

900,0
00

100,0
00

1000,000

Uppgifter om samfinansiering

Icke tillämpligt.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Samfinansierande part

År n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4

n + 5 
och 
följa
nde 
budg
etår

Totalt

…………………… f

TOTALA 
ÅTAGANDEBEMYN
DIGANDEN inklusive 
samfinansiering

a+c
+d
+e
+f

4.1.2. Förenlighet med den ekonomiska planeringen

 Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering.

 Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i 
budgetramen.

 Förslaget kan kräva tillämpning av bestämmelserna i det 
interinstitutionella avtalet26 (dvs. flexibilitetsmekanismen eller 
revidering av budgetramen).

4.1.3. Påverkan på inkomsterna

 Förslaget påverkar inte inkomsterna.

 Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande.

Miljoner euro (avrundat till en decimal)

Före
åtgärd
en 
[År n-
1]

Situation efter åtgärden
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27 Ytterligare kolumner kan läggas till vid behov, dvs. om åtgärdens löptid är längre än 6 år.

Budgetrubrik Inkomster [År 
n]

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]
27

a) Inkomster i absoluta tal

b) Förändring 

4.2. Personalresurser (t.ex. tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal) 
uttryckt i heltidsekvivalenter – för ytterligare uppgifter se punkt 8.2.1.

Årsbehov

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
och följ-
ande 
budgetå
r

Personal totalt (antal) 12 14 12 10 8

Behoven har fastställts på grundval av antagandet att endast internationella och 
regionala organisationer kommer att vara stödberättigade (artikel 4 i förslaget till 
förordning).

5. BESKRIVNING OCH MÅL

5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller medellång sikt.

Denna mekanism har till syfte att möta behoven hos befolkningar i 
utvecklingsländerna som drabbats av ökningarna av livsmedelspriserna, inbegripet de 
behov jordbrukarna har i samband med utbudsökningen och konsumenternas behov av 
livsmedelsförsörjning till priser som ligger i nivå med deras köpkraft.

5.2. Mervärdet av en åtgärd på gemenskapsnivå – förslagets förenlighet med övriga 
finansiella instrument – eventuella synergieffekter

Förslaget innebär att det inrättas en tidsbegränsad mekanism för kortsiktigt bistånd 
under perioden mellan katastrofbistånd och utvecklingssamarbete på medellång och 
lång sikt. Mekanismen kompletterar de redan befintliga instrument för samarbete med 
tredjeland som gemenskapen förfogar över, särskilt instrumenten för katastrofhjälp 
(instrumentet för humanitärt bistånd och stabilitetsinstrumentet) och för långsiktigt 
utvecklingssamarbete (instrumentet för utvecklingssamarbete som omfattar tematiska 
program, inbegripet tryggad livsmedelsförsörjning, och geografiska program i 
utvecklingsländerna (endast Sydafrika av AVS-länderna) samt tionde Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) för perioden 2008–2013 för övriga AVS-länder). 
Synergieffekter kommer att uppnås genom att man ser till att de åtgärder som vidtas 
är förenliga med EU:s biståndsstrategier för de berörda länderna.
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5.3. Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen 
för den verksamhetsbaserade förvaltningen

Målet är att uppmuntra jordbrukarna i mottagarländerna eller mottagarregionerna att 
öka sitt utbud, med hänsyn tagen till en hållbar utveckling, och att stödja åtgärder för 
att snabbt och direkt mildra de negativa verkningarna av de höga livsmedelspriserna, i 
överensstämmelse med målet om en tryggad livsmedelsförsörjning.

Förväntade resultat:

Ökning av jordbruksproduktionen i mottagarländerna (ökning under 2009 och 
2010 i förhållande till genomsnittet för 2005–2007).

Lägre prisinflation på livsmedel (förhållandet mellan prisinflation på livsmedel och 
den allmänna inflationen förbättrades 2010).

Följande indikatorer ska användas i samband med övervakning och utvärderingar:

De årliga ökningen av den totala jordbruksproduktionen. 

Den årliga ökningen av den genomsnittliga avkastningen för de mottagande 
jordbrukarna. 

Minskning av undernäringen hos berörda grupper, särskilt den akuta undernäringen 
och andelen barn under fem år som är underviktiga. 

Storleken på prisinflationen på livsmedel (i förhållande till den allmänna inflationen 
i mottagarländerna).

5.4. Metod för genomförande (preliminärt)

 Centraliserad förvaltning

 Direkt av kommissionen

 Indirekt genom delegering till

 genomförandeorgan

 sådana av gemenskapen inrättade organ som avses i artikel 185 i 
budgetförordningen

 nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter 
som faller inom offentlig förvaltning

Delad eller decentraliserad förvaltning

 Tillsammans med medlemsstaterna

Tillsammans med tredjeländer

 Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka)
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Anmärkningar: Gemensam förvaltning kommer att föredras. För vissa program kan 
det emellertid komma att krävas en centraliserad förvaltning av kommissionen. 

6. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

6.1. Övervakningssystem

Kommissionen kommer att svara för övervakningen, varvid den kommer att göra bruk 
av uppgifter från sina delegationer och de organ som deltar i genomförandet av FN:s 
övergripande åtgärdsram. 

6.2. Utvärdering

6.2.1. Förhandsutvärdering

Detaljerade nationella bedömningar av utvecklingsländernas finansieringsbehov 
inleddes i april 2008. Detta arbete samordnas av FN:s arbetsgrupp om den globala 
livsmedelskrisen. Bedömningarna kommer att fortsätta under perioden juni–september 
2008. Kommissionen (huvudkontoret och delegationerna) genomför samtidigt 
detaljerade kvantitativa och kvalitativa analyser av 110 länder. 

6.2.2. Åtgärder som har vidtagits med anledning av en interims- eller 
efterhandsutvärdering (lärdom som dragits av liknande åtgärder)

Ej tillämpligt

6.2.3. Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar

En extern utvärdering av verkningarna av de åtgärder som vidtas inom ramen för 
mekanismen kommer att genomföras under 2011.

7. Bestämmelser om bedrägeribekämpning 

Sedvanliga bedrägeribekämpningsåtgärder för utvecklingssamarbete gäller.
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28 Se beskrivning i avsnitt 5.3.

8. NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN

8.1. Kostnader för förslaget fördelade på mål

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

(Mål-, åtgärds- och 
resultatbeteckning)

Typ av resultat Geno
msnit
tliga 
kostn
ader

År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 och 
följande budgetår

TOTALT

Antal 
resultat

Totala 
kostna
der

Antal 
resultat

Total
a 
kostn
ader

Antal 
resultat

Totala 
kostna
der

Antal 
resultat

Totala 
kostna
der

Antal 
resultat

Totala 
kostna
der

Antal 
resultat

Totala 
kostna
der

Antal 
resultat

Totala 
kostna
der

OPERATIVT 
MÅL nr 128

Utbudsökning av 
jordbrukarna i 
utvecklings 
länderna 

Åtgärd 1 Stöd för 
att åstadkomma en 
utbudsökning

Resultat 1

Delsumma mål 1
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OPERATIVT 
MÅL nr 2

1Tryggad 
livsmedelsförsörjni
ng

- Resultat 1

Åtgärd 1 
Säkerhetsnät

Delsumma mål 2

TOTALA 
KOSTNADER

Mottagarländer 16,5
00

45 750,0
00

15 240,
000

990.0
00
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29 Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet.
30 Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet.
31 Kostnaderna för dessa ingår i referensbeloppet.

8.2. Administrativa utgifter

8.2.1. Personal – antal och typ

Typ av 
tjänster

Personal (befintlig plus ev. tillkommande) som krävs för att förvalta åtgärden 
(antal tjänster/heltidsekvivalenter)

År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013

Tjänstemän 
eller tillfälligt 
anställda29

(XX 01 01)

A*/AD 5 5 5 5 3

B*, 
C*/AS
T

Personal som 
finansieras30 genom art. 
XX 01 02

7 9 7 5 5

Övrig personal31 som 
finansieras genom 
artikel XX 01 04/05

TOTALT 12 14 12 10 8

Behoven har fastställts på grundval av antagandet att endast internationella och regionala 
organisationer kommer att vara stödberättigade (artikel 4 i förslaget till förordning).

8.2.2. Beskrivning av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig

Utarbetande av beslut och kontrakt, förberedelse av betalningar och genomförande av 
studier, revisioner, utvärderingar och rapporter. 

8.2.3. Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna 
kommer att tillgodoses

 Tjänster som för närvarande avdelats för att förvalta det program 
som ska ersättas eller förlängas.

 Tjänster som redan avdelats inom ramen för den årliga politiska 
strategin/det preliminära budgetförslaget för år n.

 Tjänster som kommer att begäras i samband med nästa årliga 
politiska strategin/det preliminära budgetförslag.

 Tjänster som kommer att tillföras genom omfördelning av befintliga 
resurser inom den förvaltande avdelningen (intern omfördelning).
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 Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen för 
den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för det 
berörda året.
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32 Det ska göras en hänvisning till den särskilda finansieringsöversikten för det eller de berörda 
genomförandeorganen.

8.2.4. Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Utgifter för 
administration)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik

(nummer och benämning)

År 
2008

År 
2009

År 
2010

År 
2011

År 
2012

År 
2013 

och 
följan
de 
budge
tår

TOTA
LT

1 Tekniskt och administrativt stöd 
(inklusive tillhörande personalkostnader)

Genomförandeorgan32

Övrigt tekniskt och administrativt stöd

- internt

- externt upp 
till 
10,00
0

Totalt tekniskt och administrativt stöd

Det kommer att behövas upp till 10 miljoner euro för administrativa utgifter såsom 
utvärderingar, studier, rådgivning, möten, konferenser och informationssystem.

8.2.5. Kostnader för personal och därtill hörande kostnader som inte ingår i 
referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av personal År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5

och 
följande 
budgetår

Tjänstemän och tillfälligt 
anställda (XX 01 01)
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33 Ange vilken typ av kommitté som avses samt vilken grupp den tillhör.

Personal som finansieras 
genom artikel XX 01 02 
(extraanställda, nationella 
experter, kontraktsanställda, 
etc.)

(ange budgetrubrik)

Totala kostnader för personal 
och därtill hörande kostnader 
(som INTE ingår i 
referensbeloppet)

Beräkning – Personal och tillfälligt anställda Beräkning – Personal som finansieras 
genom artikel XX 01 02

8.2.6. Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År n År 
n+1

År 
n+2

År 
n+3

År 
n+4

År 
n+5

och 
följan
de 
budg
etår

TOTAL
T

XX 01 02 11 01 – Tjänsteresor 0,050 0,200 0,200 0,150 0,150 0,750

XX 01 02 11 02 – Konferenser och 
möten

XX 01 02 11 03 – Kommittémöten33

XX 01 02 11 04 – Studier och samråd

XX 01 02 11 05 - Informationssystem

2 Andra administrativa utgifter, 
totalbelopp (XX 01 02 11)

3 Övriga utgifter av administrativ 
karaktär (specificera genom att ange 
budgetrubrik)
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Totala administrativa utgifter, utom 
personalkostnader och därtill hörande 
kostnader (som INTE ingår i 
referensbeloppet)

Beräkning – Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet
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