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Motivering 

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 
Människor som lever i fattigdom  är fortfarande ett stort probl em i utvecklingsländerna. 
Kampen mot fattigdo m har i flera avs eenden varit fram gångsrik, m en de flesta 
utvecklingsländer har halkat efter i s ina ansträngningar att u ppnå millennieutvecklingsmålen 
och har heller inte lyckats uppnå  en hållbar utveckling i al la bem ärkelser, dvs. både 
ekonomiskt, socialt och m iljömässigt, där miljöaspekten även innebär en  begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen.  

Situationen förvärras av att de globala utmaningarna fortfarande är betydande, och 
utvecklingsländerna har drabbats hårt av de se naste årens ekonomiska kriser, som har lett till 
bland annat social och ekonom isk instabilitet, ökad m igration, osäker livsmedelsförsörjning 
och ökad sårbarhet för yttre chocke r. Det står allt klarare att miljön och naturresurserna, som 
är avgörande för att skapa en hållbar so cioekonomisk tillväxt, på verkas alltm er av 
klimatförändringen och den snabba befolkningstillväxten. Detta kan förvärra en redan instabil 
situation i många utvecklingsländer och riskerar  att omintetgöra en del av den utveckling som 
uppnåtts.  

EU har som fortsatt åtagande att hjälpa utv ecklingsländerna minska och som slutmål utplåna 
fattigdom. För att nå detta m ål antogs föro rdningen om  finansieringsinstrum entet för 
utvecklingssamarbete för perioden 2007–2013, m ed det främsta och övergripande m ålet att 
utrota fattigdomen i partner länder och partnerregioner. Instrumentet utgörs av tre k ategorier 
av program : i) Bilaterala och regionala ge ografiska program  som  omfattar sam arbete m ed 
Asien, Latinam erika, Centralasi en, Mellanöstern och Sydaf rika, ii) tematisk a prog ram so m 
omfattarfrågor som rör investering i människor, miljö och hållbar förvaltning av naturresurser 
inklusive energi, icke-s tatliga aktörer och loka la myndigheter, tryggad livsm edelsförsörjning 
samt migration och asyl och iii) stödåtgärder för sockerproducerande länder. 

Den nuvarande förordningen om  finansieringsinstrumentet för utvecklingssam arbete löper ut 
den 31 decem ber 2013. De olika översyner som  gj orts av finansieringsinstrum entet för 
utvecklingssamarbete har visa t att instrum entet har ett genere llt oc h att det b idrar till 
uppnåendet av millennieutvecklingsmålen men har också belyst vissa brister. På grund av nya 
utmaningar i kom bination m ed prioriteringarna  i Europa 2020-strategi n och EU:s senaste 
utvecklingspolicy föreslår kommissionen att EU:s  utvecklingspolitik ses över och anpassas i 
enlighet med meddelandena ”En budget för Eu ropa 2020” av den 29 juni 2011 och ”Att göra  
EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring” av den 13 oktober 2011.  

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH 
KONSEKVENSBEDÖMNING 

Offentligt samråd 

Kommissionen anordnade ett offentligt sam råd om den framtida finansieringen av EU:s yttre 
åtgärder m ellan den 26 nove mber 2010 och de n 31 januari 2011. Processen byggde på ett 
onlinefrågeformulär som åtföljdes av ett ba kgrundsdokument: ”Vilken finansiering av EU:s 
yttre åtgärder efter 2013? ”. Generellt tydde inte svaren på att det behövs någon 
genomgripande förändring av de nuvarande inst rumentens struktur. Flera problem  togs dock 
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upp, och hänsyn togs till dessa vid utar betandet av den nya förordningen om  
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete: 

• En majoritet av deltagarna (ca 70 %) uppgav att EU:s ekonom iska stöd hade gett ett 
betydande m ervärde. Deltagarna bekräftade  att EU bör utnyttja fördelen m ed sin 
globala närvaro, breda sakkunskap, överstatliga karaktär och samordnande roll.  

• Nästan alla deltagare (92 %) gav sitt stöd för en mer differentie rad s trategi som är 
bättre anpassad till det stödm ottagande landets situation för a tt öka verkningarna av 
EU:s finansieringsinstrum ent. I linje m ed detta ökas differentieringen m ellan de 
stödmottagande länderna. 

• Det fanns ett brett stöd bland deltagarna i samrådet för a tt u tforska möjligheten at t 
införa villkorskrav kopplade till de st ödmottagande ländernas respekt för de  
mänskliga rättigheterna, m inoriteter, god sam hällsstyrning och tolerans för kulturell 
mångfald (78 %) och till kvalite ten på de ras politik och de ras förmåga och vilja att 
genomföra en hållbar politik (63 %). Förslaget till förordning erkänner betydelsen av 
såväl nationella utvecklingsplaner som  ge mensamt utarbetade EU-strategier som 
grundval för sam arbete. I förslaget betonas också de grundläggande EU-
värderingarna och EU-principerna. Dä rmed stärks villkorligheten och den 
ömsesidiga ansvarigheten. 

• En betydan de m ajoritet av  delta garna i s amrådet stö djer ökad f lexibilitet i 
genomförandet, särskilt när det gäller att tackla transregionala utmaningar, som anses 
bli svårare grund av ”geografiska begr änsningar” hos enskilda instrum ent 
(Europeiska utvecklingsfonden för AVS-lä nderna, finansieringsinstrum entet för 
utvecklingssamarbete för Latinam erika, Asien, Centralasien, Mellanöstern och 
Sydafrika sam t Europe iska grannskaps- och partnerskapsinstrum entet för EU:s 
grannländer). Förslage t till f örordning ger  också möjligh et a tt genomf öra 
verksamheter av tran sregional betydelse och grupperar de olika tem atiska områdena 
för att öka flexibiliteten och förenkla genomförandet. 

• En m ajoritet av de ltagarna höll m ed om  att gem ensam progra mplanering och 
samfinansiering m ed m edlemsstaterna (o ch eventue llt m ed de stödm ottagande 
länderna) skulle kunna göra EU:s yttr e åtgärder m er verkningsfulla och  
samstämmiga, förenkla utbetalningen av bistånd och m inska de totala 
transaktionskostnaderna. Detta diskuteras i förslaget till förordning.  

Insamling och extern experthjälp 

Kommissionen gjorde en intern översyn av olik a rapporter (utvärderingar, revisioner, studier 
och halvtidsutvärderingar). Man tittade på vad som fungerade och inte och drog slutsatser 
inför utarbetandet av finansieringsinstrumenten. 

Granskningen visade att det nuvarande finansie ringsinstrumentet för utvecklingssamarbete 
bidrog till fra mstegen m ot att uppnå m illennieutvecklingsmålen i utvecklingsländer. 
Genomförandet av finansierings instrumentet för utvecklingssa marbete, t.ex. budgetstöd och 
”sektorövergripande strategier”, har banat väg för ett djupare sam arbete m ed partnerländer 
och en effektivare arbetsfördelning genom samfinansiering mellan givare. 

Granskningen visade dock på flera brister.  
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• Flera av EU:s inre politikområden blir i allt högre grad en del av EU:s yttre åtgärder. 
I enlighet med Europa 2020-strategin oc h Lissabonfördraget behövdes en öm sesidig 
förstärkning av de inre och yttre åtgärderna. Den befintliga arkitekturen har inte räckt 
för att kommissionen ska kunna ingripa effektiv t i tillräckligt stor skala. Gruppering 
av de olika tematiska områdena kommer att förbättra situationen betydligt. 

• I vissa fall var de tem atiska programm en al ltför fragmenterade för att kunna 
användas vid globala kriser (t.ex. livsm edelspriskrisen, fågelinfluensan) eller m ot 
internationella åtaganden som  gjorts på högsta politiska nivå (t.ex. biologisk 
mångfald och klim atförändring). Därf ör behövde den tem atiska ram en kunna  
användas på ett m er flexibelt sätt genom  att de olika tem atiska programm en 
grupperas s å att det b lir m öjligt m ed ett mer samm anhängande o ch enhetligt 
långsiktigt engagemang när de t gäller globala allm änna nyttigheter och utm aningar 
och för att reagera på de olika chocker som drabbar de fattigaste.  

• Den nuvarande förordningen om  finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete 
omfattar ett brett spektr um av utvecklingslä nder, från de m inst utvecklade länderna 
till högre medelinkom stländer. Den senaste tidens ökande ekonom iska och sociala 
skillnader m ellan partnerländ erna och utvec klingen av nya m ål kräver en bä ttre 
differentiering. Förslaget til l ny förordning ger ytte rligare vägledning om 
differentiering genom  att de t blir  m öjligt för EU att k oncentrera bistånd et till 
områden dä r det b ehövs bäst o ch f år störs t v erkningar. S om kom plement till de 
politiska åtgärderna föreslår kommissi onen att ett nytt ins trument skapas 
(partnerskapsinstrument) som omfattar de mål som går utöver rent utvecklingsstöd.  

• Det har visat sig vara svårt att ge tvärregionalt stöd m ed den nuvarande arkitekturen 
för instrument för yttre stöd. Detta ha r särskilt gällt genomförandet av den 
gemensamma strategin EU–Afrika. Den nya förordningen om 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssa marbete ger en bättre rättslig grund för  
genomförandet av den gemensamma strategin EU–Afrika. 

• Enligt den nuvarande förordningen fö r finansieringsinstrum entet för 
utvecklingssamarbete är de bestämm elser som gäller insta bila state r o ch länder i 
efterkrissituationer otillr äckliga och underskattar behovet av stöd för politiska 
processer som  stärker rättsstatsprincip en och god sam hällsstyrning. Problem en i 
samband med övergången m åste hanteras på  landsnivå m ed åtgärder som  bygger på  
specifika behov och ingår i en gem ensam helhetsstrategi. Den nya förordningen tar 
mer hänsyn till dessa utmaningar och tacklar bristen på flexibilitet i beslutsprocessen 
för tilldelning av medel, programplanering och genomförande. 

• Den nuvarande förordningen om  finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete 
innehåller vägledande tilldelningar för varje region utan någon reserv m ed m edel 
som inte tilldela ts. Där med minskar m öjligheterna att m obilisera resur ser f ör att 
tillgodose oförutsedda behov (t.ex. nya politiska  prioriteringar, naturkatastrofer eller 
katastrofer orsakade av m änniskan). I den nya förordningen om 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete lämnas en reserv med medel som 
inte tilldelas för användning i samband med oförutsedda händelser.  

• Slutligen bedöms den nuvarande processen för programplanering och genomförande 
av finansieringsinstrum entet för utveck lingssamarbete vara alltför komplex. De n 
medger inte att EU:s program planeringscykel anpassas  till pa rtnernas, den  
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underlättar inte gem ensam programplanering med medlemsstaterna och den tillåter  
inte snabba justeringar vid behov. Alla  dessa brister har åtgärdats i den nya 
förordningen om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.  

Konsekvensbedömning 

Kommissionen har genom fört en konsekvens analys som  omfattade 3 grundläggande 
policyalternativ: behålla förordningen för finansieringsinstrum entet för utvecklingssam arbete 
utan ändringar (alternativ 1) sam t två alterna tiv som innebär ändringar nä r det gä ller alla de 
problem med det nuvarande instrumentet som har påvisats (alternativ 2A och 2B).  

Alternativ 1 godtogs inte efte rsom det inte skulle lösa de problem  som påvisats. 
Underalternativen A och B av alternativ 2 löse r de påvisade problemen i olika hög grad, m ed 
olika politiska och övriga konsekvenser. Enligt  konsekvensanalysen s kulle underalternativ B  
vara bättre eftersom det innebär 

• anpassning av m ålen för fina nsieringsinstrumentet för ut vecklingssamarbete till de 
senaste trenderna inom EU:s utvecklingspolitik, 

• tydlig åtskillnad mellan partnerländer, 

• främjande av god sam hällsstyrning, dem okrati, m änskliga rättigheter oc h 
rättsstatsprincipen i samband med EU-stödet, 

• att genomförandet av den gemensamma strategin EU–Afrika underlättas, 

• rationalisering av de tematiska programmen så att tillräcklig flexibilitet uppnås, 

• flexibla m ekanismer f ör a tt und erlätta en  ef fektivare EU- insatser i k rissituationer 
eller efterkrissituationer och i instabila stater, 

• ökad flexibilitet vid tilldelningen av medel, och 

• effektivisering av biståndet från E U ge nom att förfarandena för program planering 
och genomförande förenklas och gör s m er f lexibla så att g emensam 
programplanering och anpassning av E U-biståndet till par tnerländernas 
programplaneringscykler underlättas. 

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER 
Del fem, avdelning III, kapitel 1 i f ördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör den  
rättsliga ramen för samarbete med partnerländer och partnerregioner. Förslaget till förordning 
om finansieringsinstrumentet för utveckling ssamarbete bygger bland annat på artikel 209.1 i 
fördraget och presenteras av kommissionen i enlighet m ed förfa randet i artikel 294. 
Förordningens allm änna ram , inriktning och fokus ska  hä mtas fr ån den gem ensamma 
förklaringen från rådet och företrädarna för m edlemsstaternas regeringar, försam lade i rådet, 
Europaparlamentet och komm issionen om Eu ropeiska unionens utvecklingspolitik: 
”Europeiskt sa mförstånd” av den 20 decem ber 2005 och m eddelandet av den 13 oktober 
2011, ”Att göra EU:s utvecklingspolitik m er effe ktiv: en agenda för förändring”, sam t 
eventuella kommande meddelanden som fastställer grundläggande orienteringar och principer 
för unionens utvecklingspolitik och alla senare slutsatser eller ändringar av dessa dokument. 
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EU har en unik möjlighet att i egenskap av opartisk givare stå för en del av det yttre biståndet 
på medlemsstaternas vägnar och tillsammans med dem, vilket ökar trovärdigheten i länder där 
EU är verksam t. Många m edlemsstater har varken  kapacite t elle r vilja  att u tveckla globala 
instrument för yttre stöd. Därför är en insats  på EU-nivå de t optimala sättet att f rämja EU:s 
övergripande intressen och värder ingar globalt och säke rställa EU:s nä rvaro i hela världen. I 
och med att de 27 medlemsstaterna agerar enligt en gemensam politik och strategi har EU den 
kritiska m assa som behövs för att m öta globa la utm aningar, bland annat när det gäller 
uppnåendet av m illennieutvecklingsmålen. Eftersom  m ålen för detta förslag till förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på egen hand och eftersom 
målen därför, på grund av insatsens om fattning, bättre kan uppnås på EU-nivå, kan EU vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. 

Förslaget till ny förordning stärker också sam ordningskapaciteten och underlättar gemensam 
programplanering m ed m edlemsstaterna, vilket säkrar en effektiv a rbetsfördelning och 
effektiva utbetalningar av bistånd. EU:s och m edlemsstaternas utvecklingspolitik ska 
komplettera och förstärka varandra. Därför bör biståndet från EU likriktas på områden där det 
kan få störst verkan m ed hänsyn till EU:s m öjlighet att påverka på global nivå och m öta 
globala utmaningar. I överensstämm else med proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i 
fördraget går detta förslag till ny förordning  inte utöver vad som  är nödvändigt för att uppnå 
målen för förordningen. 

Den föreslagna nya förordningen kommer att verka med hänsyn till den yttre dim ensionen av 
EU:s sektorpolitiska prioriteringar och sä kerställa samordning och förstärkning av 
synergieffekter, i en lighet m ed de m ål som f astställs i förordninge n, och i enlighet m ed 
ovannämnda rättsliga och politiska ramar. 

4. BUDGETKONSEKVENSER  

Kommissionen föreslår att 96 miljarder euro anslås till d e externa instrumenten för perioden 
2014–20201. Det föreslagna anslaget för finansieri ngsinstrumentet för utvecklingssam arbete 
är 23 294,7 m iljoner euro.  De vä gledande årliga budgetåtagand ena för 
finansieringsinstrumentet för utvecklings samarbete redo visas i tabellen nedan. Den 
vägledande tilldelningen av m edel per enskilt program inom  finansieringsinstrum entet för 
utvecklingssamarbete redovisas i bilaga VII ti ll förordningen. Enligt planen komm er m inst 
50 % av p rogrammet f ör globala  allm änna nyttigh eter och utm aningar spend eras på 
klimatförändringen och  m iljömål2 och m inst 20 % på social delaktighet och m änsklig 
utveckling. I enlighet m ed meddelandet ”Att göra EU:s utvecklingspolitik m er effektiv: en 
agenda för förändring”, är det övergri pande m ålet att m inst 20 % av unionens 
utvecklingsbistånd ska gå till fortsatt stöd till social delaktighet och m änsklig utveckling. 
Slutligen syftar denna f örordning till att bidra till att m inst 20 % av unionens budget används 
för att skapa sam hällen m ed låga koldioxiduts läpp och hög resiliens mot klim atförändring, 
såsom anges i kommissionens meddelande ”En budget för Europa 2020”.  

                                                 
1 EUF, fonden för globalt klimat och biologisk mångfald samt reserv en för k atastrofbistånd tillkommer 

utöver detta och ligger utanför EU-budgeten. 
2 Verksamhet som  rör hållbar e nergi kommer a tt vara et t av  de vi ktigaste områdena för 

klimatförändringsrelaterade kost nader. M ed t anke på h ur vi ktiga su nda e kosystemtjänster är f ör 
livsmedelsproduktionen k ommer även biologisk m ångfald at t vara et t m ycket vi ktigt om råde, bl and 
annat för en  tryggad liv smedelsförsörjning o ch ett h ållbart jo rdbruk, särsk ilt efterso m b iologisk 
mångfald dessutom ökar resiliensen mot klimatförändring. 
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För att säkerställa förutsebar heten komm er finans iering av verksam heter som  rör högre  
utbildning i tred jeländer inom ramen för ”Erasmus f ör alla”-programmet att, i enlighet m ed 
EU:s mål för yttre åtgärder, göras tillgänglig ge nom två fleråriga anslag som endast täcker de 
första 4 åren respektive de återstående 3 åren. Denna finansiering kommer att avspeglas i den 
fleråriga vägledande p rogramplaneringen för instrumentet för utvecklingssam arbete, i 
överensstämmelse med de berörda ländernas iden tifierade behov och prioriteringar. Anslagen 
kan ses över i enlighe t m ed EU:s yttr e prior iteringar vid stora oförutsedda händelser eller 
betydande politiska förändringar. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr [--] om inrättande av ”Erasmus för alla”3 kommer att gälla för användningen av dessa 
medel. 

2014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 2014–2020 Finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssamarbete 2 716,7 2 903,1 3 100,3 3 308,7 3 525,3 3 751,7 3 989 23 294,7 

*Löpande priser i miljoner euro 

5. HUVUDSAKLIGA ELEMENT 

Förenkling 

En av komm issionens prioriteringar m ed denna  nya förordning, likso m för övriga program 
inom ra men för den fleråriga finansierings ramen, är att förenkla regleringsmiljön och 
underlätta åtkom sten t ill EU-bistånd för partnerländer och partnerregioner, det civila 
samhällets organisationer, små och medelstora företag osv. om dessa bidrar till förordningens 
mål.  

De yttre ins trumenten k ommer att f örenklas och avskilja s tydlig are så att överlappningar 
mellan de m m inskar och så att varje instrum ent är kopplat till tydligt definierade politiska 
mål.  

Förenkling och m inskade transaktionskostnad er för partnerländer och partnerregioner 
kommer oc kså att uppn ås genom fl exibla förf aranden för program planering som  tillåter att 
principerna för biståndseffektivitet tillämpas. Unionen kan t.ex. anpassa sig till partnerländers 
nationella utvecklingsplaner, så att partnerlände rna inte behöver förhandla om  EU-specifika 
strategidokument som ska antas av k ommissionen vilket möjliggör att en koncentrerad analys 
skulle kunna ingå i de fleråriga pr ogramplaneringsdokumenten. Likaledes kan 
givarsamordningen och arbetsfö rdelningen förbättras genom  gemensam programplanering 
med medlemsstaterna. 

Genomförandebestämmelserna finns i Europapa rlamentets och rådets förordning [–] om 
gemensamma regler och förfaranden för genom förande av unionens instrum ent för yttre 
åtgärder. 

Differentiering 

Den differentierade strategi som  beskrivs i m eddelandet ”Att göra E U:s utvecklingspolitik 
mer effektiv: en agen da för förändring” av ser att göra EU:s utvecklingssam arbete m er 
effektivt genom  att inrikta resurserna ti ll de om råden är de behövs bäst för 
fattigdomsminskning och där de skulle kunna ha störst verka n. Detta bör i första hand 

                                                 
3 EUT L … 
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genomföras genom att bilaterala program  för ut vecklingssamarbete blir stödberättigade och i 
andra hand genom tilldelning av bistånd. 

I princip skulle högi nkomst-, övre medelinkomst- och andra större medelinkomstländer, som 
är på v äg att uppnå en hållbar utv eckling och/eller har tillg ång till sto ra inhemska eller yttre 
resurser för att finansiera sina  egna utvecklingsstrategier, in te kunna omfattas av bilaterala 
biståndsprogram. Värld en utvecklas, oc h f örteckningen f rån OECD:s komm itté f ör 
utvecklingsbistånd (DAC) över m ottagare av o ffentligt utv ecklingsbistånd (som  sågs över  
2011) visar att över 20 länder har gått från att vara långinkom st- till att bli 
medelinkomstländer elle r f rån lägre m edelinkomst- till hög re medelinkomstländer, beräkna t 
på grundval av BNI pe r capita. Detta är givetvis bara en indikator bland m ånga, och vid 
tillämpning av differentieringsprincipen m åste hänsyn även tas till m änsklig utveckling, 
biståndsberoende och andra aspekter, bland annat utvecklingsprocessens dynamik. 

Särskilt gäller att m ånga medelinkomstländer spelar en ny och allt vikt igare roll på regional 
och/eller global nivå. EU bör därför anpassa si na förbindelser m ed dessa länder, bland annat 
prioriteringarna och instrum enten för sam arbete. Detta bör inte leda till att f örbindelserna 
försvagas utan i stället till en m odernare uppsättning instrum ent. EU bör upprätta nya 
partnerskap med länder som  inte längre är berä ttigade att delta i bila terala biståndsprogram, 
bland annat genom  regionala oc h tematiska program inom det nya finansieringsinstrumentet 
för utvecklingssam arbete, tem atiska finansiering sinstrument för EU:s yttre åtgärder och det 
nya partnerskapsinstrumentet. 

Delegerade akter 

Det föreslås att f lexibiliteten ökas genom att de legerade akter används i enlighet m ed artikel 
290 i fördraget för att g öra det m öjligt att ändr a vissa ick e-väsentliga delar av föro rdningen 
som inverkar på den efterfö ljande program planeringen (t.e x. bilagor om  stödberättigade 
länder, områden för sam arbete och vägledande tilldelning av m edel per program  för 2014–
2020).  

Närmare redogörelse för förslaget 

I detta avsnitt finns en m er ingående redogörelse där huvudtan karna m ed den nya 
förordningen om  finansierings instrumentet för utveckling ssamarbete redovisas för varje 
föreslagen artikel. 

(0) Syfte och tillämpningsområde (avdelning I artikel 1 

Den enda föreslagna förändringe n i artikel 1 är att det panaf rikanska programmet innefattas i 
förordningens tillämpningsområde.  

Därmed täcker förordn ingen in alla utveck lingsländer, -territorier och -regioner förutom 
länder som omfattas av föranslutningsinstrumentet. 

(1) Mål och allmänna principer (avdelning II) – artiklarna 2 och 3  

Artikel 2 (Mål och tilldelningskriterier) beskriver de främ sta och övergripande m ålen för  
förordningen och unionens geografiska och tem atiska utveckling ssamarbete. Dess a m ål är 
anpassade till artikel 208 i fördraget och till kommissionens m eddelanden ”En budget för 
Europa 2020” och ”En agenda för förändring”. 
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Artikeln ger stöd för alla form er av sam arbete m ed utvecklingsländer. Den kräver att de 
kriterier f ör offentligt utvecklingsbi stånd (ODA) som  OECD:s kommitté för  
utvecklingsbistånd har infört ska uppfyllas, med möjliga undantag för tematiska program och 
det panafrikanska programmet. För dessa program  anges en 10 % flexibilitet för verksam het 
som inte utgörs av of fentligt bistånd för att täc ka kostnader som, trots att de in te i egentlig 
mening uppfyller kraven för offentligt bis tånd, kan krävas för ett adekv at genomförande av 
åtgärder inom ramen för dessa program.  

Artikel 3 (Allmänna principer) beskriver de huvudprinciper som  ska vara vägledande vid 
tillämpningen av förordningen, vilka är följa nde: dem okrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna  och rättsstatsprincip en, tilläm pning av en 
differentierad strategi gentem ot partnerländerna som  tar hä nsyn till deras behov, kapacitet, 
åtaganden och resultat och EU-å tgärdernas potentie lla verkningar, frågor av övergripande 
karaktär (såsom  jä mställdhet och kvinnors egen makt), stärkt sam stämmighet för EU:s yttre 
åtgärder, f örbättrat sam arbete m ed m edlemsstaterna o ch an dra b ilaterala eller  m ultilaterala 
givare och en utvecklingsprocess som  leds a v ett partnerland elle r en partnerregion m ed 
ömsesidig ansvarighet, genom  utve cklingsstrategier som  omf attar alla  och i vilka  alla k an 
delta, m ed användning av effektiva och innova tiva sam arbetsmetoder i enlighet med bästa 
praxis f rån OECD:s kommitté f ör utvecklingsb istånd f ör a tt där igenom f örbättra b iståndets 
verkningar och minska överlappning och dubbelarbete. 

(2) Geografiska och tematiska program (avdelning III) – artiklarna 4 till 9 

Artikel 4 (Genomförande av unionens bistånd) beskriver genom  vi lken typ av program 
EU-biståndet kommer att betalas ut. 

Artikel 5 (Geografiska program) omfattar de  möjliga områdena f ör samarbete och skilje r 
mellan regionalt och bilateralt samarbete. Den differentieringsprincip som fastställs i artikel 3 
kommer att tilläm pas. Därm ed skulle bilatera lt utve cklingsbistånd tillhandah ållas till de  
partnerländer som bäst behöver det och saknar den ekonomiska kapacitet som krävs för deras 
egen utveckling. Differentieringsprincipen tar också hänsyn till EU-biståndets potentiella 
verkan i partnerländerna. Partnerländer som  va ra förem ål för bila teralt bistånd förtecknas i  
bilaga III. Denna bilaga innefattar inte lä nder som  inte längre är stödberättigande enligt 
följande kriterier: partnerlände r som står för mer än 1 % a v världens BNP och/eller övre 
medelinkomstländer som upptas i förteckn ingen över stöd mottagare från OECD:s komm itté 
för utvecklingsbistånd är i princip uteslutna, men ytterligare kriterier som rör deras behov och 
kapacitet, såsom  FN:s utvecklingsprogram s index för m änsklig utveckling, index för 
ekonomisk sårbarhet och biståndsberoende sa mt ekonom isk tillväxt och utländsk a 
direktinvesteringar används. Hänsyn tas också till avsaknad av tillförlitliga uppgifter. 

Alla partnerländer som finns upptagna i bilaga  I skulle dock fortfarande få stöd via de 
regionala och tematiska programmen. 

Förordningen begränsar inte EU:s  samarbets- eller insatsområden. Förteckningar över sådana 
områden är bara avs edda som  exempel. Om råden kan väljas för att de är relevanta för 
uppnåendet av de m ål som  fastställs i fördraget,  för EU:s internationella skyldigheter och 
åtaganden e ller f ör sä rskilda m ål enlig t av talen m ed partnerländer och partnerregioner. 
Områden inom  vilka sam arbete föreslås bö r dock väljas m ed hänvis ning till EU:s m ål att 
koncentrera biståndet f ör att se  till a tt EU:s  och m edlemsstaternas politik kompletterar 
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varandra i enlighet m ed artikel 208 i fördraget 4 och m ed tanke på kom missionens 
meddelanden (särskilt meddelandet om en agenda  för förändring) och tillämpliga resolutioner 
från rådet och Europaparlamentet.  

Artikel 6 (Tematiska program) omfattar de tematiska programmen, vars mål och omfattning 
kommer att vara sam stämmiga m ed denna f örordnings syf te och omf attning och de villko r 
som ska gälla för genomförandet av de tematiska programmen. 

Artikel 7 (Globala allmänna nyttigheter och utmaningar) beskriver det tem atiska 
programmet Globala allm änna nyttigheter och utmaningar, som  komm er att inriktas på  
globala nyttigheter och utm aningar på ett fl exibelt och övergripande sätt. Programm ets 
huvudsakliga verksam hetsområden beskrivs m er i ngående i bilaga V. De innefattar bland 
annat m iljö och klim atförändring, hållbar en ergi5, m änsklig utveckling (inbegripet hälsa, 
utbildning, jäm ställdhet, anställning, färdighete r, socialt skydd och so cial delaktighet sam t 
aspekter so m har sa mband m ed ekonom isk ut veckling, t. ex. tillv äxt, s ysselsättning, handel 
och den privata sektorns engagem ang), trygga d livsm edelsförsörjning sam t m igration och 
asyl. Detta tem atiska program  kommer att mö jliggöra en snabb resp ons vid oförutsedda 
händelser och globala kriser (t .ex. livsm edelspriskris, fåge linfluensa). D et komm er att göra 
EU:s utvecklingssamarbete mindre fragmenterat och kommer att tillå ta lämplig förstärkning 
av och samstämmighet mellan inre och yttre åtgärder. 

Artikel 8 (Det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter) beskriver det 
tematiska programm et Det civila sam hällets organisationer och loka la m yndigheter, som 
bygger på det tidigare programmet för icke-statliga aktörer och lokala myndigheter. Fokus för 
detta program har skärpts, m ed ökad tonvikt på kapacitetsutveckling av det civila samhällets 
organisationer och lokala m yndigheter. Programmet kommer att främ ja utvecklingen m ot att 
det civila sam hällets organisationer och loka la m yndigheter blir m er inkluderande och får 
ökade bef ogenheter, ö ka m edvetenheten o m och mobilis eringen i sam band m ed 
utvecklingsfrågor och stärka kapaciteten för politisk dialog om utveckling.  

Artikel 9 (Panafrikanska programmet) beskriver det panafrikanska program  som inrättas 
för genomförandet av den ge mensamma stra tegin EU–Afrika. Programmet komm er at t 
komplettera och vara samstämmigt med andra finansieringsinstrument, bland annat ENI, EUF 
och de tem atiska programm en inom  ram en för  finansieringsinstrum entet för 
utvecklingssamarbete. ENI och EUF är inriktade på insatser på reg ional eller nationell nivå i 
Afrika, medan det panaf rikanska programmet ska användas för att specifikt stödja m ålen för 
strategin för EU-A frika, med sä rskilt stöd för verksam heter av transregional, kontinental och 
transkontinental kar aktär samt relevanta initia tiv inom ramen f ör strategin i sam arbete med 
andra instrument och relevanta initiativ på den globala arenan. Det panafrikanska programmet 
kommer att verka i nä ra sam arbete elle r para llellt m ed andra instru ment och inriktas på 
särskilda initiativ som överenskoms inom ramen för strategin och de handlingsplaner för vilka 
inga altern ativa f inansieringskällor kan m obiliseras f ör att på så sätt s äkerställa d en 
nödvändiga samstämmigheten och synergin och förhindra dubbelarbete och överlappningar. 

(3) Programplanering och tilldelning av medel (avdelning IV) – artiklarna 10 till 14 

                                                 
4 "Unionens o ch medlemsstaternas u tvecklingspolitik ska k omplettera och förstärka varand ra" (artikel  

208). 
5 ”Om trygg energiförsörjning och internationellt samarbete – EU:s energipolitik: Samarbete med partner 

utanför våra gränser”, KOM(2011) 539, 7.9.2011. 
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Artikel 10 (Allmän ram för programplanering och tilldelning av medel) fastställer den 
allmänna ramen för geografisk och tem atisk programplanering samt för tilldelning av m edel 
enligt denna förordning. För detta ändamål används tilldelningskriterierna i artikel 3.2. För att 
säkerställa att EU:s och m edlemsstaternas åtgärder ger synergier oc h kompletterar varandra 
kommer medlemsstaterna att delta fullt ut i programplaneringen. Samrådsförfarandet kommer 
också att inkludera andra giva re och utvecklingsaktörer sam t det civila s amhället och  
regionala och lokala myndigheter.  

Enligt punkt 4 ska en viss del av m edlen inte tilldelas för att öka instrumentets flexibilitet och 
ge m öjlighet att rea gera på o förutsedda händelser  (nya politisk a prio riteringar, 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan).  

Artikel 11 (Programplaneringsdokument för geografiska program) anger krav och 
principer för att utarbeta strategidokum ent för de länder och regioner som får en vägledande 
tilldelning enligt denna förordning och, baserat på  strategidokumenten, fleråriga vägledande 
program. Artikeln listar också undantag när inge t strategidokument behöver tas fram. Syftet 
skulle vara att förenkla program planeringsprocessen sam t gynna en gem ensam 
programplanering m ed m edlemsstaterna och an passningen till utveckli ngsländers nationella 
program.  

För att säkerställa landets ägarskap och principerna för biståndseffektivitet kommer utkast till 
strategidokumenten att utarbetas i dialog m ed partnerländerna och partnerregionerna, där 
relevanta aktörer från det civila samhället och regionala och lokala m yndigheter deltar. Såväl  
medlemsstaterna som andra givare kommer att involveras i enlighet med artikel 10.3. 

Artikeln inf ör även m öjligheten att ha ett g emensamt ram dokument som  fastställer en 
heltäckande EU-strategi, varav utvecklingspolitiken skulle vara en del.  

De fleråriga vägledande program som utarbetas skulle kunna bygga på vilka 
programplaneringsdokument som  helst som  ange s i denna artikel, förutom  i fall då den 
sammanlagda tilld elningen in te ö verstiger 3 0 m iljoner euro.  De f leråriga vägledande 
programmen kan justeras genom  en halvtidsutvä rdering eller en särskild översyn, m ed tanke 
på uppnådda m ål och nya behov som  identifierats, t.ex. de som  följ er av krissituationer, 
efterkrissituationer eller instabila situationer. 

Artikel 12 (Programplanering för länder i krissituationer, efterkrissituationer eller 
instabila situationer) betonar de särskilda behoven oc h om ständigheterna för länder i 
krissituationer, ef terkrissituationer elle r in stabila situ ationer, v ilket bör be aktas v id 
utarbetande av alla program planeringsdokument. Artikel 12.2 belyse r det potentiella behovet 
av snabb respons i sådana länder och föreskriver ett särskilt förfarande (kommittéförfarande i 
efterhand, artikel 14.3) för en särskild gran skning av strategidokum ent och det fleråriga 
vägledande programmet.  

Artikel 13 (Programplaneringsdokument för tematiska program) beskriver kr aven oc h 
förfarandet för att utarbeta program planeringsdokumenten. Artikeln föreskriver också att det 
ska vara möjligt att vid behov göra en halvtidsöversyn eller särskild översyn. 

Artikel 14 (Godkännande av strategidokument och antagande av fleråriga vägledande 
program) föreskriver att fleråriga program planeringsdokument (dvs. strategidokument, 
fleråriga vägledande program  för partnerl änder och partnerregioner och tem atiska 
strategidokument) ska a ntas av komm issionen efter yttrande från en kommitté som består av 
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företrädare för m edlemsstaterna och har en företrädare för komm issionen som  ordförande 
(kommittén inrättas i artikel 24 i denna förordning).  

Artikeln föreskriver också flexibilitet och förenk ling i fall där ett undant ag kan göras från det 
valnliga ko mmittéförfarandet ( t.ex. inget kom mittéförfarande vid tek niska ju steringar elle r 
mindre förändringar av den överg ripande tilldelningen) och för fall där kommittéförfarandet 
skulle tillämpas ef ter att kommissionens ändringar har antagits och genomförts (t.ex. vid fall 
av kris situationer, ef terkrissituationer och in stabila s ituationer elle r vid hot m ot demokratin  
och de mänskliga rättigheterna). 

(4) Slutbestämmelse (Avdelning V) – Artiklarna 15 till 22 

För att göra EU-stödet mer samstämmigt och effektivt, och särskilt för att undvika att program 
delas upp mellan flera olika instrum ent, fastställs i artikel 15 (Deltagande av ett tredjeland 
som inte är stödberättigad enligt denna förordning) möjligh eten att utvidg a 
stödberättigandet enlig t denna förordning till alla tredjelä nder, territorier och regioner i den 
mån detta bidrar till förordningens övergripande mål.  

Artikel 16 (Tillfälligt upphävande av stöd) beskriver det förfarande som ska tilläm pas om 
de principer som anges i avdelning II inte följs  och vid ett eventuellt ti llfälligt upphävande av 
stödet enligt denna förordning.  

Artiklarna 17 och 18 (Delegering av befogenheter till kommissionen) inför möjligheten att 
delegera bef ogenheter till komm issionen att anta delegerade ak ter för att ändra  eller göra 
tillägg till bilagorna I till VII till denna föro rdning. I artikel 28 beskrivs delegeringen av 
befogenheter och förfarandena för detta. Europaparlamentet och rådet kommer samtidigt och 
utan dröjsmål att underrättas när kommissionen an tar en sådan delegerad akt, och akten ska 
träda i kraft endast om  ingen av de båda  institutionerna har ko mmit med någon invändning 
inom en period av 2 månader (förlängningsbar med ytterligare 2 månader) från underrättelsen. 

Artikel 19 (Kommittéförfarande) inrä ttar den  komm itté som  ska bis tå komm issionen vid 
genomförandet av denna förordning6.  

Artikel 20 (Finansiella bestämmelser) fastställer det finansie lla referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning.  

Artikel 21 (Europeiska utrikestjänsten) tar upp att denna förordning ska tillämpas i enlighet 
med rådets beslut om  hur den europeiska avde lningen för yttre åtgärder ska organiseras och 
arbeta7, särskilt artikel 9. 

Artikel 22 (Ikraftträdande) föreskriver att den na förordning ska träda i kraft och tilläm pas 
från och med den 1 januari 2014 utan angivande  av något datum  när förordningen upphör att 
gälla. 

                                                 
6 Förordning (EU) nr 182/2011 
7 Rådets beslut (EU) nr 2010/427 
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2011/0406 (COD) 

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

om inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingsarbete 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEI SKA UNI ONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om  Europeiska unionens funktionssätt, särsk ilt artikel 209 första 
stycket,  

med beaktande av kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och 

av följande skäl: 

(1) Denna förordning är ett av de instrument som direkt understödjer Europeiska unionens 
yttre politik. Den kommer att ersätta Europa parlamentets och rådets förordning (E G) 
nr 1905/2006 om  inrättande av ett finansie ringsinstrument för utvecklingssam arbete8, 
som löper ut den 31 december 2013. 

(2) Kampen m ot fattigdom  komm er även i fort sättningen att vara huvudm ålet för EU:s 
utvecklingspolitik, i enlighet m ed a vdelning V, kapitel 1 i fördraget om Europeiska 
unionen och del V, avdelning III, kapite l 1 i fördraget om  Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet m ed m illennieutvecklingsmålen9 elle r andr a m ål som 
godtagits av unionen och dess medlemsstater.  

(3) Den allm änna politiska ram en, riktlinjern a och  fokus för genomförandet av denn a 
förordning fastställs i E uropeiskt samförstånd 10 och i komm issionens m eddelanden 
”Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring” 11 och ”Den 
framtida strategin för EU:s budgetstöd till tred jeländer”12 samt eventuella komm ande 
meddelanden, och senare slutsatser, som  fa stställer grundläggande  orienteringar och 
principer för unionens utvecklingspolitik. 

                                                 
8 EUT L 378, 27.12.2006, s. 41-71 
9 Förenta nationernas millenniedeklaration, Resolution antagen av generalförsamlingen den 18 september 

2000. 
10 Gemensamma förklaringen f rån rådet och företrädarna f ör medlemsstaternas regeringar, församlade i  

rådet, Europaparlamentet o ch k ommissionen o m Eu ropeiska unionens utvecklingspolitik: ”Euro peiskt 
samförstånd”, EUT C 46, 24.2.2006, s. 1. 

11 Meddelande av den 13 oktober 2011, ännu inte offentliggjort i EUT. 
12 Meddelande av den 13 oktober 2011, ännu inte offentliggjort i EUT. 
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(4) Unionen grundar sig på värderingarna dem okrati, rättsstatsprincipen, de m änskliga 
rättigheternas och grun dläggande f riheternas a llmängiltighet och ode lbarhet och  
respekt för m änniskors värde, jäm likhet och solidaritet samt respekt för principerna i 
Förenta nationernas stadga och i f olkrätten. U nionen strävar efter att utveckla och 
konsolidera sitt åtagande när det gäll er dessa värden i partnerländer och 
partnerregioner genom dialog och samarbete. 

(5) Unionen strävar också efter att säkerställ a överensstämmelse med andra områden som 
rör dess yttre åtgärder. Detta bör gälla när EU:s politik för utvecklingssamarbete och 
strategidokumenten utarbetas och åtgärder genomförs. 

(6) Ett m er verkningsfullt bistånd, förstärk t kom plementaritet och ökad harm onisering, 
anpassning till partnerländerna och sam ordning av förfarandena, både mellan unionen 
och dess medlemsstater och i förbindelserna med andra givare och utvecklingsaktörer, 
är väsentliga faktor er för att säkra biståndets samstämmighet och relevans och 
samtidigt gö ra de t m öjligt att m inska de kostnader som  partnerländerna m åste bära. 
Genom sin utvecklingspolitik åtar sig unionen att genom föra slutsatserna i 
förklaringen om  biståndseffektivitet  som  a ntogs vid det högnivåforum  om 
biståndseffektivitet som  hölls i Paris den 2 m ars 2005, Accra-handlingsplanen som 
antogs den 4 september 2008 och den uppföljande förklaring som antogs i Busan den 1 
december 2011. Målet att uppnå en  gemensam programplanering mellan unionen och 
dess m edlemsstater bör  stärk as. De ssa åtagan den har lett till ett antal slutsa tser f rån 
rådet och företrädarna för m edlemsstaternas regeringar, försam lade i rådet, såsom  
EU:s uppförandekod om  komplem entaritet och arbetsfördelning inom 
utvecklingspolitiken13 och den operativa ramen för biståndseffektivitet14. 

(7) Unionens bistånd bör stödja den gemensamma strategin EU–Afrika 15 och den serie  
handlingsplaner som utgör ram en för ett bret t samarbete till öm sesidig nytta inom ett 
strategiskt partnerskap som  kännetecknas av  en jäm bördig strävan m ot gemensamma 
mål. 

(8) Såväl unionen som de enskilda m edlemsstaterna bör förbättra konsekvensen och 
komplementariteten i sin politik för utveck lingssamarbete, bland annat genom  att ta 
fasta på partnerländernas och partnerregionernas priori teringar på landsnivå och 
regional nivå. För att unionens utveckli ngspolitik och sam arbetspolitik och 
medlemsstaternas m otsvarande politik ve rkligen ska k omplettera och f örstärka 
varandra är det lämpligt att fastställa förfaranden för gemensam programplanering som 
bör användas närhelst det är möjligt och lämpligt. 

(9) Unionens politik och internationella åtgä rder för utvecklingssam arbete vägleds av  
millennieutvecklingsmålen, inklus ive ef terföljande ändr ingar av de ssa, sam t de 
huvudsakliga m ål och principer som  unione n och dess m edlemsstater har godkänt 
inom ramen för samarbetet med Förenta nationerna och andra behöriga internationella 
organisationer på området utvecklingssamarbete.  

                                                 
13 Rådets sl utsatser a v den 15 m aj 2 007 om  EU: s uppförandekod om  kom plementaritet oc h 

arbetsfördelning inom utvecklingspolitiken (dok. 9558/07). 
14 Rådets slutsatser av den 17 november 2009 om en operativ ram för biståndseffektivitet (dok. 15912/09), 

konsoliderad text av den 11 januari 2011 (dok. 18239/10).  
15 Det st rategiska pa rtnerskapet mellan EU och A frika. D en gemensamma st rategin EU–Afrika s om 

antogs vid toppmötet i Lissabon den 9 december 2007. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st15/st15912.en09.pdf
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(10) Unionen bör främja en heltäckande strategi för insatser vid kriser och katastrofer och i 
konfliktpåverkade och instabil a situationer, bland annat övergångssituationer. Denna 
strategi bör frä mst bygga på rådets slutsatser om  säkerhet och utveckling 16, om EU:s 
hantering av instabila situationer 17 och om förebyggande av konflikter 18 samt berö rda 
senare slutsatser. På så sätt bör den nödvändi ga blandningen av strategier, insatser och 
instrument kunna tas fram , särskilt genom  att en läm plig balans säkras m ellan 
strategier med tonvikt på säkerhet, utveck ling och humanitära insatser samt genom att 
insatser på kort sikt kopplas till långsiktigt stöd. 

(11) Unionens stöd bör inriktas på de områden där det har störst verkan med hänsyn till 
dess kapacitet att fungera på global nivå och möta globala utmaningar såsom utrotande 
av fattigdom, hållbar tillväx t för alla och f rämjande i hela världen av dem okrati, god 
samhällsstyrning, m änskliga rättigheter och rä ttsstatsprincipen, på ett långvarigt och 
förutsägbart åtagande när det gäller utv ecklingsbistånd och på unionens samordnade 
roll för m edlemsstaterna. För att säkers tälla en sådan verkan bör principen om 
differentiering inte bara tilläm pas på  tilldelning av m edel utan även på 
programplanering, så att bilateralt utveckling ssamarbete inriktas på  de partnerländer 
som har störst behov, inbegripet instabil a stater och mycket sårbara stater, och 
begränsad möjlighet a tt f å tillgån g till and ra f inansieringskällor f ör deras  ege n 
utveckling, med hänsyn till EU-bis tåndets potentiella verk an i partnerländer. Som  en 
följd av detta skulle bilateral program planering vara inriktad på sådana länder och 
tilldelas på grundval av objektiva kriter ier som  bygger på dessa länders behov och  
kapacitet samt på EU-biståndets verkan. 

(12) Denna förordning ska ge en ram för programplanering som  möjliggör ökad 
konsekvens mellan unionens politikom råden genom att ett gem ensamt ramdokument 
används so m grund för planerin gen. Den bör ge m öjlighet till en fullständ ig 
harmonisering med partnerländer och partnerr egioner genom att i tilläm pliga fall utgå 
från nationella utvecklingsplaner eller motsvarande heltäckande utvecklingsdokument. 
Med hjälp av gem ensam programplanering ska förordningen också syfta till en bättre  
samordning mellan givare, särskilt mellan unionen och dess medlemsstater. 

(13) Eftersom målen för denna förordning inte  i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund av  åtgärdens om fattning, bättre kan uppnås 
på unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i enlighet m ed subsidia ritetsprincipen och  
proportionalitetsprincipen i ar tikel 5 i fördraget om  Eur opeiska unionen. I enlighet 
med proportionalitetsprincipen i samma artikel  går denna förordning  inte utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(14) I en globaliserad värld blir olika inte rna politikom råden för EU s åsom m iljö, 
klimatförändring, sysselsättning (inbegripet anständigt arbete  för alla), jämställdhet, 
energi, vatten, transport, hälsa, utb ildning, rättvisa och säkerhet, forskning och 
innovation, informationssamhället, migration, jordbruk och fiske i allt högre grad en 
del av EU:s yttre åtgärder. I kommissionens meddelande ”Europa 2020: En strategi för 

                                                 
16 Säkerhet och ut veckling – Sl utsatser från rådet och f öreträdarna f ör medlemsstaternas regeringar 

församlade i rådet den 20 november 2007 (dok.15097/07). 
17 EU:s ha ntering av i nstabila si tuationer - Sl utsatser frå n r ådet och f öreträdarna f ör m edlemsstaternas 

regeringar församlade i rådet den 20 november 2007 (dok. 11518/07). 
18 Rådets sl utsatser om  konfl iktförebyggande, 31 01:a m ötet i  Europ eiska unionens rå d ( utrikes f rågor), 

Luxemburg, 20 juni 2011. 
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smart och hållbar tillväxt för alla”19 betonas unionens åtagande att i sin inre och ytt re 
politik f rämja en sm art och hållba r tillväx t f ör alla som  f ör samm an de tre pela rna 
ekonomi, samhälle och miljö. 

(15) Bland de stora utm aningar unionen står inför och där behovet av åtgärder på 
internationell nivå är akut  finns kampen m ot klimatförändring och skydd av m iljön. I 
enlighet m ed den avsikt som anges i komm issionens m eddelande ”En budget för 
Europa 2020” av den 29 juni 2011 20 bör denna förordning bi dra till m ålet att m inst 
20 % av E U:s budget ska gälla ett sam hälle m ed låga koldioxidutsläpp och hög 
resiliens mot klimatförändring och att minst 25 % av medlen i programmet för globala 
allmänna nyttigheter och utmaningar bör användas för att klimatförändring och miljö. 
Åtgärder in om dessa b åda om råden bör nä rhelst det är  möjligt var a öm sesidigt 
stödjande så att deras verkan förstärks. 

(16) Enligt kommissionens meddelande ”Att göra E U:s utvecklingspolitik mer effektiv: en 
agenda för förändring”21 bör social delaktighet och m änsklig utveckling stödjas även i 
fortsättningen med minst 20 % av unionens utvecklingsbistånd. För att bidra till detta 
ska m inst 20 % av m edlen f ör pr ogrammet för globa la allm änna nyttigh eter o ch 
utmaningar gå till stöd för detta utvecklingsområde. 

(17) Förteckningen över partnerländer enligt denna förordning bör anpassas på grundval av 
eventuella ä ndringar av  ländernas s tatus i en lighet m ed vad OECD:s komm itté f ör 
utvecklingsbistånd fastställer, sam t på grundval av viktiga förändringar i fråga om 
mänsklig utveckling, biståndsberoende, krissi tuationer, sårbarhet och andra aspekter, 
bland annat utvecklingsprocessens dynam ik. Sådana uppdateringar och översyner av 
partnerländer som  kan bli förem ål för bilate ralt utveck lingssamarbete, ändringar av 
definitionerna av de sam arbetsområden och verksa mheter so m omf attas av 
instrumentet och justeringar av de vägl edande anslagen per program  utgör icke-
väsentliga delar av denna förordning. För att denna förordnings tillämpningsom råde 
ska kunna anpassas till den snabba utveck lingen i tredjeländer bör komm issionen ges 
delegerade befogenheter att anta akter i enlighet m ed artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt för uppdate ring av bilagorna till denna förordning 
som innehåller förteckningen över de part nerländer och partnerregioner som  är 
berättigade till ekonom iskt bistånd frå n unionen sam t huvudområdena för sam arbete 
inom de geografiska och tem atiska programmen och vägledande an slag per program. 
Det är av särskild betydelse att kommissi onen genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, äv en på expertnivå . Komm issionen bör, då den förbereder och 
utarbetar ak ter, des sutom se till att rele vanta handlinga r översänds s amtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och a tt detta sker s å snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt. 

(18) För att tryg ga enhetliga  f örutsättningar för genom förandet av denna förordning bö r 
kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.  

(19) De genomförandebefogenheter avseende st rategidokument och fleråriga vägledande  
program som f astställs i ar tiklarna 11 till 14 i denna förordning bör utövas i enlighet 

                                                 
19 KOM (2010) 2020 slutlig 
20 KOM (2011) 500 slutlig 
21 KOM (2011) 637 slutlig 
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med Europa parlamentets och rådets föro rdning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 
2011 om fastställande av allm änna regler och principer för medlemsstaternas kontroll 
av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter 22. Med beaktande av 
dessa genomförandeakters karaktär, särs kilt deras po licyinriktning elle r de ras 
budgetkonsekvenser, bör granskningsförfarande t i princip tilläm pas vid antagandet av 
dem, utom när det gäller finansiellt sm åskaliga åtgärder. I vederbörligen m otiverade 
tvingande skäl att vidta ytterst bråd skande åtgärder som  har sam band med 
fastställandet av de fleråriga eller årliga  programmen eller särs kilda åtgärd er sk a 
kommissionen genast anta tillämpliga genomförandeakter. 

(20) Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrum ent för 
yttre åtgärder fastställs i Europaparlam entets och rådets förordning (E U) nr …/… av 
den ….23, nedan kallad gemensamma genomförandeförordningen. 

(21) Hur den europeiska avdelningen för yttre åt gärder ( Europeiska ut rikestjänsten) ska 
organiseras och arbeta anges i rådets beslut 2010/427/EU 24. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

AVDELNING I 

INLEDNING 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

1. Enligt denna förordning får unionen finansiera: 

(a) Geografiska program som syft ar till att stödja sam arbete med de 
utvecklingsländer, territorier och regioner som  anges i bilaga I (nedan kallade 
”partnerländer och partnerregioner” ) och som upptas i förteckningen över 
mottagare av offentligt utvecklingsbistånd (ODA)  från OECD:s kommitté för 
utvecklingsbistånd i bilaga  II. Pa rtnerländer s om sk a omf attas av bilate ralt 
utvecklingsbistånd anges i bilaga III.  

(b) Tematiska program för globala allmänna  nyttigheter och hantering av globala 
utmaningar sam t stöd till det civila sam hällets organisationer och lokala 
myndigheter i länder, territorier och regi oner som  är berättigade till EU-stöd 
från geografiska program i enlig het med bi laga I till denna förordning, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr […/…] om inrättandet av ett 
europeiskt grannskaps- oc h partnerskapsinstrum ent25 och rådets beslut 
[2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska 
länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen26] och i stater i Afrika, 

                                                 
22 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13 
23 EUT L…. 
24 EUT L 201, 3.8.2010, s. 30 
25 EUT L … 
26 EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.  
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Västindien och Stillahavsom rådet (AVS-stater) som undertecknade AVS-EU-
partnerskapsavtalet i Cotonou den 23 juni 2000. 

(c) Ett panafrikanskt program som stödjer den gemensamma strategin EU–Afrika i 
de länder, territorier och regioner om omfattas av strategin. 

2. Enligt denna förordning definieras region  som ett geografiskt om råde som  omfattar 
mer än ett utvecklingsland. 

AVDELNING II 

MÅL OCH ALLMÄNNA PRINCIPER 

Artikel 2 

Mål och kriterier för stödberättigande 

1. Inom ramen för de principer och mål som gäller för unionens yttre åtgärder. 

(a) Det främsta och övergripande m ålet för samarbete enligt denna förordning ska  
vara att minska och på lång sikt utrota fattigdom. 

(b) Samarbete enligt denna förordning kommer också att bidra till att andra mål för 
EU:s yttre åtgärder uppnås, särskilt att 

(i) stimulera en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, och 

(ii) främja demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och respekt 
för de mänskliga rättigheterna. 

Relevanta indikatorer,  särsk ilt m illennieutvecklingsmål 1 för p unkt a och 
millennieutvecklingsmål 1 till 8  för punkt b och övriga ind ikatorer som 
överenskommits av unionen och dess m edlemsstater, ska användas för att m äta om 
dessa mål har uppnåtts. 

2. Åtgärder inom  de geografiska programm en ska utf ormas på ett såd ant sä tt a tt de 
uppfyller de kriterier för offentligt utv ecklingsbistånd som  OECD:s kommitté för  
utvecklingsbistånd har fastställt. 

Åtgärder inom de det panafrikanska progr ammet och de tem atiska programmen ska 
utformas på ett såd ant sätt att de uppfyller de kriterier fö r offentligt 
utvecklingsbistånd som OECD:s komm itté f ör utveck lingsbistånd ha r f astställt, 
såvida inte 

(a) stödmottagaren har sådana egenskaper att annat krävs, eller 

(b) det genom  åtgärden genomförs ett globalt initia tiv, en prio ritering i 
unionspolitiken, en internationell förplikte lse eller ett in ternationellt åta gande 
för unionen i enlighet m ed artikel 6 och åtgärden inte är av sådan art att 
kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd uppfylls. 
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Utan att detta påverkar tilläm pningen av punkt (a) ska m inst 90 % av de beräknade  
utgifterna inom  det panafrikanska pr ogrammet och de tem atiska programm en 
utformas så att de up pfyller de kriterier f ör of fentligt utvecklingsb istånd som 
OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd har fastställt. 

3. Åtgärder som omfattas av och som är bidr agsberättigande enlig t förordning (EG) nr 
1257/96 av den 20 juni 1996 om  humanitärt bistånd27 ska i p rincip inte f inansieras 
inom ra men för denna förordning, utom  om  det är nödvändigt att trygga  
kontinuiteten i samarbetet från en krissituation till stabila utvecklingsförhållanden.  

Artikel 3 

Allmänna principer 

1. Unionen vinnlägger sig om  att genom  dialog och sam arbete med partnerländer och 
partnerregioner främ ja, utveckla och stödja de principer för dem okrati, 
rättsstatsprincipen och respekt för m änskliga rättigheter och grundläggande friheter  
på vilka den är grundad. 

2. Vid genomförandet av denna förordning och i syfte att göra unionens bistånd 
verkningsfullt ska en differentierad strategi  tilläm pas för partne rländerna, så  att 
partnerländer och partnerregioner f år spec ialanpassade sam arbeten som bygger på  
deras 

(a) behov, 

(b) kapaciteter att generera och få tillgå ng till ekonom iska resurser och deras 
upptagskapacitet, och 

(c) åtaganden och resultat. 

Vid tilläm pning av den differentierade st rategin ska hänsyn också tas till EU-
biståndets potentiella verkan i partnerländerna. 

De länder som  har störst behov, särski lt de m inst utvecklade länderna, 
låginkomstländer samt länder som  befinner sig i krissituationer, efterkrissituationer 
eller som är instabila eller sårbara, ska prioriteras vid tilldelning av resurser. 

3. Följande frågor av övergripande karaktär sk a integreras i alla program : främjande av 
mänskliga rättigheter, jäm ställdhet m ellan kvinnor och m än, kvinnors egenm akt, 
icke-diskriminering, demokr ati, god sam hällsstyrning, barns rättigheter och 
ursprungsbefolkningars rättigheter, social  delaktighet och rätt igheter för personer 
med funktionsnedsättningar, m iljöhållbarhet inbegripet åtgärder m ot 
klimatförändring och bekämpning av hiv/aids.  

4. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att stärka rättsstatsprincipen, förbättra tillgången 
till rättsväsendet och stödja det civila samhället, handel och hållbar utveckling, 

                                                 
27 EGT L 163, 2.7.1996, s. 1. 



 

SV 20   SV 

tillgång till IKT, hälso- oc h sjukvård och tryggad livsm edelsförsörjning samt främja 
dialog, delaktighet, försoning och institutionsuppbyggnad. 

5. Vid genomförandet av denna förordning ska konsekvens m ed andra om råden av 
unionens yttre åtgärder och m ed andra berö rda politikområden sä kerställas. Därf ör 
ska åtgärder som  finansieras enligt denna  förordning, inbegripet  dem som förvaltas 
av EIB, bygga på den sam arbetspolitik som  gäller för instrum enten såsom 
överenskommelser, deklarationer och handli ngsplaner som är gem ensamma för EU 
och berörda tredjeländer och regioner, sam t på unionens beslut, särskilda intressen, 
politiska prioriteringar och strategier. 

6. Kommissionen och m edlemsstaterna ska eftersträva regelbundna och täta 
informationsutbyten, inbegripet med andra givare, och främja bättre samordning och 
komplementaritet m ellan givarna genom a tt arbeta för en gem ensam flerårig 
programplanering grundad på partnerlände rnas strategier för fattigdom sbekämpning 
eller jäm förbara strategier, genom  ge mensamma genom förandemekanismer, bland 
annat utbyte av analyser, genom  ge mensamma uppdrag för alla givare och genom 
användning av samfinansieringsarrangemang. 

7. Inom sina respektive k ompetenssfärer sk a unionen och medlem sstaterna främ ja en 
multilateral strategi för globala u tmaningar och  i tilläm pliga fall gynna sam arbete 
med internationella organisationer och organ och andra bilaterala givare. 

8. Unionen sk a främ ja ett effektivt sam arbete m ed partnerländer och partnerregioner i  
enlighet m ed bästa in ternationella praxis. Den  ska succes sivt anpa ssa sitt s töd till 
partnerländernas e ller pa rtnerregionernas nationell a utvecklingsstrategier, 
reformpolitik och förfaranden. Den ska bidr a till att s tärka processen med ömsesidig 
ansvarighet mellan å ena sidan partnerregeringar och partnerinstitutioner och å andra  
sidan givare sa mt frä mja lokal expertis och lokal sysselsättning. I detta syfte ska  
unionen främja: 

(a) En utvecklingsprocess som  leds av pa rtnerlandet e ller pa rtnerregionen och i 
vilken landet eller regionen har egenansvar. 

(b) Utvecklingsstrategier so m omf attar alla  och i v ilka alla ka n delta, m ed bred 
medverkan av alla samhällssegment i utvecklingsprocessen och i den nationella 
och regionala dialogen, inbegripet den politiska dialogen. 

(c) Effektiva och innovativa m etoder och inst rument för samarbete i enlighet m ed 
artikel 4 i den gem ensamma genomförandeförordningen, t.ex. en blandning av 
bidrag och lån och andra riskdelningsm ekanismer inom  utvalda sektorer och 
länder sam t engagem ang från den privata sektorn, i överensstämm else m ed 
bästa pr axis enligt OECD:s kommitté f ör utvec klingsbistånd. Dessa metode r 
och instrum ent ska anpassa s efter varje partnerlands  eller partnerregions 
särskilda förhållanden, m ed tonvikt på  programbaserade tillvägagångssätt, 
tillhandahållande av förutsebar bistå ndsfinansiering, m obilisering av privata 
resurser, utveckling och användning av landsspecifika system  och på 
resultatbaserade utvecklingsstrate gier, i förekommande fall inklusive 
internationellt överenskom na m ål och indikatorer, såsom  de m för 
millennieutvecklingsmålen. 
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(d) Bättre gen omslag f ör politiska stra tegier och program planering genom 
samordning och harmonisering mellan givare i syfte att m inska överlappningar 
och dubbelarbete, förbättra kom plementariteten och stödja initiativ som 
omfattar alla givare. 

(e) Samordningen ska ske i de partn erländer och partne rregioner som  tilläm par 
överenskomna riktlinjer oc h principer för bästa praxis när det gäller 
samordning och biståndseffektivitet. 

9. Unionen kommer bland annat att stödja bilateralt, regionalt och multilateralt samarbete 
och dialog, partnerskapsavtal och trepartssamarbete.  

10. Kommissionen ska eftersträva regelbundna informationsutbyten m ed det civila  
samhället. 

AVDELNING III 

GEOGRAFISKA OCH TEMATISKA PROGRAM 

Artikel 4 

Genomförande av gemenskapens bistånd 

I överensstämmelse m ed det övergripande syft et och tillämpningsom rådet, m ålen och de 
allmänna principerna för denna förordning ska unionens bistånd ge nomföras genom  de  
geografiska och tem atiska program men och de t panaf rikanska progra mmet sam t i enligh et 
med den gemensamma genomförandeförordningen. 

Artikel 5 

Geografiska program 

1. Unionens sam arbetsverksamhet enligt denna  artikel komm er att vara av nationell , 
regional, transregional och kontinental karaktär. 

2. Utan att det påverkar tillä mpningen av artikel 1.1 a ska ett geografiskt program  
omfatta samarbete inom lämpliga verksamhetsområden. 

(a) regionalt med de partnerländer som förtecknas i bilaga I, och 

(b) bilateralt med de partnerländer som förtecknas i bilaga III. 

3. De geografiska programmen kan bland annat omfatta de samarbetsom råden som ingår 
i det europeiska samförståndet för att uppnå de mål som anges i artikel 2.1. 

Allmänna samarbetsområden och särskilda samarbetsområden för varje region anges 
i bilaga IV.  

4. Inom varje program  kommer unionen i princi p att koncen trera s itt bis tånd till tre  
sektorer. 
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Artikel 6 

Tematiska program 

I överensstämmelse med det övergripande syftet och tillämpningsområdet, målen och de 
allmänna principerna för denna förordning ska åtgärder som vidtas inom ramen för de 
tematiska programmen ge ett mervärde till och komplettera åtgärder som finansieras inom 
ramen för de geografiska programmen. 

Följande villkor ska gälla för programplaneringen av tematiska åtgärder: 

(a) Unionspolitikens mål enligt denna förordning  kan in te uppnås på ett läm pligt elle r 
effektivt sätt genom geografiska program. 

(b) Åtgärderna om fattar glo bala initia tiv till stöd f ör intern ationellt överen skomna m ål 
eller globala allmänna nyttigheter och utmaningar. I detta f all får åtgärderna genom 
undantag från artikel 9 i den gem ensamma genomförandeförordningen inbegripa 
åtgärder i m edlemsstater, kandidatländer,  potentiella kandidatländer och andra 
tredjeländer, i enlighet med det berörda tematiska programmet. 

och/eller 

(c) Åtgärderna är av följande art: 

– Multiregionala och/eller övergripande åtgärder. 

– Innovativa strategier och/ eller initiativ som  ska kunna utnyttjas för fram tida 
åtgärder. 

– Åtgärder i de fall då det inte finns något avtal om  åtgärden m ed 
partnerregeringen (partnerregeringarna). 

– Åtgärder som avspeglar en prior itering i unionspolitiken eller en intern ationell 
förpliktelse eller ett internationellt åtagande för unionen. 

– I förekommande fall åtgärder i de fall då det inte finns något geografiskt 
program eller då detta har upphävts. 

Artikel 7 

Globala allmänna nyttigheter och utmaningar 

1. Syftet m ed unionens bistånd enligt programmet ”Globala allm änna nyttigheter och 
utmaningar” ska vara att stödja åtgärder inom om råden som  m iljön och 
klimatförändringen, hållbar ener gi, m änsklig utveckling, tryggad 
livsmedelsförsörjning samt migration och asyl. 

2. En närmare beskrivning av verksamheter som ska bedrivas m ed bistånd från unionen 
enligt denna artikel finns i bilaga V.  
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Artikel 8 

Det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter 

1. Syftet m ed programmet för det civila samhällets organisa tioner och lokala  
myndigheter inom utveckling ska vara  att finansiera initiativ inom 
utvecklingsområdet som genomförs av eller till förmån fö r det civila sam hällets 
organisationer och lokala myndigheter av partnerländer, unionen, kandidatländer och 
potentiella kandidatländer.  

2. En närmare beskrivning av verksamheter som ska bedrivas m ed bistånd från unionen 
enligt denna artikel, sam t en vägle dande förteckning över kategorier av det civila  
samhällets organisationer, finns i bilaga V. 

Artikel 9 

Det panafrikanska programmet 

1. Unionens bistånd ska stödja genomföra ndet av den ge mensamma strategin EU–
Afrika, särskilt de på varandra följande handl ingsplanerna för strategin, för att täcka 
verksamheter på transregional, kontinental eller global nivå. 

Vidare kom mer det panafrikanska progr ammet a tt f rämja kom plementaritet oc h 
konsekvens med andra finansieringsinstrum ent inom unionens yttre åtgärder, bland 
annat Europeiska utvecklingsfonden och Europeiska grannskaps- oc h 
partnerskapsinstrumentet. 

2. En närm are beskrivning av sa marbetsområden där verksamhet m ed bistånd från 
unionen ska bedrivas enligt denna artikel finns i bilaga VI. 

3. Det fleråriga vägledande programmet för de t panafrikanska programmet ska utarbetas  
på grundval av den gemensamma strategin EU–Afrika och dess handlingsplaner. 
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AVDELNING IV 

PROGRAMPLANERING OCH FÖRDELNING AV MEDEL 

Artikel 10 

Allmän ram för programplanering och tilldelning av medel 

1. För geografiska program ska fleråriga vägledande program för partnerländerna bygga 
på ett strategidokument i enlighet med artikel 11.  

För tematiska program ska de fleråriga vägledande programm en utarbetas i enlighet 
med artikel 13. 

Kommissionen ska anta de genom förandeåtgärder som  f astställs i a rtikel 2 i den 
gemensamma genomförandeförordningen på grundval av de  
programplaneringsdokument som avses i ar tiklarna 11 och 13. I vissa fall kan EU -
stödet dock även ta form en av åtgärder  som inte omfattas av dessa dokum ent, i 
enlighet med den gemensamma genomförandeförordningen. 

2. Unionen och dess m edlemsstater ska sam råda m ed varandra och m ed övriga givare 
och utvecklingsaktörer inklusive företrädare för det civila samhället och de regionala 
och lokala myndigheterna i ett tidigt skede av programplaneringsprocessen i syfte att 
underlätta att deras samarbetsinsatser kom pletterar varandra. Sa mrådet kan leda till 
gemensam programplanering mellan unionen och medlemsstaterna. 

3. Kommissionen ska fastställa de flerårig a vägledande tilldelningarna inom varje 
geografiskt program i enlighet med denna förordnings allmänna principer, baserat på 
de kriterier som  fastställs i artikel 3.2, och ska förutom de olika programm ens 
särskilda karaktärer ta hänsyn till de särs kilda svårigheterna för länder eller regioner 
som befinner sig i kris, är sårbara eller inst abila, är i konflikt eller är i riskzonen för 
katastrofer. 

4. Alla m edel m åste inte tilldelas. Såso m anges i artikel 11.5 och artikel 13 ska  
användning av dessa m edel beslutas senare i enlighet m ed den gem ensamma 
genomförandeförordningen.  

Artikel 11 

Programplaneringsdokument för geografiska program 

1. Strategidokument utarbetas av unionen för att ge en sammanhängande ram  fö r 
utvecklingssamarbetet mellan unionen och berörda partnerländer och partnerregioner 
som överensstämmer med det övergripande syftet och tillämpningsområdet och med 
unionens mål, principer och politik.  

Utarbetandet och genomförandet av strate gidokumenten ska följa principerna för 
biståndseffektivitet: nationellt egenansv ar, partnerskap, sam ordning, harmonisering, 
anpassning till m ottagarlandets eller  mottagarregionens system, öm sesidig 
ansvarighet och resultatorientering, i enlighet med artikel 3.5–3.8. 
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För att säke rställa ett tillr äckligt eg enansvar fö r proc essen hos det berörda landet 
eller den berörda regionen och underlätta stöd till nationella utvecklingsstrategier, 
särskilt strategier för att m inska fattigdomen, ska därför strategidokum ent i princip 
grundas på en dialog m ellan unionen och, i tillämpliga fall, berörda medlem sstater 
och partnerlandet eller partnerregionen, i v ilken också det civila sam hället samt de 
regionala och lokala myndigheterna deltar. 

2. Strategidokumenten ska ses över efter halva programtiden eller vid behov bli förem ål 
för särskilda översyner, varvid i fö rekommande fall samm a pri nciper och 
tillvägagångssätt som de som fastställs i avtalen om partnerskap och samarbete med 
partnerländerna och partnerregionerna ska tillämpas.  

3. Strategidokument ska utarbetas för berörd a partnerländer eller partnerregioner, 
förutom om  ett gemensam t ramdokum ent med en he ltäckande unionsstrategi, 
inbegripet utvecklingspolitik, har fa stställts för det berörd a partne rlandet eller den 
berörda partnerregionen. 

Inget strategidokument krävs för 

(a) länder som  har en n ationell u tvecklingsstrategi i f orm av en na tionell 
utvecklingsplan eller motsvarande  utvecklingsdokum ent som  godtas av 
kommissionen som grund fö r motsvarande fleråriga vägledande program, vid 
antagande av det senare dokumentet,  

(b) länder eller regio ner för v ilka ett g emensamt f lerårigt 
programplaneringsdokument har öve renskommits mellan unionen och 
medlemsstaterna, 

(c) regioner som har en strategi som överenskommits gemensamt med EU. 

4. Strategidokument ska inte krävas för länder eller regioner som får anslag från unionen 
enligt denna förordning som  inte överst iger 50 m iljoner euro för perioden 2014–
2020. 

5. Fleråriga vägledande program  ska utarbetas för varje land eller region som mottar en 
vägledande tilldelning av EU- medel enligt denna förordning. Förutom för länder  
eller regioner som nämns i punkt 4 ska dessa dokument utarbetas på grundval av de 
strategidokument eller motsvarande dokument som avses i den här artikeln. 

Vid tilläm pningen av denna förordning, nä r detta inbegriper en vägledande 
tilldelning a v m edel som f öljer de principe r o ch villko r s om f astställs i det här 
stycket, och enligt de förfaranden som  anges i artikel 14, får det gem ensamma 
fleråriga programplaneringsdokumentet enligt punkt 3 b betraktas som det fleråriga 
vägledande programmet. 

Fleråriga vägledande program ska fastställa de prioriterade områden som valts ut för  
finansiering från unionen, särskilda m ål, förväntade resultat,  resulta tindikatorer och 
vägledande tilldelning av m edel, både totalt  och per prioriterat om råde. I tillämpliga 
fall får dess a ans lag g es i form  av ett inte rvall och/eller så kan en del av m edlen 
lämnas i reserv för senare tilldelning.  
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De fleråriga vägledande  programm en ska vid behov anpassas m ed hänsyn till 
halvtidsutvärderingar och särskilda öve rsyner av de strategidokum ent programm en 
grundar sig på. 

I enlighet m ed principen om  öm sesidig an svarighet vid arbetet m ed att uppfylla  
överenskomna m ål, inbegripet de som  gä ller g od sam hällsstyrning, demokrati och 
respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, kan vägledande tilldelningar 
höjas eller sänkas som en följd av övers yner, särskilt m ot bakgrund av särskilda 
behov som uppkommer på grund av krissituationer, efterkrissituationer eller instabila 
situationer eller när resultaten har varit exceptionella eller otillfredsställande. 

Artikel 12 

Programplanering för länder i krissituationer, efterkrissituationer eller instabila 
situationer 

1. Vid utarbetande av program planeringsdokument för länder i krissituationer, 
efterkrissituationer e ller ins tabila situa tioner ska vederb örlig hänsy n tas  till d e 
berörda ländernas eller regionernas sårbarhet samt särskilda behov och förhållanden.  

Rimlig omsorg ska ägnas åt konfliktförebyggande, statsbyggande och fredsskapande 
åtgärder samt försonings- och återuppbyggnadsåtgärder efter konflikter. 

När partnerländer eller grupper av partnerländer direkt berö rs eller påverkas av en 
krissituation eller ef terkrissituation, ska de t läggas sä rskild v ikt v id f örbättrad 
samordning m ellan hjälpinsatser, återuppbyggn ad och utveckling, i syfte att bistå  
partnerländerna vid övergången från nödsituation till en ny utvecklingsfas . 
Programmen för länder och regioner som  be finner sig  i instabila s ituationer e ller 
regelbundet drabbas av naturkat astrofer ska tillgodose behovet av 
katastrofförberedande och katastrofföre byggande åtgärder sam t hanteringen av 
följderna av sådana katastrofer. 

2. I kriss ituationer, ef terkrissituationer oc h instabila situationer eller vid hot m ot 
demokratin, rättsstatsprincipen, de m änskliga rättigheterna eller de grundläggande 
friheterna s om kräver snabba insats er fr ån unionen får det brådskande förfarandet 
enligt artikel 15.4 i den gem ensamma geno mförandeförordningen användas för att 
ändra det dokumentet som avses i artikel 11 efter en särskild översyn av landets eller 
regionens samarbetsstrategi.  

Sådana översyner får utmynna i förslag på en  särskild och anpassad strategi för att 
säkerställa övergången till långsiktigt samarbete och utveckling samt främja en bättre 
samordning och övergång m ellan instrum enten för hum anitärt bistånd och 
utvecklingsbistånd. 

Artikel 13 

Strategidokument för tematiska program 

1. Fleråriga vägledande program  för de tem atiska programmen ska fastställa unionens 
strategi för det berörda tem at, de prior iteringar som valts ut för finansiering från 
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unionen, särskilda mål, förväntade resultat och resultatindikatorer sam t 
huvudpartnernas internationella  situation och verksam heter. I tilläm pliga fall ska 
resurser och insatsprioriteringar fastställas för deltagande i globala initiativ. Fleråriga 
vägledande program ska överensstämma med de dokument som anges i artikel 11.3. 

2. De fleråriga vägledande programmen ska ange den vägledande tilldelningen av medel, 
både totalt och för varje prioriterat område. I lämpliga fall får anslagen ges i form av 
ett interva ll och/eller så kan m edel lämnas i reserv f ör senare tillde lning. Fleråriga 
vägledande program  bör vid behov ändras  för ett effektivt genom förande av 
politiken, med hänsyn till eventuella halvtidsutvärderingar och särskilda översyner. 

3. Kommissionen och m edlemsstaterna ska rådgöra både m ed varandra och m ed andra 
givare och utvecklingsaktörer, inbegripet företrädare f ör d et c ivila s amhället och 
lokala m yndigheter, p å ett tidig t sk ede i program planeringsprocessen för att 
säkerställa att deras olika samarbetsinsatser kompletterar varandra. 

Artikel 14 

Godkännande av strategidokument och antagande av fleråriga vägledande program 

1. Strategidokumenten ska godkännas och de fleråriga vägledande programmen ska  
antas av kommissionen i överensstämmels e med det granskningsförfarande som 
anges i artikel 15.3 i den gem ensamma genomförandeförordningen. Detta förfarande 
ska också gälla m er omfattande översyner som leder till betyda nde ändringar av 
strategin eller programplaneringen.  

2. Det förfarande som avses i punkt 1 ska inte  tillämpas på m indre betydande ändringar 
av strategidokum ent och fleråriga vägled ande program  såsom  tekniska ändringar, 
omfördelning av m edel inom vägledande til ldelningarna per prioriterat område eller 
ökning eller m inskning av den inledande totala tilldelni ngen med mindre än 20 %, 
förutsatt att sådana ändringar inte påverk ar de prioriterade om råden och m ål som 
fastställs i dokumenten. I dessa fall ska Europaparlamentet och rådet underrättas om 
ändringarna inom en månad. 

3. Vid vederbörligen motiverade skäl att vid ta ytterst brådskande åtgärder, bland annat i 
samband med de om ständigheter som avses i artikel 12.2, f år kommissionen ändra  
strategidokument och fl eråriga vägledande program, i enlighet m ed det  brådskande 
förfarande som avses i den gemensamma genomförandeförordningen. 

AVDELNING V 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 15 

Deltagande av ett tredjeland som inte är stödberättigad enligt denna förordning 

I vederbörligen m otiverade fall och för att sä kerställa unionsfinansieringens samstämmighet 
och effektivitet eller för att främ ja regiona lt eller regionöverskridande sam arbete, får 
kommissionen, utan att det på verkar tilläm pningen av arti kel 2.3, besluta att utöka  
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möjligheten att f å stöd för åtgärd er till länder, te rritorier och regioner so m annars inte skulle  
vara berättigade till stöd  enligt artikel 1, om  den åtgärd som  ska genomföras är av regional, 
regionöverskridande eller gränsöverskridande ka raktär. Oaktat bestämmelserna i artikel 8.1 i 
den gem ensamma genomförande förordningen, får fysiska och juridiska personer från de 
berörda länderna, territorierna och regionerna delta i förfarande na för att genom föra sådana 
åtgärder. 

Artikel 16 

Tillfälligt upphävande av stödet 

Utan att det påverkar tilläm pningen av de best ämmelser om tillfälligt  upphävande av stödet  
som fastställs i avtal om  partnerskap och sam arbete m ed partnerländerna eller 
partnerregionerna, ska unionen, om ett partnerland inte följer de principer som avses i artike l 
3.1, uppmana partnerlandet att hålla sam råd i sy fte att finna en lösning som  är godtagbar för  
bägge parter, förutom i särskilt brådskande fall. Om samrådet med partnerlandet inte leder till 
en lösning som  är godtagbar fö r bägge parter, eller om  sam råd vägras eller i särskilt 
brådskande fall, får rådet vidta läm pliga åtgärder i enlighet m ed artikel 215.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssä tt, vilka kan omfatta  tillfälligt upphävande, helt eller delvis, 
av unionens stöd. 

Artikel 17 

Delegering av befogenheter till kommissionen 

Kommissionen ska ha ges befogenhet att anta de legerade akter enligt artikel 18 f ör att ändra 
eller komplettera bilagorna I–VII till denna förordning. 

Artikel 18 

Delegeringens utövande 

1. De befogenheter som  avses i artikel 17 de legeras till komm issionen för den period 
som denna förordning är i kraft. 

2. Delegeringen av befogenhet får när som  hels t återk allas av Europaparlam entet e ller 
rådet. Ett beslut om  återkallelse inne bär att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslut et får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i  Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i 
kraft. 

3. Så snart kommissionen antar en delegera d akt ska den sam tidigt delge Europa-
parlamentet och rådet denna. 

4. Förutom i de fall som  nämns i punkt 5 ska en  delegerad akt träda i kraf t endast om  
varken Europaparlam entet eller rådet ha r gjort invändningar m ot den delegerade 
akten inom  en period av två m ånader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om  bå de Europaparlam entet och rådet, före 
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utgången av den perioden, har underrättat ko mmissionen om att de inte komm er att 
invända. Denna period ska förlängas m ed två månader på E uropaparlamentets eller 
rådets initiativ.  

5. Den frist för invändnin gar för anpassning av bilago rna I,  II och III till bes lut so m 
fattats av OECD:s komm itté f ör utv ecklingsbistånd v id granskn ing av den 
förteckning över stödmottagare som fastställs i artikel 1 a ska vara en vecka. 

Artikel 19 

Kommittéförfarande 

Kommissionen ska bitr ädas av komm ittén för instrumentet för utvecklingssamarbete. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. 

Artikel 20 

Finansiellt referensbelopp 

1. Det finansiella referensbeloppet för geno mförandet av denna förordning ska var a 
23 294 700 000 euro för perioden 2014–2020. 

2. I bilaga IV f astställs de  vägledande  lä gsta belo pp som  tilld elas va rje p rogram som 
avses i artiklarna 5–9 för perioden 2014–2020. Beloppen får omfördelas m ellan 
program genom en delegerad akt i enlighet med artikel 18. Belopp inom programmet 
globala allm änna nyttigheter och utm aningar får omfördelas m ellan underrubriker  
enligt kommissionens beslut, som  ska m eddelas Europaparlamentet och rådet inom 
en månad från antagandet. 

3. Såsom ange s i artikel 13.2 i förordningen om  Erasmus för  alla, ska ett prelim inärt 
belopp på 1 812 100 000 euro f rån de olika instrum enten f ör yttre  f örbindelser 
(instrumentet för u tvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrum entet, 
instrumentet för stöd inför anslutningen, pa rtnerskapsinstrumentet sam t Europeiska 
utvecklingsfonden) för att främ ja den internationella dim ensionen inom den högr e 
utbildningen, anslås till insa tser in om rö rlighet i utbildningssyfte till eller från 
tredjeländer och till sam arbete och politisk dialog m ed 
myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämm elserna i 
förordningen om Erasmus för alla ska gälla för användningen av dessa medel.  
  
Medlen kommer att bli tillg ängliga endast på grundval av två flerårig a anslag för de  
fyra första åren resp ektive de tre åters tående åren. Denna finansiering komm er att 
återspeglas i den fleråriga vägledan de pr ogramplaneringen för dessa instrum ent, i 
linje med fastställda behov oc h prioriteringar hos länderna i fråga. Anslagen kan ses 
över om  be tydande oförutsedda om ständigheter eller betydande förändringar i de 
politiska f örutsättningarna skulle  komm a att påverka EU:s utrikespolitiska 
prioriteringar. 
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Artikel 21 

Europeiska utrikestjänsten 

Denna förordning ska tilläm pas i överensstä mmelse med rådets beslut 2010/427/E U om hur  
den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) ska organiseras och 
arbeta. 

Artikel 22 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraf t d en tr edje d agen ef ter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

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

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014. 

Utfärdad i Bryssel,  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande
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Bilaga I 

PARTNERLÄNDER OCH PARTNERREGIONER BERÄTTIGADE TILL BISTÅND ENLIGT 
ARTIKEL 1.1 a 

Latinamerika 

1. Argentina 

2. Bolivia 

3. Brasilien 

4. Chile 

5. Colombia 

6. Costa Rica 

7. Kuba 

8. Ecuador 

9. El Salvador 

10. Guatemala 

11. Honduras 

12. Mexiko 

13. Nicaragua 

14. Panama 

15. Paraguay 

16. Peru 

17. Uruguay 

18. Venezuela 

Asien 

19. Afghanistan 

20. Bangladesh 

21. Bhutan 
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22. Kambodja 

23. Kina 

24. Indien 

25. Indonesien 

26. Demokratiska folkrepubliken Korea 

27. Laos 

28. Malaysia 

29. Maldiverna 

30. Mongoliet 

31. Myanmar/Burma 

32. Nepal 

33. Pakistan 

34. Filippinerna 

35. Sri Lanka 

36. Thailand 

37. Vietnam 

Centralasien 

38. Kazakstan 

39. Kirgizistan 

40. Tadzjikistan 

41. Turkmenistan 

42. Uzbekistan 

Mellanöstern 

43. Iran 

44. Irak 

45. Jemen 
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Sydafrika 

46. Sydafrika 
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BILAGA II 

OECD/DAC:s FÖRTECKNING ÖVER MOTTAGARE AV OFFENTLIGT BISTÅND 

Används för rapportering av flöden under 2011, 2012 och 2013  

 
Minst utvecklade länder Andra låginkomstländer Länder och territorier med lägre 

medelinkomst 
Länder och territorier med högre 

medelinkomst

(BNI per capita < = 1 005 USD under 2(BNI per capita 1 006 - 3 975 USD under 20 (BNI per capita 3 976 - 12 275 USD under 201

Afghanistan Kenya Armenien Albanien
Angola Demokratiska folkrepubliken Korea Belize Algeriet
Bangladesh Kirgizistan Bolivia * Anguilla
Benin Sydsudan Kamerun Antigua och Barbuda
Bhutan Tadzjikistan Kap Verde Argentina
Burkina Faso Zimbabwe Demokratiska republiken Kongo Azerbajdzjan
Burundi Elfenbenskusten Vitryssland
Kambodja Egypten Bosnien och Hercegovina
Centralafrikanska rep. El Salvador Botswana
Tchad Fiji Brasilien
Komorerna Georgien Chile
Demokratiska republiken Kongo Ghana Kina
Djibouti Guatemala Colombia
Ekvatorialguinea Guyana Cooköarna
Eritrea Honduras Costa Rica
Etiopien Indien Kuba
Gambia Indonesien Dominica
Guinea Irak Dominikanska Republiken
Guinea-Bissau Kosovo (1) Ecuador
Haiti Marshallöarna Makedonien, f. d. jugoslaviska republiken
Kiribati Mikronesiska federationen Gabon
Laos Moldavien Grenada
Lesotho Mongoliet Iran
Liberia Marocko Jamaica
Madagaskar Nicaragua Jordanien
Malawi Nigeria Kazakstan
Mali Pakistan Libanon
Mauretanien Papua Nya Guinea Libyen
Moçambique Paraguay Malaysia
Myanmar Filippinerna Maldiverna
Nepal Sri Lanka Mauritius
Niger Swaziland Mexiko
Rwanda Syrien Montenegro
Samoa * Tokelauöarna * Montserrat
São Tomé och Príncipe Tonga Namibia
Senegal Turkmenistan Nauru
Sierra Leone Ukraina Niue
Solomonöarna Uzbekistan Palau
Somalia Vietnam Panama
Sudan Västbanken och Gaza Peru
Tanzania Serbien
Östtimor Seychellerna
Togo Sydafrika
Tuvalu * St:a Helena
Uganda Saint Kitts-Nevis
Vanuatu Saint Lucia
Jemen Saint Vincent och Grenadinerna
Zambia Surinam

Thailand
Tunisien
Turkiet
Uruguay
Venezuela
* Wallis och Futuna

* Territorium

(1) Detta utan att påverka Kosovos status enligt internationell rätt.
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BILAGA III 

PARTNERLÄNDER OCH PARTNERREGIONER BERÄTTIGADE TILL BILATERALT 
BISTÅND ENLIGT ARTIKEL 5.2 

Följande partnerländer omfattas av bilateralt utvecklingsbistånd enligt denna förordning enligt artikel 
5.2. 

1. Bolivia 

2. Kuba 

3. El Salvador 

4. Guatemala 

5. Honduras 

6. Nicaragua 

7. Paraguay 

8. Afghanistan 

9. Bangladesh 

10. Bhutan 

11. Kambodja 

12. Nordkorea 

13. Laos 

14. Mongoliet 

15. Myanmar/Burma 

16. Nepal 

17. Pakistan 

18. Filippinerna 

19. Sri Lanka 

20. Vietnam 

21. Kirgizistan 

22. Tadzjikistan 
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23. Turkmenistan 

24. Uzbekistan 

25. Irak 

26. Jemen 

27. Sydafrika 
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BILAGA IV 

SAMARBETSOMRÅDEN ENLIGT GEOGRAFISKA PROGRAM 

A. GEMENSAMMA SAMARBETSOMRÅDEN ENLIGT GEOGRAFISKA PROGRAM 

Geografiska program kan bland annat häm tas från de samarbetsområden som identifieras n edan, som 
inte ska tolkas som  liktydiga m ed sektorer. Pr ioriteringar kommer att f astställas i enligh et m ed 
kommissionens m eddelande till E uropaparlamentet, rådet, Europeiska ekonom iska och sociala 
kommittén och Regionkomm ittén ”Att gör a EU:s utvecklingspolitik  m er effektiv: en agen da för 
förändring” och med senare slutsatser från rådet.  

I. Mänskliga rättigheter, demokrati och andra viktiga inslag i en god samhällsstyrning 

(a) Dem okrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen 

(b) Jäm ställdhet mellan könen och ökad egenmakt för kvinnor 

(c) Stärkt förvaltningskapacitet i den offentliga sektorn 

(d) Skattepolitik och skatteförvaltning 

(e) Korruption 

(f) Det civila samhället och lokala myndigheter 

(g) Naturresu rser 

(h) Kopplingen mellan utvecklings- och säkerhetspolitik 

II. Hållbar tillväxt för alla som förutsättning för mänsklig utveckling  

(a) Socialt skydd, hälsa, utbildning och sysselsättning 

(b) Företagsmiljö, regional integration och världsmarknaderna 

(c) Hållbart jordbruk och hållbar energi 

III. Övriga områden av betydelse för en konsekvent politik för utveckling 

(a) Klimatförändring och miljö 

(b) Migration och asyl 

(c) Övergång från humanitärt bistånd och krisinsatser till långsiktigt utvecklingssamarbete 
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B. SÄRSKILDA SAMARBETSOMRÅDEN PER REGION 

Europeiska unionens bistånd ska stöd ja åtgärder och sektordialoger so m är förenliga med artikel 5 och 
med det övergripande syftet och t illämpningsområdet, målen och de allm änna principerna för denna 
förordning. Nedanstående om råden ska uppmärksamm as i tillräcklig utsträc kning, och återspegla 
gemensamt överenskomna strategier, partnerskap, samarbete och handel. Prioriteringar kommer att 
fastställas i enlighet med meddelandet ”En agenda för förändring” och rådets senare slutsatser. 

Latinamerika 

(a) uppmuntra social sam manhållning, särskilt soci al delaktighet, anstä ndigt arbete, social 
rättvisa, jämställdhet och ökad egenmakt för kvinnor, 

(b) diskutera s amhällsstyrningsfrågor och stödja  politisk r eform, särskilt inom  om rådena 
socialpolitik, förvaltning av offentliga m edel och beskattning, säkerhet  (inbegripet droger, 
kriminalitet och korru ption), förs tärkning av  en god sam hällsstyrning och offentliga 
institutioner (t.ex. genom  innovativa m ekanismer för tekniskt sam arbete, såsom  Taiex och 
partnersamverkan), skydd av m änskliga rä ttigheter, inbegrip et rättigheter för  
ursprungsbefolkningar och invånare av af rikanskt urs prung, m iljön, bekämpning av 
diskriminering och kamp mot produktion, konsumtion och olaglig handel med droger, 

(c) stöd till olika processer för regional integration och sammankoppling av nätverksinfrastruktur, 
varvid m an säkerställer kom plementaritet m ed andra åtgärder som  stöds av E uropeiska 
investeringsbanken (EIB)och andra institutioner, 

(d) diskutera kopplingen mellan utvecklings- och säkerhetspolitik, 

(e) stöd till utbildningspolitik och utveckling av ett gemensamt latinamerikanskt område för högre 
utbildning, 

(f) diskutera den ekonom iska sårbarheten och bidr a till en strukturom vandling genom att inrätta 
starka partnerskap kring handel, investeri ngar, teknisk kunnande och forskning, innovation 
och teknologi och främja en hållbar tillväxt för a lla i alla dimensioner, med särskilt beaktande 
av utm aningarna i form  av m igrationsflöden, en tryggad livsm edelsförsörjning (inbegripet 
hållbart jordbruk och fiske), klim atförändringen, en hållbar energiförsörjning och skydd och 
förstärkning av biologisk m ångfald sa mt av  produktiva investeringar för fler och bättre 
arbetstillfällen inom den gröna ekonomin, 

(g) säkerställa en läm plig uppföljning till kortsik tiga akutåtgärder i sam band m ed återhäm tning 
efter katastrofer och kriser som genomförs med hjälp av andra finansieringsinstrument. 

Asien 

(a) uppmuntra social sammanhållning, särskilt so cial delaktighet, anständigt arbete och 
jämställdhet, 

(b) inrätta inkluderande partnerskap kring handel, investeringa r, bistånd, m igration, forskning, 
innovation och teknik, 
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(c) bygga upp och stärka legitim a, e ffektiva oc h ansvarig a in stitutioner o ch organ genom  att  
stödja ins titutionella r eformer (in begripet god sam hällsstyrning och bekäm pning av 
korruption, förvaltning av de offentliga finans erna, beskattning och refo rm av den offentliga  
förvaltningen) och refor mer av lagsti ftningen, förvaltningen och regelverket i 
överensstämmelse med interna tionella standar der, särsk ilt i instabila  stater och  länder i 
konfliktsituationer eller efter konflikter, 

(d) stödja e tt ak tivt och o rganiserat c ivilt sam hälle f ör att utve ckla och f rämja of fentlig-privata 
partnerskap,  

(e) stödja åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringen, främja såväl hållbar 
konsumtion och produktion som  investeringar i ren teknik, hållbar energi, transport, hållbart 
jordbruk och fiske, skydd och förstärkning  av biologisk m ångfald och skapa goda  
arbetstillfällen i den gröna ekonomin,  

(f) stimulera ökad region al integration och ökat och resultat orienterat samarbete genom stöd till  
olika processer för regional integration och dialog,  

(g) bidra till att förebygga och reagera på hälsor isker, inbegripet dem  som har sitt ursprung i 
kontakten mellan djur och människor och deras olika levnadsmiljöer, 

(h) när det gäller kopplingen m ellan utvecklings- och säkerhetspolitik, bekäm pa korr uption och 
organiserad brottslighet, fra mställning och konsum tion av sam t olaglig handel m ed narkotika 
och andra form er av olaglig handel och st öd för en effektiv gränsförvaltning och 
gränsöverskridande samarbete, 

(i) stödja katastrofberedskap och långsiktig åter hämtning eft er katastrof er, inbegripet inom 
området try gg livsm edels- och nä ringsförsörjning och stöd till bef olkningsgrupper som 
tvingats lämna sin hembygd. 

Centralasien 

I enlighet med de gemensamma mål som fastställs i st rategin för ett nytt part nerskap med Centralasien 
som antogs 2007,  

(a) främja konstitu tionella refor mer och lagstift ningsmässig, adm inistrativ och reglerin gsmässig 
tillnärmning till EU, bland annat ökad dem okratisering och ett bättre organiserat civilt  
samhälle, stöd till rätts statsprincipen, god sa mhällsstyrning, beskattning och förstärkning av 
nationella institu tioner och organ såsom valorgan, parlam ent, ref orm av den off entliga 
förvaltningen och förvaltning av de offentliga finanserna,  

(b) främja hållbar ekonomisk tillväxt för alla, di skutera social och regional ojäm likhet och stödja 
politiken inom  om råden som  utbildning, fo rskning, innovation och teknologi, hälso- och 
sjukvård, anständigt arbete, hållbar energi försörjning, jordbruk och landsbygdsutveckling, 
främja små och m edelstora f öretag och  sam tidigt stim ulera utveck ling av en  
marknadsekonomi, handel och inve steringar, inbegripet reform er av regelverket och stöd till  
integration i WTO, 

(c) stödja effektiv gränsförvaltning och gränsöve rskridande s amarbete för att främ ja hållbar 
ekonomisk, social och m iljömässig utveckling i gränsom rådena i s amband m ed kopplingen  
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mellan utveckling och säkerhet, bekäm pa organiserad brottslighet och alla form er av olaglig 
handel, inbegripet såväl produktion och konsum tion av droger som  negativa effekter av 
droger, inbegripet hiv/aids), 

(d) främja bilateralt och regionalt samarbete, dialog och integration, inbegripet m ed länder s om 
omfattas av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och andra unionsinstrument 
för att stödja politiska reformer, bland annat genom att den offentliga kapaciteten ökas genom 
institutionsuppbyggnad, tekniskt bistånd (t .ex. Taiex), infor mationsutbyte och 
partnersamverkan och genom viktiga investeringar via lämpliga mekanismer för att mobilisera 
EU:s ekon omiska res urser inom utbildning s-, m iljö- och energ isektorn, v atten/sanitet, 
utveckling mot lägre utsläpp och resiliens m ot klimatförändring samt förbättring av säkerhet  
och skydd i samband med internationell energiförsörjning och transporter, sammankopplingar, 
nätverk och operatörer i dessa, inbegripet verksamhet som stöds av EIB. 

Mellanöstern 

(a) diskutera samhällsstyrning (inbe gripet inom skatteområdet), mänskliga rättigheter och frågor 
som rör politisk rättvis a, särskilt i instabila st ater, för att bidra till upp byggnad av legitim a, 
demokratiska, ef fektiva och ansvariga of fentliga institution er och ett a ktivt och or ganiserat 
civilt samhälle,  

(b) främja social sammanhållning, särskilt social delaktighet, anständigt arbete, social rättvisa och 
jämställdhet, 

(c) främja hållbara ekonom iska reform er och diversifiering, ha ndel, utveckling av 
marknadsekonomi, produktiva och hållbara invester ingar i de viktigaste sektorerna (såsom  
energi, där ibland f örnybara en ergikällor), of fentlig-privata partn erskap och pa rtnerländernas 
integrering i WTO, 

(d) främja samarbete, dialog och integration på regional nivå, inbegripet med länder som omfattas 
av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och de  Gulfstater som  omfattas av  
partnerskapsinstrument och andra EU-in strument, bland ann at genom stöd till 
integrationsinsatser inom regionen, förslagsvis avseende ekonomi, energi , vatten, transporter 
och flyktingar,  

(e) komplettera resurser som används enlig t dett a instrument med samstämmigt arbete och stöd 
genom andra EU-instrument, vilket kan inriktas på bredare regional integration, på att främ ja 
EU:s intressen inom  om råden som ekonom i, energi, forskning, innovation och teknologi, 
bekämpa pr oduktion, konsum tion och av och olaglig handel m ed droger inom  ram en för  
kopplingen mellan utveckling och säkerhet samt hantering av migration och hjälp till fördrivna 
personer och flyktingar inom ramen för kopplingen mellan utveckling och säkerhet. 

Sydafrika 

(a) stöd till befästande av ett dem okratiskt samhälle, god sa mhällsstyrning och en stat som  styrs 
av rättsstatsprincipen och bidra till stabilitet och integration i regionen och på kontinenten, 

(b) stödja anpassningarna av insatser som utlösts av inrättandet av olika frihandelsområden, 
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(c) främja anständigt arbete, stödja kampen m ot fattigdom , br istande jäm likhet och utslagning, 
bland annat genom  ha ntering av de grundl äggande behoven hos tidigare m issgynnade 
folkgrupper,  

(d) övervinna ekonom isk sårbarhet och uppnå st rukturomvandling m ed betoning på anständigt 
arbete genom hållbar ekonom isk tillväxt för al la, en grön ekonom i med låga koldioxidutsläpp 
och hållbar utveckling i alla dim ensioner (inb egripet hållbart jordbruk och fiske) sam t en 
förstärkning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 

(e) diskutera sexuellt och könsbaserat våld och hälso- och sjukvårdsfrågor, inbegripet hiv/aids och 
dess effekter på samhället. 
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BILAGA V 

SAMARBETSOMRÅDEN ENLIGT TEMATISKA PROGRAM 

A. PROGRAM OM GLOBALA ALLMÄNNA NYTTIGHETER OCH UTMANINGAR  

I enlighet med villkoren  i artikel 6 syftar programmet globala allmänna nyttigheter och utmaningar till 
att stärka sam arbetet, utbytet av kunskaper och erfarenheter och partnerländernas kapacitet. 
Programmet kan bland annat om fatta följande sam arbetsområden och säkra m aximal synergi m ellan 
dem, med tanke på att de är starkt knutna till varandra. 

Miljön och klimatförändringen  

(a) Bidra till g enomförandet av den internati onella miljö- och klim atdimensionen av E U:s 2020-
vision. 

(b) Arbeta uppströms med att stödja utvecklingsländer med att uppnå de m illennieutvecklingsmål 
som gäller hållbar användning av naturresurser och miljömässig hållbarhet, 

(c) Främja genom förandet av EU-initiativ och överenskomna åtaganden på internationell och 
regional nivå och/eller av gränsöve rskridande karaktär, särskilt inom  
klimatförändringsområdet, geno m stöd till k limattåliga strategie r, särskilt 
anpassningsstrategier som inverkar positivt på den biologiska mångfalden, biologisk mångfald 
och ekosystem tjänster, skogar, inbegr ipet Flegt, ökenspridning, integrerad 
vattenresursförvaltning, naturr esursförvaltning en sund hanter ing av kem ikalier och avfall, 
resurseffektivitet och en grön ekonomi. 

(c) Bidra till att öka  integra tionen av klim atförändringen och  m iljömålen i EU:s 
biståndssamarbete genom stöd till metodologiskt arbete och forskning, inbegripet mekanismer 
för övervakning, rapportering och kontroll, ka rtläggning, bedöm ning och värdering av 
ekosystem, förbättra m iljökunskapen och främja innovativa åtgärder och politisk 
samstämmighet. 

(d) Stärka m iljöstyrningen och stödja den inte rnationella po litikutvecklingen, t.ex. genom att  
arbeta för samstämmighet mellan miljöpelaren och övriga pelare inom internationell styrning 
för hållbar utveckling, genom  stöd till region al och internatione ll m iljöövervakning och 
miljöbedömning och genom att främja effektiva åtgärder för efterlevnad och verkställighet av 
multilaterala miljööverenskommelser. 

Hållbar energi 

(a) Främja åtko mst till säk ra, r ena oc h hållb ara en ergitjänster till r imligt pr is, v ilket ä r en 
avgörande faktor för utrotande av fattigdom  och för tillväxt för alla, m ed särskild to nvikt på 
användning av lokala energikällor. 

(b) Främja ökad användning av förnybar energite knik, energieffektivitet och utveckling av 
strategier för låga utsläpp. 
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(c) Främja energitrygghet genom t.ex. en diversif iering av energikällor och transportrutter, m ed 
hänsyn till prisvolatilitet, potentialen för ut släppsminskning, förbättrade m arknader och 
sammankoppling av energinät och handel. 

Mänsklig utveckling  

(a) Tillväxt, arbetstillfällen och engagemang från den privata sektorn 

Främja åtgärder som syftar till att skapa fler och bättre arbetstillfällen inom områden såsom att 
utveckla konkurrenskraft och resiliens hos loka la m ikroföretag och sm å och m edelstora 
företag och att integrera dessa i den globa la ekonom in, bistå utvecklingsländer m ed 
integrationen av m ultilaterala h andelssystem, utveckla d en priva ta sektorn o ch f örbättra 
företagsmiljön, stödja utform andet och genomfö randet av politik för innovation och teknik 
samt av handelspolitik och handelsöverenskomm elser, stödja insatser för regional integration, 
och investeringsrelationer m ellan E U och part nerländer och partnerregioner sam t stim ulera 
hävstångseffekten av privata och o ffentliga investeringar och sam arbete g enom innovativ a 
finansieringsinstrument. Främ ja grön ekonom i, resurseffektivitet och hållbara processer för 
konsumtion och produktion. Främ ja användning av  elektronisk komm unikation som verktyg 
för att stödja tillväxt in om alla sektorer för att överbrygga den digitala klyftan, skapa en 
adekvat politisk och r egleringsmässig ram  inom detta område och f rämja utveckling av 
nödvändig infrastruktur och användning av IKT-baserade tjänster och tillämpningar. 

(b) Sysselsättning, färdigheter, socialt skydd och social delaktighet 

i) Stödja h öga nivåer av produktiv och rim lig sysselsättning, särskilt m ed stöd till sund  
arbetsmarknadspolitik och sysselsättningsstrate gier, yrkesutbildning för anställbarhet som  ä r 
anpassad till arbetsm arknadens behov och perspe ktiv, sunda arbetsförhållanden, även inom 
den informella ekonom in, frä mja anständi g sysselsättning, inklusive bekäm pning av 
barnarbete, och social dialog sa mt underlättande av rörlighet för arbetskraft sam tidigt som 
migranters rättigheter respekteras. 

ii) Stä rka den sociala samm anhållningen, särs kilt genom  inrättande elle r f örstärkning av 
sociala skyddssystem, inbegripet tillhörande skattereform. 

iii) Stärka den sociala delakt igheten m ed sam arbete om rättv is tillg ång till grundläggande 
tjänster, sysselsättning för alla, egenm akt oc h respekt för särskilda grupper, särskild unga, 
personer med funktionsnedsättningar, kvinnor oc h minoritetsgrupper, så att hela befolkningen 
kan delta och gynnas av att välstånd skapas och av kulturell mångfald. 

(c) Jäm ställdhet mellan könen och ökad egenmakt för kvinnor  

i) Stödja program på landsnivå för att främja kvinnors ekonomiska och sociala delaktighet och 
deltagande i politiskt arbete. 

ii) Stödja na tionella, regionala och globala initia tiv för att f rämja integration av denna fråga i 
agendan för biståndseffektivitet. 



 

SV 45   SV 

(d) Hälsa  

i) Förbättra hälsa och välstånd f ör befolkni ngarna i utvecklingsländer genom  förbättrad 
tillgång till och rättv ist tillhandahållande av v äsentliga offentliga hälso- och s jukvårdstjänster 
av hög kvalitet, närmare bestämt att 

ii) stödja och forma den politiska ag endan för globala initiativ som är till om edelbar nytta för 
partnerländer, m ed hänsyn till re sultatorientering, biståndse ffektivitet o ch ef fekter på hälso- 
och sjukvårdssystemen, inbegripet  stödja partnerländer m ed ett starkare engagemang i dessa 
initiativ, 

iii) stöd ja s pecifika in itiativ, särsk ilt på regi onal och global nivå, som stärker hälso- och 
sjukvårdssystemen och hjälper länder att utveckla och införa en sund, evidensbaserad nationell 
hälso- och sjukvårdspo litik inom  prioritera de om råden (t. ex. m ödravård och sexuell och  
reproduktiv hälsa och rättigh eter, tillgång till fam iljeplanering, globala allm änna nyttigh eter 
och respons på globala hälsohot). 

(e) Utbildning, kunskaper och färdigheter: 

i) Stödja up pnåendet av  interna tionellt övere nskomna m ål inom  utbildningsom rådet genom 
globala initiativ och partnerskap, med särskild tonvikt på att främja kunskaper, färdigheter och 
värderingar för hållbar utveckling för alla. 

ii) Främ ja utbyte av erfarenhe ter, god praxis oc h innovation som  bygger på en balanserad 
strategi för utvecklandet av utbildningssystem. 

iii) Förbä ttra lika tillg ång till utb ildning o ch utbildningskvalitet, inbegripet för sårbara 
befolkningsgrupper, kvinnor och flickor, och de länder som är längst ifrån att uppnå de globala 
målen. 

Tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk 

Programmet kommer att stärka sam arbete, utbyte av kunskap och e rfarenhet och partnerländernas 
kapacitet inom  de fyra pelarna för en tryggad livsmedelsförsörjning: tillgång till livsm edel 
(produktion), åtkomst (inbegripet marknader, skydds nät och m edvetenhet om genusfrågor), nyttjande 
(näringsprogram med metoder som  bygger på social medvetenhet) och stabilitet, sam tidigt som fyra 
dimensioner prioriteras: sm åskaligt jordbruk, styrni ng, regional integration och stödm ekanismer för 
sårbara befolkningsgrupper.  

a) Främja utvecklingen av ett hållbart, ekos ystembaserat sm åskaligt jordbruk med låga 
koldioxidutsläpp och hög resiliens m ot klim atförändring genom  säker tillgång till teknik, 
(inklusive IKT) och genom  utbyggnad av tekniska tjänster, system  för landsbygdsutveckling, 
produktiva investeringsåtgärder, förvaltning av  m ark- och naturresurser, skydd av genetisk 
mångfald i en gynnsam ekonomisk miljö. 

b) Stödja utformandet av en miljömedveten och socialt medveten politik och styrning av sektorn, 
offentliga o ch ick e-offentliga ak törers roll  i tillsyn en och använd andet av o ffentliga 
nyttigheter, dess organisationskapacitet, yrkesorganisationer och institutioner. 
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c) Stärka en tryggad livsmedels - och näringsförsörjning genom adekvat politik, inbegripet skydd 
av biologisk m ångfald och ekosystem tjänster, klimatanpassningspolitik, inf ormationssystem, 
krisförebyggande och krishantering och nä ringsprogram riktade direkt till sårbara 
befolkningsgrupper. 

d) Främja säkra och hållbara metoder i hela livsmedels- och foderförsörjningskedjan. 

Migration och asyl 

a) Främja migrationsstyrning på alla nivåer. 

b) Säkra en bättre förvaltning av migrationsflödena i alla deras dimensioner. 

c) Maximera utvecklingens effekter på m änniskors ökade regionala oc h globala rörlighet, 
samtidigt som m igranternas rättigheter främ jas och skyddas genom  stöd till form ulering och 
genomförande av en förnuftig politik för region al och nationell migration och asyl och genom 
att integrera migrationsdimensionen i övrig regional och nationell politik. 

d) Förbättra den gem ensamma förståelsen av  kopplingen m ellan m igration och utveckling, 
inbegripet sociala och ekonom iska följder av re geringars politik, både inom migrations- och 
asylområdet och inom andra sektorer. 
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B. PROGRAM FÖR DET CIVILA SAMHÄLLETS ORGANISATIONER OCH LOKALA 
MYNDIGHETER 

I överensstämmelse med EU:s bekräftade stöd för demokrati, mänsk liga rättigheter och god 
samhällsstyrning kommer programmet om det civila samhällets organisationer och lokala m yndigheter 
i utveckling att stärka sam arbete, utbyte av kuns kap och erfarenhet och kapaciteten hos det civila  
samhällets organisationer och lokala m yndigheter i partnerländerna och stödja internationellt 
överenskomna utvecklingsmål.  

I enlighet med villkoren i artikel 6 ska programmet bidra till 

a) ett s tarkt sa mhälle f ör alla g enom att d et c ivila s amhällets organ isationer och  d e lokala 
myndigheterna stärks och grundläggande tjänster levereras till befolkningar som behöver det, 

b) öka medvetenheten hos  EU:s m edborgare om utvecklingsfrågor och mobilis era aktivt stöd i  
unionen, potentiella kandidatländer och kandi datländer f ör att m inska fattigdom en och 
utarbeta strategier för hållbar utveckling i partnerländer, 

c) ökad kapacitet hos det civila  sam hället och nätverk för loka la m yndigheter i Europa och i 
utvecklingsländerna för att säkra en omfa ttande och fortsatt politisk dialog inom  
utvecklingsområdet. 

Verksamheter som stöds enligt detta program kommer att innefatta 

a) insatser i partnerländer som stödjer sårbara och m arginaliserade grupper genom att 
tillhandahålla grundläggande tjäns ter som levereras via det civila sam hällets organisationer 
och lokala myndigheter, 

b) kapacitetsutveckling av utva lda aktörer som kompletterar det stöd som beviljats inom ra men 
för det nationella programmet för att 

i) öka ka paciteten h os det civila sam hällets organ isationer a tt delta ef fektivt i 
utvecklingsprocessen, 

ii) f rämja en bättre s amverkan m ellan d et c ivila sam hällets organisati oner, staten och andra 
aktörer inom utveckling,  

iii) öka lokala m yndigheters kapacitet att delt a effektivt i utvecklingsprocessen och erkänna 
deras särskilda funktioner och egenskaper. 

c) höja allmänhetens medvetenhet om utvecklingsfrågor samt att i unionen, kandidatländerna och 
de potentiella kandidatländerna främ ja for mell och icke-form ell utbildning för utveckling, 
förankra utvecklingspolitiken i eu ropeiska samhällen, uppbåda ett större stöd hos allm änheten 
för åtgärder m ot fattigdom  och för rättvisa re förbindelser m ellan industriländer och 
utvecklingsländer, öka m edvetenheten i gem enskapen för de problem och svårigheter som 
utvecklingsländerna och deras befolkningar står  inför och frä mja globaliseringens sociala 
dimension, 
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d) samordning, kapacitetsutveckling och institutio nell förstärkning av det civila sam hällets och 
de lokala myndigheternas nätverk, inom  de ras organisationer och mellan olika typer av 
berörda parter som är aktiva i d en offentliga debatten i E U om utveckling sam t samordning, 
kapacitetsutveckling och institutionell förstärk ning av nätverk i utvecklingsländerna för det 
civila samhällets organisationer, lokala myndigheter och paraplyorganisationer. 

*** 

Det civila samhällets organisationer är icke -statliga, ic ke-vinstdrivande aktö rer som  verkar på 
oberoende och ansvarstagande grund och inbegriper  icke -statliga organ isationer, organisationer som 
företräder ursprungsbefolkningar, organisationer som företräder nationella och/eller etniska minoriteter, 
lokala köpm annaförbund och m edborgargrupper, kooperativ, arbetsgivarorganisationer och 
fackföreningar (arbetsm arknadens parter), organi sationer som företräder ekonomiska och sociala 
intressen, organisationer som  bekämpar korruption och bedrägerier och frä mjar god sam hällsstyrning, 
medborgarrättsorganisationer och orga nisationer som  bekä mpar diskri minering, lokala organisationer 
(även nätverk) som är verksamm a i nom decentraliserat regionalt sam arbete och regional in tegration, 
konsumentorganisationer, kvinnoo rganisationer oc h ung domsorganisationer, m iljöorganisationer, 
utbildningsorgan, kulturorganisationer, organisa tioner inom forskning och vetenskap, universitet, 
kyrkor och religiösa sam manslutningar och sam fund, medier samt icke-statliga samm anslutningar och 
oberoende stiftelser,  inklusiv e o beroende p olitiska stiftels er, som  sannolikt kan bidra till 
genomförandet av denna förordnings mål. 

Lokala myndigheter omfattar de många olika regionala och lokala nivåerna och organ inom den 
statliga förvaltningen såsom kommuner, distrikt, län, provinser och regioner osv. 

*** 
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BILAGA VI 

SAMARBETSOMRÅDEN ENLIGT DET PANAFRIKANSKA PROGRAMMET 

Det panafrikanska pro grammet ska främ st stödj a m ålen och de allm änna principerna för den 
gemensamma strategin EU–Afrika, främst genom att  

(a) tillhandahålla stöd för de mål, initiativ och verksamheter som överenskommits inom ramen för 
den gemensamma strategin EU–Afr ika och dess på varandra följande handlingsplaner, vilka 
bland annat omfattar om rådena fred och sä kerhet, dem okratisk styrning och m änskliga 
rättigheter, handel, regiona l integr ation och inf rastruktur (inklusive transport), 
millennieutvecklingsmålen, energ i, klim atförändring och  m iljö, m igration, rö rlighet och  
sysselsättning, forskning, informationssamhället och rymden, samt övergripande frågor, 

(b) tillhandahålla stöd för andra relevanta initiativ och verksamheter som överenskommits genom 
arbetsförfaranden som fastställts inom ramen för den gemensamma strategin, 

(c) tillämpa principen att behandla Afrika som  en helhet, främja samstämmighet mellan regional 
och kontinental nivå, m ed särskild inriktning på verksamheter av tvärregional, kontinental 
eller global karaktär, och stödja gemensamma initiativ m ellan Afrika och EU på den globala 
arenan. 
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BILAGA VII 

VÄGLEDANDE TILLDELNING AV MEDEL FÖR PERIODEN 2014–2020  

(I MILJONER EURO) 

Geografiska program 13 991,5 miljoner euro 

Det tematiska programmet Globala allmänna nyttigheter och utmaningar 6 303,2 miljoner 
euro 

Varav: 

– Miljö och klimatförändring 

– Hållbar energi 

– Mänsklig utveckling 

– Tryggad livsm edelsförsörjning och 
hållbart jordbruk 

– Migration and asyl 

31,8 %28 

12,7 % 

20,0 % 

28,4 % 

7,1 % 

 

Minst 50 % av medlen, före användning av markörer som bygger på OECD-metodik (Riomarkörer), 
kommer att användas för klimatåtgärder och därmed sammanhängande mål. 

Det tematiska programmet Det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter 2 000 
miljoner euro 

Panafrikanskt program 1 000 miljoner euro 

                                                 
28 I princip ska medlen fördelas jämnt mellan miljö och klimatförändring. 
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT  

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET  

 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning  

 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 

 1.3. Typ av förslag eller initiativ  

 1.4. Mål  

 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet  

 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen  

 1.7. Planerad metod för genomförandet  

2. FÖRVALTNING  

 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering  

 2.2. Förvaltnings- och kontrollsystem  

 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter  

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET  

 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetram en och budgetrubriker i den årliga budgetens 
utgiftsdel  

 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna  

 3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna  

 3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen  

 3.2.3. Beräknad inverkan på de administrativa anslagen 

 3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen 

 3.2.5. Bidrag från tredje part  

 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET 

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning 

Förslag till Europaparlam entets och rå dets förordning om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen2930  

Avdelning 19: Yttre förbindelser  

19 02: Samarbete med tredjeländer på områdena migration och asyl  
19 09: Förbindelser med Latinamerika  
19 10: Förbindelser med Asien, Centralamerika och Mellanöstern (Irak, Iran och Jemen) 

Rubrik 21: Utvecklingssam arbete och förbinde lser m ed stater i Af rika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS-stater)  

21 02: Livsmedelstrygghet 
21 03: Icke-statliga aktörers roll i biståndspolitiken  
21 04: Miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi 
21 05: Mänsklig och social utveckling 

1.3. Typ av förslag eller initiativ  

⌧ Ny åtgärd  

 Ny åtgärd efter ett pilotprojekt/en förberedande åtgärd31  

 Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden  

 Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny  

1.4. Mål 

1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra 
till  

Denna f örordning syf tar till a tt f rämja en hållbar utveck ling f ör alla i partne rländer och 
partnerregioner. Det främ sta m ålet är att i enlighet m ed EUF-fördra get utrota fattigdom, 
främja demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och respekt för mänskliga 
rättigheter, i enlighe t med EUF-f ördraget, i Latinamerika, Af rika och Asien, sam tidigt som 

                                                 
29 Verksamhetsbaserad förvaltning oc h verksamhetsbaserad budgetering benämns i bland m ed de i nterna 

förkortningarna ABM respektive ABB. 
30 DEVCO kommer att begära en ändring av politikområdena parallellt med 2014 års budgetförfarande. 
31 I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen. 
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överensstämmelse säkras m ed kommissionens meddelande om EU:s utvecklingspolitik, ”Att 
göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring”. 

1.4.2. Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och 
budgeteringen som berörs  

Denna förordning fastställer de viktigaste  elem enten och grunden för EU:s insats. 
Överföringen av förordningens m ål inom de ol ika programmen (geografiska program, det 
tematiska programmet för globala allmänna nyttigheter och utmaningar, det tematiska 
programmet för det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter och det 
panafrikanska programmet) till s pecifika m ål definieras genom flerårig program planering 
och årliga handlingsprogram  so m beskriver de verksam heter som  ska bedrivas av EU, 
inbegripet förväntade resultat och verkningar so m ska eftersträvas med de berörda åtgärderna. 
Därför fastställs särsk ilda m ål vid den tidpunkten, m ed hänsyn till de särskilda 
omständigheterna för den berörda åtgärden. 

Millennieutvecklingsmålen elle r de in ternationellt övere nskomna målen för 
fattigdomsminskning som  ersätter dem  e fter 2015 komm er att ge väletablerade 
resultatindikatorer: 

Nr 1: Millennieutvecklingsmål 1 – Utrota fattigdom och svält 

– Andelen människor som lever på mindre än en dollar om dagen ska halveras. 

– Full och produktiv sysselsättning och anständiga  arbetstillfällen för alla, även kvinnor  
och unga. 

– Halvera andelen människor som svälter. 

Nr 2: Millennieutvecklingsmål 2 – Utbildning för alla  

Se till att barn överallt, både pojkar och flickor, kan slutföra en grundskoleutbildning. 

Nr 3: Millennieutvecklingsmål 3 – Jämställdhet mellan könen 

Eliminera könsskillnader i primär och sekundär utbildning och på alla utbildningsnivåer. 

Nr 4: Millennieutvecklingsmål 4 – Barns hälsa 

Minska dödligheten bland barn under fem års ålder med två tredjedelar. 

Nr 5 – Millennieutvecklingsmål 5 – Mödravård 

– Minska mödradödligheten med tre fjärdedelar. 

– Uppnå allmän tillgång till reproduktiv hälsa till 2015. 

Nr 6: Millennieutvecklingsmål 6 – Stoppa spridning en av hiv/aids, m alaria och andra 
sjukdomar 

– Stoppa och börja vända spridningen av hiv/aids. 
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– Uppnå allmän tillgång till behandling mot hiv/aids för alla som behöver. 

– Stoppa och börja vända incidensen av malaria och andra stora folksjukdomar. 

Nr 7 – Millennieutvecklingsmål 7 – En miljömässigt hållbar utveckling 

– Integrera principern a för hållb ar utv eckling i nationell politik oc h program  och vända  
förlusten av miljöresurser. 

– Minska förlusten av biologisk m ångfald och uppnå en påtag lig fördröjning av 
förlustprocessen. 

– Halvera andelen av befo lkningen som inte har varaktig ti llgång till säkert dricksvatten 
och grundläggande sanitetsutrustning. 

– Till 2020 uppnå en p åtaglig förb ättring av  livskvaliteten  för m inst 100 m iljoner 
sluminvånare. 

Nr 8 – Millennieutvecklingsmål 8 – Globalt partnerskap för utveckling 

– Vidareutveckla ett öppet, regelbaserat, föru tsebart och icke-diskrim inerande handels- 
och finanssystem. 

– Ta upp de särskilda behoven hos de m inst ut vecklade länderna, in landsstater och s må 
öststater under utveckling. 

– Söka en helhetslösning för utvecklingsländernas skuldsättning. 

– I sam arbete m ed läkem edelsföretag ge til lgång till nödv ändiga läkem edel till rim lig 
kostnad i utvecklingsländer. 

– I sam arbete m ed den privata sektorn spri da fördelarna m ed ny teknik, särskilt 
informations- och kommunikationsteknik. 

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 

19 02: Samarbete med tredjeländer på områdena migration och asyl  

19 09: Förbindelser med Latinamerika  

19 10: Förbindelser med Asien, Centralasien och Mellanöstern (Irak, Iran och Jemen) 

21 02: Livsmedelstrygghet 

21 03: Icke-statliga aktörers roll i biståndspolitiken 

21 04: Miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi 

21 05: Mänsklig och social utveckling 
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1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas 

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som 
berörs. 

Denna förordning fastställer nödvändiga faktorer och grunden för EU:s ingripande. De exakta  
åtgärderna definieras i d en fleråriga program planeringen och de årli ga handlingsprogrammen 
där de verksam heter som ska bedrivas av EU beskrivs närmare, med förväntade resultat och 
förväntad verkan av de berörda åtgärderna. Spec ifika indikatorer fastställs vid den tidpunkten, 
med hänsyn till varje åtgärds särskilda egenskaper. 

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan 

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs. 

Denna förordning fastställer nödvändiga faktorer och grunden för EU:s intervention. De 
exakta åtg ärderna definieras i den fler åriga program planeringen och de årliga  
handlingsprogrammen där de verk samheter som ska bedrivas av EU beskrivs  närmare, med 
förväntade resultat och  förväntad verkan av de berörda åtgärderna. Specifika in dikatorer 
fastställs vid den tidpunkten, med hänsyn till varje åtgärds särskilda egenskaper. 

De internationellt överenskomna målen o ch indikatorerna för millennieutvecklingsmålen och 
klimatförändringen är redan kända. Tydliga riktmärken och regler för övervakning och 
rapportering för alla berörda politiska instrum ent på EU-nivå behöver fastställas. Indelningen 
av indikatorer kommer att vara viktig för överva kningen av att rättvisa resultat när det gäller 
social delaktighet uppnås för de mest sårbara befolkningsgrupperna i samhället.  

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet  

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt 

Se konsekvensbedömningen och motiveringen. 

EU står fast vid sitt åtagande  att hjälpa utvecklingsländerna minska och slutligen utrota  
fattigdomen i partnerländer och partne rregioner, i enlighet m ed de m ål för  
utvecklingssamarbete som fastställs i fördragen. 

1.5.2. Mervärdet av EU-deltagande 

EU har en unik m öjlighet att i egenskap av  opartisk givare stå för yttre bistånd på 
medlemsstaternas vägnar och tills ammans m ed dem , vilket ökar trovärdigheten i länder där 
EU är verksam t. EU har i sig den kr itiska massa som krävs f ör att m öta globala utm aningar, 
såsom fattigdom sminskning och k limatförändring. Tack vare s in s torlek och det b efintliga 
nätverket av  interna tionella överenskommelser kan EU hjälpa de f attiga i några av världens 
mest otillgängliga områden, och både genomföra och samordna bistånd. 

I sin ro ll so m f rämjare av delak tighet och m ultilateralism kan unionen  göra m er än andra  
internationella organisationer.  
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Genom att verka som  en enhet kan unionen påve rka mer och få bättre hävstångseffekt genom 
politisk dialog och givarsamarbete.  

Det är dessutom mer kostnadseffektivt att arbeta med EU, med lägre administrationskostnader 
än genomsnittet. 

1.5.3. Erfarenheter från liknande försök eller åtgärder  

Både utvärderingarna, revisions rättens rapport och halvtidsutvärd eringarna av de geografiska 
programmen visa r a tt f ramstegen mot att up pnå f lera a v m illennieutvecklingsmålen i 
utvecklingsländer som får bistånd genom  finans ieringsinstrumentet för utvecklingssam arbete 
uppnåddes med stöd från instrumentet. Enligt principen om ägarskap ansvarar den mottagande 
regeringen för att anta och genomföra reformer och politik som behövdes för dessa framsteg. 

De nya genom förandemetoderna för finansieri ngsinstrumentet för utvecklingssam arbete, 
såsom budgetstöd och sektoröverg ripande strategier, har möjli ggjort ett djupare sam arbete 
med partnerländerna: det finns en tydlig koppling mellan nivån för den politiska dialogen med 
mottagarländerna och m etoden för utbetalnin g av stöd. Dessutom  har de nya m etoderna 
öppnat m öjligheten för en effektivare arb etsfördelning genom  att sa mfinansiering m ellan 
givare tillåts. 

De tem atiska programm en har gett komm issionen ökad handlingsfrihet för att hantera 
särskilda utmaningar och även fungerat som  ett användbart instrument för att kom plettera de 
geografiska programmen.  

I en globaliserad m iljö behövs en  öm sesidig förstärkning  m ellan inre och yttre åtgärd er. 
Utgångspunkten är att sam ordning, inte dubbelarbete, ska vara nyckelordet. Den befintlig a 
arkitekturen har inte räckt för att kommissionen ska kunna ingripa snabbt och i tillräcklig skala 
ens när det har varit avgörande för att den inre EU-politiken ska fungera effektivt.  

I vissa fall har de tem atiska programmen inte varit tillräckligt flexib la för att svara upp m ot 
den senaste tidens globala kriser  (t.ex. livsmedelspriskrisen, fågelinfluensan) eller m ot de 
internationella åtaganden som har gjorts på högsta  politiska nivå (t.ex. om biologisk mångfald 
och klimatförändring). Därför behövde den tem atiska ramen göras m er flexibel så att det blir  
möjligt med ett m er f örutsägbart lå ngsiktigt engagemang i f örhållande till globa la allmänna 
nyttigheter och utm aningar och s å att de t gå r a tt r eagera på olika  chocker som drabbar den 
fattigaste befolkningen.  

Utvecklingssamarbetet är f ortfarande alltf ör f ragmenterat och överam bitiöst. Des sutom bör 
komplementariteten mellan geografiska och tematiska program förstärkas. 

Det har inte  tagits tillrä cklig hän syn till de sp ecifika beho ven hos län der i k rissituationer, 
efterkrissituationer och instabila situationer, och stelheten i beslutsprocessen för tilldelning av 
medel, programplanering och genomförande har gj ort det svårt för E U att reagera snabbt p å 
situationer som utvecklas snabbt. 

Det nuvarande finansieringsin strumentet för utveckling ssamarbete har vägledande 
tilldelningar per reg ion, utan några outnyttjade anslag, vilket har beg ränsat möjligheterna att 
mobilisera resurser för oförutsedda behov. 
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Slutligen är den nuvarande processen för programplanering och genom förande av 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssam arbete alltför komplex. Den tillåter inte  att EU:s 
programplaneringscykel anpassas till partnern as och underlättar heller inte gem ensam 
programplanering med medlemsstaterna. Dessutom finns det ingen tydlig rä ttslig ram för att 
använda innovativa instrum ent som används av  andra givare, såsom  blandning av lån och 
bidrag och utnyttjande av offentlig-privata partnerskap. 

1.5.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter 

Det reviderade instrum entet är en inte grerad del av hela den arkitektur för 
finansieringsinstrument för yttre åtgärd er som  kommer att byggas upp kring fyra 
huvudkapitel: ett politikbaserat kapitel som  främ st syftar till sam arbete m ed partnerländer  
inom och utanför budgeten, ett som  gäller ar bete m ed övergripande prioriteringar och 
värderingar, ett om humanitärt bistånd och civilskydd och slutligen ett om krishantering.  

För varje land komm er utveckli ngssamarbetet dessutom  att vara kom plementärt till det nya 
partnerskapsinstrumentet. Sam verkan mellan finansieringsinstrum entet för 
utvecklingssamarbete, Europeiska utvecklin gsfonden och Europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet komm er att vara sä rskilt stark inom  f inansieringsinstrumentets 
tematiska anslag för civilskydd/lokala m yndigheter och det tem atiska anslaget för globala 
nyttigheter och utm aningar, ef tersom dessa a nslag kommer att täcka  och/elle r k omplettera 
åtgärder i de geografiska om råden som  omfatta s av dessa olika instru ment inom  om rådena 
stöd till det civila samhälle t och lokala m yndigheter, k limatförändring, energi, tryggad 
livsmedelsförsörjning, mänsklig utveckling och migration. 

Samverkan m ed handelspolitiken, särskilt det allmänna preferenssystem et (GSP och GSP+)  
och ordningen Allt utom vapen, men även handelsavtal, kommer även i fortsättningen att vara 
särskilt viktig, m ed biståndsåtgärder inom  ra men för EU:s handelsrelaterade bistånd som 
finansieras genom  finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, både på bilateral och 
regional nivå.  

I en globaliserad m iljö blir  olika EU-politikom råden (såsom  m iljö, klim atförändring, 
sysselsättning (inbeg ripet ans tändigt arb ete), jäm ställdhet m ellan könen, energi, vatten, 
transport, säkerhet och rättvi sa, forskning, inform ationssamhället, imm igration, fiske) i allt 
högre grad en del av EU:s yttre åtgärder , och i linje m ed Eu ropa 2020-agendan och 
Lissabonfördraget behövs en öm sesidig förs tärkning m ellan inre och yttre åtgärder. 
Utgångspunkten är att samordning, inte dubbelarbete, ska vara nyckelordet. Huvudargumenten 
är: i) sam stämmighet m ellan EU:s yttre å tgärder, ii) biståndseffektiv itet, bland  annat en 
satsning på att minska antalet aktörer och program och iii) maximering av synergierna mellan 
politiska mål.  
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1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen  

⌧Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid  

–  Förslag/initiativ  

– ⌧ Det påverkar resursanvändningen från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020.  

– ⌧ Förslag/initiativ på obegränsad tid från och med den 1 januari 2014 

– Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ, 

– beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå. 

1.7. Planerad metod för genomförandet32  

⌧ Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen  

⌧ Indirekt centraliserad förvaltning med delegering till: 

– ⌧ genomförandeorgan  

– ⌧ byråer/organ som inrättats av gemenskaperna33  

– ⌧ nationella offentligrättsliga organ  eller or gan som anförtrotts uppgifter s om faller in om 
offentlig förvaltning  

–  personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av 
avdelning V i fördraget om  Europeiska unionen och som  ange s i den grundläggande  
rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen  

 Delad förvaltning med medlemsstaterna  

⌧ Decentraliserad förvaltning med tredjeländer  

⌧ Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka) 

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”. 

Anmärkningar  

Åtgärderna komm er att finansieras enligt denna förordning och genom föras under komm issionens 
direkta, centraliserade f örvaltning f rån huvudkont oret eller unionens dele gationer och m ed övriga 
förvaltningsmetoder som föreskrivs i budgetförordningen för att bättre uppnå förordningens mål. 

                                                 
32 Närmare förk laringar av  de olika m etoderna för g enomförande m ed hän visningar till resp ektive bestämmelser i  

budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
33 Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Gemensam förvaltning kan i tillämpliga fall föresk rivas fö r särsk ilda å tgärder tillsamma ns m ed FN-
organ, europeiska eller internationella finansinstit ut såsom Europeiska investeringsbanken, Europeiska 
banken för återuppbyggnad och utveckling, Världsba nken eller Afrikanska utvecklingsbanken, och 
andra internationella organisationer som är aktiva inom utvecklingsområdet.  
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2. FÖRVALTNING  

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering  

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder 

Kommissionens övervaknings- och utvärderingssystem är i allt högre grad resultatinriktade. De 
involverar intern personal och externa experter. 
Projektförvaltare vid delegationer och vid huvudkontoret övervakar kontinuerligt genomförandet av 
program och projekt på olika sätt, där så är möjligt även genom besök på fältet. Övervakningen ger 
värdefull information om framstegen. Den hjälper de projektansvariga att fastställa faktiska och 
potentiella flaskhalsar, och att vidta korrigerande åtgärder. 
Externa, oberoende experter anlitas för att bedöma resultatet av EU:s yttre åtgärder, via tre olika 
system. Dessa bedömningar bidrar till redovisningsskyldighet och till förbättring av pågående åtgärder 
och gör det möjligt att dra lärdom av tidigare erfarenheter vid utformningen av framtida politik och 
insatser. I alla verktyg används OECD-DAC:s internationellt erkända utvärderingskriterier (inbegripet 
(potentiell) verkan). 
För det första ger huvudkontorets resultatinriktade övervakningssystem (ROM) en kortfattad, fokuserad 
ögonblicksbild av kvaliteten på ett urval av insatser på projektnivå. Oberoende ROM-experter sätter 
med hjälp av en strukturerad och standardiserad metod betyg som lyfter fram starka och svaga sidor i 
projektet och ger vidare rekommendationer om hur effektiviteten kan förbättras.  
Utvärderingar på projektnivå, som görs av den EU-delegation som ansvarar för projektet, ger en mer 
ingående och djuplodande analys och hjälper de projektansvariga att förbättra pågående insatser och 
förbereda framtida insatser. Externa oberoende experter med tematisk och geografisk sakkunskap 
anlitas för att utföra analysen och samla in synpunkter och underlag från samtliga berörda parter, inte 
minst de slutliga stödmottagarna. 
Kommissionen gör också strategiska utvärderingar av sin politik; allt från planeringen av och strategin 
för insatser i en specifik sektor till genomförandet av dem (t.ex. hälso- och sjukvård, utbildning osv.) i 
ett land eller en region, eller av ett visst instrument. Dessa utvärderingar utgör ett viktigt underlag vid 
utformningen av politiska åtgärder, instrument och projekt. Alla utvärderingar publiceras på 
kommissionens webbplats och en sammanfattning av slutsatserna tas med i årsrapporten till rådet och 
Europaparlamentet. 

2.2. Administrations- och kontrollsystem  

2.2.1. Risker som identifierats 

Riskmiljö  

Driftsmiljön f ör bistånd enligt de tta ins trument kännetecknas av följande risker för att  
instrumentets m ål inte ska uppnås, för suboptim al finansiell förvaltn ing och/eller för att 
tillämpliga regler inte följs (felaktigheter i fråga om laglighet och korrekthet): 

– Ekonomisk/politisk instabilitet och/eller naturkatastrofer ka n leda till svårigheter m ed 
och f örseningar av utf ormningen och genomfö randet av insats er, sä rskilt i ins tabila 
stater.  
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– Bristande institutionell och adm inistrativ kapacitet i partnerl änder kan leda till 
svårigheter med och fördröjningar av utform ningen av program  och genom förandet av 
insatser.  

– Geografiskt spridda projekt och program  (som täcker m ånga stater/territorier/regioner) 
kan utgöra logistiska/resursrelaterade ut maningar för övervakning, särskilt för 
uppföljningar på plats av verksamheter. 

– Potentiella partner/mottagares mångfald och deras varierande inre kontrollstrukturer och 
kapaciteter kan ha en f ragmenterande inve rkan och därm ed m inska effekten av och 
ändamålsenligheten hos kommissionens tillgängliga resurser när det gäller att stödja och 
övervaka genomförandet. 

– Bristande kvalitet på  och tillgå ng till da ta om  resulta t och verkan av yttr e 
bistånd/genomförande av nationella utveck lingsplaner i partnerländer kan försäm ra 
kommissionens förmåga att rapportera om och ansvara för resultaten. 

Förväntad risk för överträdelser av de gällande reglerna 

Efterlevnadsmålen för instrum entet är att be hålla den historiska ri sknivån för bristande 
efterlevnad (felfrekv ensen) för EuropeAid- portföljen, vilken är en kv arstående 
nettofelfrekvens (på flerårsbasis efter att alla pla nerade kontroller och korrigeringar har gjorts 
av avslu tade kontrak t) på m indre än 2 %. De tta har av trad ition ty tt p å ett uppskattat 
felintervall på 2–5 % uttryckt som ett årligt slum pmässigt st ickprov på transaktioner som 
genomförs av revisionsrätten för den årliga re visionsförklaringen (DAS). EuropeAid anser att 
detta är den lägsta risk för bristande ef terlevnad som kan uppnås i förhållande till  
högriskmiljön och med hänsyn till den administrativa bördan och den kostnadseffektivitet som 
krävs för efterlevnadskontrollerna.  

2.2.2. Planerade kontrollmetoder  

EuropeAids interna kontrollstruktur 

EuropeAids interna kontroll- och förvaltningsprocess är utformad för att skapa rimlig säkerhet 
om att m ålen uppnås och om  att verksam heten är effektiv och ändam ålsenlig, att den 
ekonomiska rapporteringen är tillf örlitlig sam t att relevanta rättslig a och procedurm ässiga 
regler efterlevs. 

Effektivitet och ändamålsenlighet 

EuropeAid kommer för alla sina instrum ent fortsatt att anv ända en spe cialutformad regelram 
vid förvaltningen av stöden för att s äkra att allt sker ändamålsenligt och effektivt (och för at t 
dämpa den höga risknivå som finns i den miljö där det externa biståndet ges); detta utöver alla 
de olika beståndsdelarna i kommissionens övergripande strategiska policy- och 
planeringsprocess, internrevisionsmiljö och och andra kr av enligt kommissionens normer för 
intern kontroll att fortsätta använda en special anpassad ram för biståndsförvaltning för alla  
sina instrument. I ovanstående regelram ingår följande: 
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– En decentraliserad förvaltning av större delen av det externa stöder av EU:s delegationer 
ute på fältet. 

– En tydlig och form aliserad eko nomisk ansvarighetskedja (från den delegerade 
utanordnaren (generaldirektör)) via en vi daredelegerad utanor dnare (direktör) vid 
huvudkontoret till delegationschefen. 

– Regelbunden rapportering från EU:s  delegationer till huvudkontoret 
(förvaltningsrapporter om  externt bistå nd) inklusive en årlig försäkran av 
delegationschefen. 

– Ett gediget utbildningsprogram  för personal både vi d huvudkontoret och vid 
delegationerna. 

– Betydande stöd och vägledning för huvudkontoret/delegationerna (även via internet). 

– Regelbundna kontrollbesök på de decentraliserade delegationerna mellan vart 3 och 6 år. 

– En förvaltningsmetodik för projekt- och programcykeln som inbegriper följande:  

– Kvalitetsstödsverktyg för utformningen av ins atsen, på vilket sätt den ska f örverkligas, 
finansieringsmekanismen, förvaltningssystem, bedömning och urval av 
genomförandepartner etc. 

– Program- och projektförvaltning, övervakni ngs- och rapporteringsverktyg för att 
genomförandet ska bli effektivt, bl.a. re gelbunden extern övervakning på plats av 
projekt. 

– Omfattande utvärderings- och revisionskomponenter. 

Finansiell rapportering och redovisning 

EuropeAid avser även fortsatt att följa de högsta norm erna för redovisning och finansiell 
rapportering som  bygge r på komm issionens syst em för periodiserad redovisning (ABAC)  
liksom även särskilda verktyg för externt stöd som  t.ex. det gem ensamma s ystemet för 
information inom Relex (Cris).  

Metoder för kontrollen av efterlevnaden av rele vanta lagar och förfaranden finns fa stställda i 
avsnitt 2.3 (åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter). 

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter 

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade) 

Mot bakgru nd av den högriskm iljö som EuropeAid arbetar i m åste man i de system  so m 
används räkna m ed m ängder av potentiella fel (oriktigheter) vad gäll er efterlevnaden av 
reglerna vid transaktioner och bygga in om fattande kontroller som  ska förebygga, upptäckta  
och korr igera felen så  tidigt som  möjligt i beta lningsprocessen. Detta innebär i pra ktiken att 
EuropeAid i sina kontroller av efterl evnaden kommer att lägga tonvikten vid 
förhandskontroller på flerårsbasis gjorda bå de av externa revisore r och av kommissionens 
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personal ute på fältet innan pr ojekten får s lututbetalningen ( samtidigt som man fortsätter a tt 
göra vissa efterhandsrevisioner oc h -kontroller), v ilket är ett m ycket st riktare skydd än vad 
som krävs enligt budgetförordningen. Vad avser efterlevnaden består EuropeAids regelverk av 
bl.a. följande viktiga komponenter: 

Förebyggande åtgärder 

– Obligatorisk kärnutbildning i bedrägerifrågor för personal som handlägger stöd samt för 
revisorer. 

– Vägledning (också via internet) inklusive the Practical Guide to Contracts, the 
EuropeAid Companion sam t uppsättningen av verktyg för ekonom isk förvaltning (för 
genomförandepartner). 

– En förhandsbedöm ning som  ska säkra lä mpliga bedrägeribekäm pningsåtgärder som 
förebygger och avslöjar bedrägerier vid handl äggningen av EU-medel har införts vid de 
myndigheter som  handhar relev anta m edel g enom ge mensam och decentraliserad 
förvaltning. 

– Förhandsgranskning av bedrägerim otverkande m ekanismer i partne rlandet som  del av 
bedömningen av stödkriteriet för budgetstöd g ällande förvaltn ingen av de offentlig a 
finanserna (dvs. aktivt åtagande att bekämpa bedrägeri och korruption, läm pade 
inspektionsmyndigheter, tillräcklig rättslig kapacitet samt verkningsfulla mekanismer för 
respons och påföljd). 

– Kommissionen undertecknade det internationella initiativet för öppenhet (IATI) i Accra 
2008 och sam tyckte till en standard för bi ståndsöppenhet som säkrar lägligare, m er 
detaljerad och regelbundna uppgifter om biståndsflöden och dokument. 

– Kommissionen genomför sedan den 14 oktob er 2011 den första fasen av IA TI-
standarderna avseende öppenhet vad gäller biståndsinformation före nästa högnivåforum 
om biståndseffektivitet i Busan i nove mber 2011. Kommissionen tänker dessutom 
samarbeta m ed EU:s m edlemsstater på en  gem ensam we bbaserad it-applikation som 
kallas TR-AID som omvandlar EU:s biståndsuppgifter som lämnats via IATI och andra 
källor till användarvänlig information om bistånd. 

Åtgärder för upptäckt och korrigering av fel 

– Externa revisioner och kontrolle r (både obligatoriska och riskbaserade), bl.a. av 
Europeiska revisionsrätten. 

– Retroaktiva kontroller (på riskbasis) och återkrav. 

– Avbruten EU-finansiering vid allvarliga bedrägerif all, bl.a. storskalig korruption, fra m 
till dess att m yndigheterna har vidtagit läm pliga åtgärder i syfte att korrigera och 
förhindra sådana bedrägerier i framtiden. 

EuropeAid komm er att arbeta vidare på si n bedrägeribekäm pningsstrategi i linje m ed 
kommissionens nya bedrägeribekäm pningsstrategi som antogs den 24 juni 2011 för att bl.a. 
säkra att 
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– EuropeAids interna bedrägeribekämpningsrela terade kontroller är he lt anpassade till 
kommissionens strategi mot bedrägerier,  

– EuropeAids bedrägeririskhantering är inriktad på att faststäl la bedrägeririskområden och 
adekvat respons, 

– de system som används f ör utbetalning av EU- medel i tred jeland gör det möjligt att ta 
fram relevanta uppgifter i syft e att överföra dessa uppgifter til l bedrägeririskhanteringen 
(t.ex. dubbel finansiering), 

– man – när så krävs – kan m an inrätta nätv erksgrupper och lämplig a it-verktyg avsedda  
att analysera bedrägerifall som rör sektorn för externt bistånd. 

2.4. Uppskattning av kostnader för och nytta med kontrollerna 

För EuropeAids portfölj som helhet uppskattas de interna kontroll- och 
förvaltningskostnaderna årligen sam manlagt till i genom snitt 658 m iljoner euro i åtaganden i  
2014–2020 års budgetplanering. Då ingår förvaltningen av Europeiska utvecklingsfonden som 
är en in tegrerad verk samhet inom EuropeAids  förvaltning sstruktur. Dessa ”icke-o perativa” 
kostnader utgör ungefär 6,4 % av det uppskattad e årliga genomsnittet på 10,2 m iljarder euro 
som planeras för DEVCO:s totala (operativa + administrativa) åtaganden för sin utgiftsportfölj 
som är fina nsierad via EU:s allm änna budget oc h Europeiska utvecklin gsfonden for perioden 
2014–2020.  

Dessa förvaltningskostnader omfattar all EuropeAid-personal vid huvudkontoret och vid 
delegationerna, infrastruktur, resor, utbild ning, övervakning, utvärder ing och revisionsavtal  
(inklusive dem som igångsatts av stödmottagare). 

EuropeAid vill med tiden reducera förhållandet förvaltning/operativ verksamhet med hjälp av 
de nya instrum entens förbättrade och förenkl ade upplägg, m ed utgångs punkt i de ändringar 
som sannolikt komm er att ske när budgetföror dningen revideras. Den huvudsakliga nyttan 
med dessa förvaltningskostnader kommer att synas i den mån de politiska m ålen uppfylls, 
resurserna används effektivt och ändam ålsenligt sam t genom robusta kostnadseffektiva 
förebyggande åtgärder och andra kontroller som säke rställer att medlen används på ett lagligt 
och korrekt sätt. 

Förbättringar av förvaltningens karaktär och inriktning samt kontroller av efterlevnaden vad 
avser portföljen kommer visserligen att fortsätta, men dessa kostnader är ändå på det hela taget 
nödvändiga för att m an effektivt och ändam ålsenligt ska uppnå m ålen för instrum enten med 
minimala risker för brister i ef terlevnaden av regler na (kvarstående fel på under 2 %). De är 
betydligt lägre än de risker m an löper om  man avlägsnar eller trappa r ned interna kontroller 
inom detta högriskområde.  
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3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET  

3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga 
budgetens utgiftsdel  

• Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)  

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetram en i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – 
de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgetramen i nummerföljd. 

Budgetrubrik Typ av  
anslag Bidrag  Rubrik i 

den 
fleråriga 
budget-
ramen 

Rubrik IV Europa i världen 
Diff./Icke-

diff. 
(34) 

från Efta-
länder35 

från 
kandidat-
länder36 

från 
tredje-
länder 

enligt artikel 18.1 aa 
i 

budgetförordningen 

19 
19 01 04 Administrativa utgifter för 
politikområdet ”Yttre förbindelser”, 
finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete 

Icke-
diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

19 
19 02: Samarbete med tredjeländer på 
områdena migration och asyl  Diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

19 19 09: Förbindelser med Latinamerika  Diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

19 
19 10: Förbindelser med Asien, 
Centralasien och Mellanöstern (Irak, Iran 
och Jemen) 

Diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

19 
19 11: Politisk strategi och samordning för 
politikområdet ”Yttre förbindelser” Diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

21 
21 01 04 Administrativa utgifter för 
politikområdet ”Utvecklingssamarbete och 
förbindelser med AVS-stater”  

Icke-
diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

21 21 02: Livsmedelstrygghet Diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

21 
21 03: Icke-statliga aktörers roll i 
biståndspolitiken Diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

21 
21 04: Miljö och hållbar förvaltning av 
naturresurser, däribland energi Diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

21 21 05: Mänsklig och social utveckling Diff. NEJ NEJ NEJ NEJ 

• Nya budgetrubriker som föreslås 37 

                                                 
34 Differentierade respektive icke-differentierade anslag. 
35 Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.  
36 Kandidatländer och, i förekommande fall, potentiella kandidatländer i västra Balkan. 
37 Fylls i i ett senare skede. 
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Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda 
budgetrubrikerna i den årliga budgetramen i nummerföljd. 

Budgetrubrik Typ av  
utgifter Bidrag  Rubrik i 

den 
fleråriga 
budget-
ramen 

Nummer  
[Rubrik…………………………………..] 

Diff./Icke-
diff. 

Från Efta-
länder 

Från 
kandidat-

länder 

från tredje-
länder 

enligt artikel 18.1 aa 
i 

budgetförordningen 

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 JA/NEJ JA/NEJ  JA/NEJ JA/NEJ 
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3.2. Beräknad inverkan på utgifterna  

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna  

Miljoner euro (avrundat till 3 decimaler) 

Rubrik i den fleråriga budgetramen 4 Nummer  
 

GD: DEVCO 
  År 

n38 
2014 

År 
n+1 
2015 

År 
n+2 
2016 

År 
n+3 
2017 

År n+ 4 
2018 

År n+ 5 
2019 

År n+ 6 
20120 Totalt 

 Driftsanslag          

Åtaganden (1) 2.606,815 2. 788,125 2.980,045 3. 182,977 3. 390,185 3.614,782 3.846,274 22.409,105 Finansieringsinstrumentet fö r 
utvecklingssamarbete (19.02, 19 .09, 19 .10, 
21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06) Betalningar (2) 

411,383 579,190 1.206,218 1. 765,760 2. 383,491 3.257,677 12.805,385 22.409,105 

Administrativa anslag som finansieras genom ramanslagen för v issa 
operativa program39          

Budgetrubrik 19.0104 01 och 21.010401  (3) 
109,885 114, 975 120,254 125, 723 135, 115 136,918 142,726 885,595 

Åtaganden 1+3 2 716,700
  

2 903,100
  

3 100,300
  3 308,700 

3 525,300
  

3 751,700
  3 989,000 23 294,700 TOTALA anslag 

för GD DEVCO Betalningar 2+3 
521,268 694,165 1 326,472 1 891,483 2 518,606 3 394,595 12 948,111 23 294,700  

 

Åtaganden (4) 2 606,815 2 788,125 2 980,045 3 182,977 3 390,185 3 614,782 3 846,274 22 409,105  
 TOTALA driftsanslag  

Betalningar (5) 411,383 579,190 1 206,218 1 765,760 2 383,491 3 257,677 12 805,385 22 409,105 

 TOTALA anslag av administrativ karaktär som finansieras (6) 109,885 114, 975 120,254 125, 723 135, 115 136,918 142, 726 885,595 

                                                 
38 Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras. 
39 Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta 

och direkta forskningsåtgärder. 
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inom ramen för särskilda program  

Åtaganden = 4 + 6 
2 716,700 2 903,100 3 100,300 3 308,700 3 525,300 3 751,700 3 989,000 23 294,700  TOTALA anslag  

under RUBRIK 4 
i den fleråriga budgetramen Betalningar = 5 + 6 

521,268 694,165 1 326,472 1 891,483 2 518,606 3 394,595 12 948,111 23 294,700 
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Rubrik i den fleråriga budgetramen  5 ”Administrativa utgifter” 

Miljoner euro (avrundat till 3 decimaler) 

 
  År 

n 2014 

År 
n+1 
2015 

År 
n+2 
2016 

År 
n+3 
2017 

År 
n+4 
2018 

År 
n+5 
2019 

År 
n+6 
2020 

Totalt 

GD: DEVCO 
 Personalresurser  85,041 84, 182 83,329 82, 480 82, 480 82,480 82, 480 582,473 

 Övriga administrativa utgifter  3,909 3, 818 3,781 3, 755 3, 755 3,755 3, 755 26,528 

TOTALT GD DEVCO Anslag, 88,950 88,000 87,110 86, 235 86, 235 86,235 86, 235 609,001 

 

TOTALA anslag  
under RUBRIK 5 

i den fleråriga budgetramen  

(Åtagandebemyndiganden 
= Summa betalningar) 

88,950 88,000 87,110 86, 235 86, 235 86,235 86, 235 609,001 

Miljoner euro (avrundat till 3 decimaler) 

 
  År 

n 2014 

År 
n+1 
2015 

År 
n+2 
2016 

År 
n+3 
2017 

År 
n+4 
2018 

År 
n+5 
2019 

År 
n+6 2020 Totalt 

Åtaganden 2 805,650 2 991,100 3 187,410 3 394,935 3 611,535 3 837,935 4 075,235 23 903,701 TOTALA anslag  
under RUBRIKERNA 1 till 5 

i den fleråriga budgetramen  Betalningar 
610,218 782,165 1 413,582 1 977,718 2 604,841 3 480,830 13 034,346 23 903,701 
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3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen 

 

–  Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk  

–  Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande: 

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

  
År 
n 

År 
n+1 

År 
n+2 

År 
n+3 År n+4 till n+7 TOTALT 

RESULTAT 

Mål- och 
resultat-

beteckning  

 

 

  

 

K
os

tn
ad

 

K
os

tn
ad

 

K
os

tn
ad

 

K
os

tn
ad

 

K
os

tn
ad

 

K
os

tn
ad

 Total kostnad 

Geografiska program40        . 

Delsumma  1 631,732 1 743,689 1 862,134 1 987,305 2 117,402 2 253,384 2 395,938 13 991,50 

Globala allmänna nyttigheter och 
utmaningar 

                

Delsumma 735,099 785,536 838,895 895,285 953,894 1 015,154 1 079,375 6 303,20 

Programmet för det civila samhälles 
organisationer och lokala 

myndigheter 

                

Delsumma 233,246 249,250 266,181 284,073 302,670 322,108 342,485 2 000,00 

                                                 
40 Såsom beskrivs i avsnitt 1.4.2. ”Specifika mål – Endast de olika programmen enligt förordningen ingår i tabellen …” 
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Det panafrikanska programmet                 

Delsumma 116,623 124,625 133,090 142,037 150,335 161,054 171,242 1 000,00 

TOTAL KOSTNAD 2 716,700 2 903,100 3 100,300 3 308,700 3 525,300 3 751,700 3 989,000 23 294.,70 
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3.2.3. Beräknad inverkan på de administrativa anslagen 

3.2.3.1. Sammanfattning  

–  Förslaget/initiativet kräver inte att administrativa anslag tas i anspråk  

– ⌧ Förslaget/initiativet krä ver att ad ministrativa anslag ta s i anspråk  enligt 
följande: 

Miljoner euro (avrundat till 3 decimaler) 

 År 
n41 2014 

År 
n+1 2015 

År 
n+2 2016 

År 
n+3 2017 

År 
n+4 2018 

År 
n+5 2019 

År 
n+6 2020 Totalt 

 

RUBRIK 5 i den 
fleråriga 

budgetramen 
        

Personalresurser  
85,041 8 4,182 8 3,329 8 2,480 82,480 82 ,480 82 ,480 582,473 

Övriga 
administrativa 
utgifter  3,909 3, 818 3, 781 3, 755 3, 755 3, 755 3, 755 26,528 

Delsumma RUBRIK 5 
i den fleråriga 
budgetramen  88,950 88,000 8 7,110 8 6,235 8 6,235 86 ,235 86 ,235 609,001 

 

Utanför RUBRIK 542 
i den fleråriga 
budgetramen 

        

Personalresurser  s 10 1,668 10 6,059 11 0,589 11 5,154 11 9,788 12 4,527 77 5,203 

Övriga  
administrativa 
utgifter 12,467 1 3,307 1 4,195 1 5,134 1 9,961 1 7,129 1 8,199 110,392 

Delsumma  
utanför RUBRIK 5 

i den fleråriga 
budgetramen  109,885 11 4,975 12 0,254 12 5,723 13 5,115 13 6,918 14 2,726 88 5,595 

 

Totalt 198,835 202,976 207,364 211,958 221,350 223,152 228,961 1 494,596

                                                 
41 Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras. 
42 Detta av ser tek niskt eller ad ministrativt stö d för genomförandet a v vissa a v E uropeiska unionens 

program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder. 
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3.2.3.2.  Beräknat personalbehov  

–  Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk  

– ⌧ Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande: 

Uppgifterna ska anges i heltal (eller med högst en decimal) 

 År 
n 

År 
n+1 År n+2 År n+3 År 

n+4 2018 
År 

n+5 2019 
År 

n+6 2020 

 Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt 
anställda) 

XX 01 01 01 (vid 
huvudkontoret och 
kommissionens kontor i 
medlemsstaterna) 357,2 353,6 35 0,1 34 6,6 34 6,6 34 6,6 346,6 

XX 01 01 02 
(Delegationer) 157,8 156,2 15 4,6 15 3,0 15 3,0 15 3,0 153,0 

XX 01 05 01 (Indirekta 
forskningsåtgärder)        

10 01 05 01 (Direkta 
forskningsåtgärder)        

 Extern personal (i heltidsekvivalenter: )43 

XX 01 02 01 
(Kontraktsanställda, 
vikarier, nationella 
experter från de 
”allmänna anslagen”) 24,1 23,9 23 ,6 23 ,4 23 ,4 23 ,4 23,4 

XX XX 01 02 02 
(Kontraktsanställda, 
vikarier, unga experter, 
lokalanställda och 
nationella experter vid 
delegationerna) 

       

- Vid 
huvudkontoret45 146,3 143,5 14 0,6 13 7,9 13 5,2 13 2,5 129,9 

XX 
01 
04 
åå
44 

- Vid 
delegationer 985,7 1 032,7 1 081,2 1 131,2 1 181,7 1 232,9 1 285,3 

XX 01 05 02 
(Kontraktsanställda, 
vikarier och nationella 
experter – Indirekta 
forskningsåtgärder) 

       

10 01 05 02 
(Kontraktsanställda, 
vikarier och nationella 

       

                                                 
43 [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].  
44 Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster). 
45 Inom förvaltningen av strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 

samt Europeiska fiskerifonden (EFF). 
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experter – Direkta 
forskningsåtgärder) 

Andra budgetposter 
(ange närmare)        

TOTALT 1 671,1 1 709,8 1 750,1 1 792,1 1 839,8 1 888,4 1 938,1 

 
XX är det politikområde eller den avdelning i budgeten som berörs. 

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har utsetts till 
att förvalta åtgärden i fråga, eller ge nom en om fördelning av personal ino m 
generaldirektoratet, om så krävs kom pletterad med ytterligare resurser so m kan tilldelas det  
förvaltande generaldirektoratet so m ett led i det årliga förfarandet för tilldelni ng av anslag  
och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel. 

Beskrivning av arbetsuppgifter: 

Tjänstemän och tillfälligt anställda  

Extern personal  



 

SV 75   SV 

3.2.4. Förenlighet med den fleråriga budgetramen 2014–2020.  

–  Förslaget/initiativet är förenligt med den fleråriga budgetramen 2014–2020 

–  Förslaget/initiativet kr äver om fördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga 
budgetramen 

Förklara vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp. 

–  Förslaget/initiativet f örutsätter a tt f lexibilitetsmekanismen utnyttjas  eller att den  
fleråriga budgetramen revideras46. 

Förklara vad s om krävs, och ange berörda rubriker i  budgetramen, b udgetrubriker i  d en årl iga budgeten sam t 
belopp. 

3.2.5. Bidrag från tredje part  

–  Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet  

–  Förslaget eller initiativet kommer att samfinansieras enligt följande: 

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler) 

 
År 
n 

År 
n+1 

År 
n+2 

År 
n+3 

För in så många år som behövs 
för att redovisa inverkan på 

resursanvändningen (jfr punkt 
1.6) 

Totalt 

Ange sam finansierande 
organ          

TOTALA anslag som 
samfinansieras          

 
 

                                                 
46 Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet. 
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3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna  

–  Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida. 

–  Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt: 

 Påverkan på egna medel  

 Påverkan på ”diverse inkomster”  

Miljoner euro (avrundat till 3 decimaler) 

Påverkan av förslaget/initiativet47 

Budgetrubrik i den årliga 
budgetens inkomstdel: 

Tillgängliga 
anslag för det 

pågående 
budget-
förandet 

År 
n 

År 
n+1 

År 
n+2 

År 
n+3 

För in så många spalter som behövs för 
att redovisa inverkan (jfr punkt 1.6) 

Artikel ………….         

För diverse inkomster avsatta för särskilda ändamål, ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs. 

Ange metoden för att beräkna effekterna på inkomsterna. 

 

                                                 
47 När det g äller trad itionella eg na medel (tu llar o ch so ckeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen 

minus 25 % avdrag för uppbördskostnader. 


