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Regeringens proposition till riksdagen om godkännan-
de av det interna avtalet om finansiering av Europeiska 
unionens bistånd i enlighet med AVS–EU-partnerskaps-
avtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till utomeu-
ropeiska länder och territorier  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att riksdagen 
godkänner det i Luxemburg i juni 2013  

ingångna interna avtalet mellan företrä-
darna för regeringarna i medlemsstaterna, 
församlade i rådet, om finansiering av Euro-
peiska unionens bistånd inom den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020 i en-
lighet med partnerskapsavtalet mellan med-
lemmarna i gruppen av stater i Afrika, Väst-
indien och Stillahavsområdet (AVS), å ena 
sidan, och Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å andra sidan, och om till-
delning av ekonomiskt stöd till de utomeuro-
peiska länder och territorier på vilka den 
fjärde delen i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt är tillämplig (nedan kallat 
det interna finansieringsavtalet). 

Genom det interna finansieringsavtalet in-
rättas den i ordningen elfte europeiska ut-
vecklingsfonden (EUF) ur vilken samarbetet 
inom ramen för AVS–EU-
partnerskapsavtalet, nedan kallat Cotonouav-
talet, ska finansieras under åren 2014–2020. 
Cotonouavtalet utgör grunden för relationer-
na mellan Europeiska unionen (EU) och sta-
terna i Afrika söder om Sahara, i Västindien 
och i Stillahavsområdet. Enligt avtalet är må-
let för samarbetet mellan EU och AVS-
staterna att främja AVS-staternas ekonomis-
ka, kulturella och sociala utveckling för att 
därigenom bidra till fred och säkerhet och en 
stabil och demokratisk politisk miljö. Coto-
nouavtalet innehåller bestämmelser om sam-
arbetets politiska dimension, utvecklings-
samarbete och handel.  

Europeiska rådet beslöt i februari 2013 att 
det för finansieringen av samarbetet 2014–
2020 ska inrättas en ny EUF, den elfte i ord-

ningen. Det interna finansieringsavtalet fast-
ställer att elfte EUF ska bestå av ett belopp 
på 30 506 miljoner euro som finansieras ge-
nom bidrag av medlemsstaterna samt av vis-
sa medel som överförs från tidigare fonder 
till elfte EUF. Finlands bidrag av beloppet på 
30 506 miljoner euro fastställs i avtalet till 
1,51 %, dvs. sammanlagt 460 362 995 euro.  

Genom det interna finansieringsavtalet för-
binder sig medlemsstaterna också att gå i 
borgen för de riskkapitallån som Europeiska 
investeringsbanken beviljar AVS-staterna 
och de utomeuropeiska länderna och territo-
rierna. 

Genom avtalet inrättas en kommitté vid 
Europeiska kommissionen för förvaltning av 
medel från elfte EUF, nedan kallad EUF-
kommittén. Dessutom inrättas genom avtalet 
en kommitté för investeringsanslaget under 
Europeiska investeringsbankens överinseen-
de. Genom avtalet fastställs röstfördelningen 
mellan EU:s medlemsstater i EUF-
kommittén och i kommittén för investerings-
anslaget vilka fattar beslut med kvalificerad 
majoritet. Utöver utvecklingsfinansierings-
samarbetet med AVS-staterna kommer par-
terna i avtalet överens om finansieringen av 
elfte EUF:s stödutgifter samt om stödet till 
de utomeuropeiska länderna och territorierna.  

Det interna finansieringsavtalet träder i 
kraft den första dagen i den andra månaden 
efter det att den sista medlemsstaten har an-
mält att den har godkänt avtalet i enlighet 
med sina egna konstitutionella bestämmelser. 
Bestämmelserna i det interna finansierings-
avtalet hör i sin helhet till medlemsstaternas 
behörighet. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

 
1.1 Cotonouavtalet 

I Cotonou undertecknades den 23 juni 2000 
ett partnerskapsavtal mellan medlemmarna i 
gruppen av stater i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europe-
iska gemenskapen och dess medlemsstater, å 
andra sidan (FördrS 69/2005). Avtalet trädde 
internationellt i kraft den 1 april 2003. Coto-
nouavtalet utgör grunden för relationerna 
mellan Europeiska unionen (EU) och staterna 
i Afrika söder om Sahara, i Västindien och i 
Stillahavsområdet. Det är såväl ett utveck-
lingspolitiskt instrument som ett led i EU:s 
ramar för de yttre förbindelserna. Enligt avta-
let är målet för samarbetet mellan EU och 
AVS-staterna att främja AVS-staternas eko-
nomiska, kulturella och sociala utveckling 
för att därigenom bidra till fred och säkerhet 
och till främjandet av en stabil och demokra-
tisk politisk miljö. Målet för det avtalsenliga 
samarbetet är en hållbar utveckling och en 
smidig och gradvis integrering av AVS-
staterna i världsekonomin och att minska fat-
tigdomen. De grundläggande principerna för 
samarbetet är likställdhet mellan parterna och 
egenansvar, deltagande, dialog och fullgö-
randet av ömsesidiga skyldigheter samt diffe-
rentiering och regionalisering. Avtalet inne-
håller bestämmelser om samarbetets politiska 
dimension, utvecklingssamarbete och handel. 

Cotonouavtalet ingicks för en period av 20 
år, så att det i enlighet med artikel 95 i avta-
let ska ses över vart femte år. Den första 
femårsöversynen var 2005 och följande 
2010. I den första översynen befästes part-
nerskapets politiska dimension genom att det 
till avtalet fogades bestämmelser om att be-
kämpa internationell terrorism, förhindra le-
gosoldatverksamhet, samarbete för att be-
kämpa spridningen av massförstörelsevapen 
och om att förbinda sig till Internationella 

brottmålsdomstolen. Till avtalet fogades en 
ny bilaga VII där det fastställs hur den poli-
tiska dialogen om de mänskliga rättigheterna 
och rättsstatsprincipen ska ske. Avtalet om 
den första översynen av Cotonouavtalet 
(FördrS 66/2008) trädde i kraft den 1 juli 
2008. 

I den andra avtalsöversynen befästes möj-
ligheter till delaktighet för AVS-staternas 
parlament och för andra samarbetsorgan sär-
skilt i beredningen av strategidokument på 
det nationella och regionala planet. Avtals-
översynen strävade också efter att stärka sy-
nergin mellan Cotonouavtalet och de organ 
som inrättas genom de regionala ekonomiska 
partnerskapsavalen (Economic Partnership 
Agreement, EPA) som ersätter Cotonouavta-
lets handelsrelaterade avsnitt. Parterna var 
överens om att vidta alla nödvändiga åtgärder 
för att få till stånd EPA-avtal om ekonomiskt 
partnerskap som är förenliga med Världs-
handelsorganisationens (WTO) bestämmel-
ser. Vidare befästes bestämmelserna om 
samarbetet med andra än AVS-gruppens ut-
vecklingsländer, däribland samarbetet med 
Afrikanska unionen i frågor som gäller sä-
kerhet och stabilitet. Avtalet om den andra 
översynen av Cotonouavtalet undertecknades 
den 22 juni 2010 i Ouagadougou.   

Avtalet träder i kraft den första dagen i den 
andra månaden efter det att alla medlemssta-
ter i EU och minst två tredjedelar av AVS-
staterna har deponerat sina ratifikationsin-
strument samt unionen sitt godkännandein-
strument. AVS–EU-ministerrådet beslutade 
den 22 juni 2010 med stöd av artikel 95 i Co-
tonouavtalet om provisorisk tillämpning av 
det andra översynsavtalet från dagen för av-
talets undertecknande tills avtalet träder i 
kraft. 

Republikens president godkände det andra 
avtalet om översyn av Cotonouavtalet (För-
drS 74/2010) den 11 juni 2010 och beviljade 
samtidigt fullmakt att underteckna avtalet 
och beslutade om provisorisk tillämpning av 
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avtalet för Finlands del. Republikens presi-
dents förordning 586/2010 om provisorisk 
tillämpning av avtalet trädde i kraft den 24 
juni 2010.  

 
1.2 Det interna finansieringsavtalet mel-

lan EU:s medlemsstater  

Samarbetet enligt Cotonouavtalet mellan 
EU och AVS-staterna har finansierats ur Eu-
ropeiska utvecklingsfonden, nedan kallad 
EUF, som inrättats med det interna finansie-
ringsavtalet mellan företrädarna för regering-
arna i EU:s medlemsstater, församlade i rå-
det.  EUF fungerar som en separat fond i för-
hållande till EU:s budget. Fram till utgången 
av 2013 finansierades samarbetet mellan EU 
och AVS-staterna ur den i ordningen tionde 
EUF som kompletterades med oanvända me-
del från de tidigare fonderna.  

Europeiska rådet beslöt i februari 2013 att 
det för finansieringen av samarbetet 2014–
2020 ska inrättas en ny EUF, den elfte i ord-
ningen. Det interna finansieringsavtalet fast-
ställer att elfte EUF ska bestå av ett belopp 
på 30 506 miljoner euro som finansieras ge-
nom bidrag av medlemsstaterna samt av vis-
sa medel som överförs från tidigare fonder 
till elfte EUF. Av denna totalsumma ska 29 
089 miljoner euro tilldelas AVS-staterna, 
364,5 miljoner euro de utomeuropeiska län-
derna och territorierna och 1 052,5 miljoner 
euro kommissionen för programplanering 
och genomförande av EUF. Finlands bidrag 
av beloppet på 30 506 miljoner euro fastställs 
i avtalet till 1,51 %, dvs. sammanlagt 460 
362 995 euro.  

Elfte EUF hålls också den som en fond ut-
anför EU-budgeten. Det finns dock planer på 
att ta in finansieringen av utvecklingssamar-
betet mellan EU och AVS-staterna i EU-
budgeten för 2020 som är det år då Cotonou-
avtalet går ut. 

Det interna finansieringsavtalet underteck-
nades i Luxemburg den 24 juni 2013. Avtalet 
bestämmer särskilt om det totala omfånget av 
elfte EUF, varje medlemsstats bidrag till 
fonden och röstandelen som följer med det i 
kommittéerna som inrättas genom avtalet 
samt om andra finansieringskällor. Genom 
avtalet förbinder sig medlemsstaterna också 
att gå i borgen för de riskkapitalkrediter som 

Europeiska investeringsbanken beviljar 
AVS-länderna.  

 
2  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Målet med propositionen är att det interna 
finansieringsavtalet ska godkännas. Med det 
interna finansieringsavtalet inrättas elfte EUF 
ur vilken samarbetet enligt Cotonouavtalet 
mellan dels EU och AVS-staterna, dels EU 
och de utomeuropeiska länderna och territo-
rierna ska finansieras. För att avtalet ska trä-
da i kraft krävs det att varje medlemsstat i 
EU godkänner avtalet i enlighet med sina 
konstitutionella bestämmelser. Eftersom ti-
onde EUF löpte ut vid utgången av 2013 har 
kommissionen betonat vikten av att ratifice-
ringsprocessen inleds snarast för att elfte 
EUF ska kunna sättas i gång så fort som möj-
ligt 2014. Genom att godkänna avtalet möj-
liggör Finland för egen del att avtalet träder i 
kraft. 

 
 

3  Proposit ionens konsekvenser 

I bidrag från medlemsstaterna samlas det in 
30 506 miljoner euro för elfte EUF. Av den-
na summa tilldelas AVS-staterna 29 089 mil-
joner euro, de utomeuropeiska länderna och 
territorierna 364,5 miljoner euro och kom-
missionen för programplanering och genom-
förande av EUF 1 052,5 miljoner euro. Till 
föregående, tionde EUF som omfattade åren 
2008–2013 samlades det in 22 682 miljoner 
euro i bidrag från medlemsstaterna. I elfte 
Europeiska utvecklingsfonden gjordes det 
nedskärningar på 10 % i förhållande till det 
ursprungliga förslaget. Ökningen i förhållan-
de till tionde EUF är 2 %, eftersom det är 
meningen att medlen i nya elfte EUF ska an-
vändas under loppet av sju år, medan tionde 
EUF var avsedd för en period på sex år. 
Dessutom är det meningen att EU:s yttre bi-
stånd i allt högre grad ska koncentreras till de 
minst utvecklade staterna och Afrika söder 
om Sahara. 

Största betalaren i elfte EUF är Tyskland, 
följd av Frankrike, Storbritannien och Italien, 
i storleksordning. Finlands bidrag är 460 362 
995 euro, dvs. 1.51 % av fondens totalsum-
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ma. Finlands bidrag betalas ur anslagen för 
utvecklingssamarbete. I budgeterna för 2013 
beviljades Finland mandat att förbinda sig till 
inrättandet av elfte EUF och Finlands bidrag 
där. Utifrån aktuella uppskattningar kommer 
Finlands utbetalningar till elfte EUF att börja 
först 2017 och en del av åtagandena förfalla 
till betalning först efter 2020. Detta beror 
bland annat på att åtagandena enligt det in-
terna finansieringsavalet som elfte EUF:s fi-
nansieringsbehov utgår ifrån kommer att 
ingås först när avtalet har trätt i kraft. Detta 
sker sannolikt under 2015. Vidare kan en del 
av finansieringsbehoven som åtagandena 
medför täckas av medel som förs över från 
tidigare EUF till elfte EUF. Europeiska inve-
steringsbanken (EIB) beviljar lån ur egna 
medel till AVS-staterna i enlighet med artikel 
4 i det interna finansieringsavtalet. Denna ut-
låning från investeringsbankens egna medel 
medför inga särskilda avgifter för Finland, 
men genom det interna finansieringsavtalet 
förbinder sig medlemsstaterna i EU, där-
ibland Finland, till att gå i borgen för de EIB-
riskkapitalkrediter till AVS-staterna och de 
utomeuropeiska länderna och territorierna 
som omfattas av Cotonouavtalet samt av rå-
dets nya beslut 2013/755/EU av den 25 no-
vember 2013 om associering av de utomeu-
ropeiska länderna och territorierna (nedan 
kallat associeringsavtalet). Borgensförbindel-
sen begränsas till att omfatta 75 procent av 
totalbeloppet för de krediter som EIB ställt 
avseende samtliga låneavtal och ska omfatta 
alla risker för projekt inom den offentliga 
sektorn. När det gäller projekt inom den pri-
vata sektorn ska borgensförbindelsen omfatta 
alla politiska risker, men EIB ska påta sig 
hela den kommersiella risken.  

Europeiska utvecklingsfondens medel ad-
ministreras både av kommissionen och av 
Europeiska investeringsbanken. Finland del-
tar i arbete och beslut inom den kommitté för 
Europeiska utvecklingsfonden, nedan kallad 
EUF-kommittén, och den kommitté som ska 
inrättas under EIB:s överinseende, nedan kal-
lad kommittén för investeringsanslaget, som 
inrättas för förvaltning av de medel från elfte 
EUF som förvaltas av kommissionen. Fin-
ländska företag, offentliga inrättningar och 
fysiska personer kan delta i offerttävlingar 
för projekt som finansieras ur elfte EUF. Pro-

jektens sammanlagda värde kan räknas i mil-
jarder euro. Aktörer som är oavhängiga av 
stater kan få finansiellt understöd enligt Co-
tonouavtalet i enlighet med de detaljerade 
reglerna i land- och regionprogrammen. 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för miljön. Cotonouavtalet, vars avtalsen-
liga samarbete finansieras med det interna fi-
nansieringsavtalet, fastställer dock miljöfrå-
gorna som ett genomgående tema i samarbe-
tet. Enligt artiklarna 32, 32 a och 49 i Coto-
nouavtalet strävar parterna efter att i samar-
bete främja miljöskydd samt hållbar använd-
ning och förvaltning av naturresurser och att 
stärka och stödja sådan politik och sådana 
program som lindrar följderna av och hotet 
från klimatförändringen och anpassar sam-
hällena till förändringen, också genom att ut-
veckla institutioner och förbättra aktionsbe-
redskapen. Med tanke på de anförda omstän-
digheterna kan det interna finansieringsavta-
let anses ha positiva miljökonsekvenser i 
AVS-staterna. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Kommissionen utfärdade den 29 juni 2011 
meddelandet En budget för Europa 2020 
(12475/11) där bland annat särskilda instru-
ment som inte ingår i EU:s fleråriga budget-
ram för 2014–2020 förtecknas. Den 7 de-
cember 2011 offentliggjorde kommissionen 
förslagen till unionens finansiella instrument 
för yttre förbindelser för 2014–2020. Kom-
missionen utfärdade bland annat meddelan-
det 18431/11 med ett utkast till internt avtal 
mellan företrädarna för medlemsstaternas re-
geringar, församlade i rådet, om inrättande av 
elfte EUF för åren 2014–2020. Förslaget till 
internt finansieringsavtal om elfte EUF hör 
för sin del till paketet på området EU:s yttre 
åtgärder inom ramen för den fleråriga bud-
getramen för perioden 2014–2020. 

Förslaget behandlades i rådet huvudsakli-
gen i AVS-arbetsgruppen som särskilt tog 
upp det sammanlagda beloppet för elfte EUF, 
förvaltningskostnaderna dvs. andelen stödut-
gifter av beloppet samt inkluderande av dessa 
och andelarna för utomeuropeiska länder och 
territorier i det sammanlagda beloppet. I Fin-
land har frågorna som gäller det interna fi-
nansieringsavtalet och förhandlingarna om 
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avtalet skötts av utrikesministeriet i samarbe-
te med finansministeriet. 

En redogörelse i ärendet lämnades i enlig-
het med 97 § i grundlagen till riksdagen den 
18 maj 2012 (E 136/2011 rd). Den 19 april 
2012 lämnades i enlighet med 96 § i grund-
lagen en U-skrivelse (U 26/2012 rd) till riks-
dagen. Stora utskottet och utrikesutskottet in-
stämde i statsrådets ståndpunkt. Statsrådets 
allmänna sammanträde beviljade den 13 juni 
2013 med stöd av 93 § 2 mom. i grundlagen 
och 3 § 9 punkten i reglementet för statsrådet 
(262/2003) fullmakt att underteckna det in-
terna finansieringsavtalet. 

Propositionen har beretts vid utrikesmini-
steriet. Propositionsutkastet sändes på remiss 
till justitieministeriet och finansministeriet. 
Remissinstanserna hade inget att yttra om 
propositionen. 

 
5  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposit ionens inne-
hål l  

Till AVS-staterna hör största delen av värl-
dens fattigaste länder. EU har förbundit sig 
att rikta sitt utvecklingsbistånd just till dessa 
stater. Det interna finansieringsavtalet och, i 
och med den, elfte EUF träder dock inte i 
kraft innan alla EU:s medlemsstater har god-
känt avtalet i enlighet med sina konstitutio-
nella bestämmelser. Tidigare erfarenheter ger 
vid handen att processen blir utdragen. Tion-
de EUF löpte ut vid utgången av 2013 och 
kommissionen har därför vädjat till med-
lemsstaterna och betonat vikten av att ratifi-

kationsprocessen inleds snarast för att elfte 
EUF ska kunna köra igång. Finland bör för 
egen del sätta i kraft det interna finansie-
ringsavtalet snarast möjligt.  

Det har i decennier i EU diskuterats huru-
vida man borde införliva biståndet till AVS-
staterna i unionsbudgeten och avstå från se-
parata fonder. I synnerhet Europaparlamentet 
har drivit på s.k. budgetisering av EUF, efter-
som parlamentet har mindre inflytande på 
verksamheten i en mellanstatlig fond. I sitt 
meddelande 2003 föreslog kommissionen 
budgetisering. Målet var att förenhetliga kri-
terierna för AVS-staterna och andra utveck-
lingsländer. Man ville också komma ifrån ett 
läge där utvecklingssamarbete som förvaltas 
av kommissionen styrs av olika reglementen, 
ett för unionsbudgeten och ett annat för EUF. 
I samband med förberedelserna för budget-
ramarna för 2004–2020 beslutade kommis-
sionen att inte föreslå budgetisering av EUF, 
eftersom tidpunkten då Cotonouavtalets gil-
tighetstid upphör ansågs vara mera lämplig 
för en sådan förändring. Verkställighets- och 
budgetreglerna för EUF och unionsbudgeten 
har emellertid harmoniserats. Finland har i 
princip understött en budgetisering av EUF 
med tanke på en enhetlig behandling av ut-
vecklingsländerna, en lättare administrativ 
börda samt öppenhet och mera enhetliga 
möjligheter för Europaparlamentet att påver-
ka, dock med godkännande av Europeiska 
rådets beslut från 2005 om inrättande av ti-
onde och från 2013 om inrättande av elfte 
Europeiska utvecklingsfonden. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Överenskommelsens innehål l  och 
förhål lande t i l l  lagst i f tningen i  
Finland 

Kapitel 1 Finansiella medel 

Artikel 1. Medel avsedda för elfte EUF. 
Det konstateras i artikeln att medlemsstaterna 
inrättar en elfte europeisk utvecklingsfond, 
och fondens sammanlagda belopp och varje 
medlemsstats bidrag till fonden fastställs. 
Elfte EUF ska bestå av ett belopp på 30 506 
miljoner euro (i löpande priser) som finansie-
ras av medlemsstaterna enligt följande: 

 
Medlems-
stat 

Fördelnings- 
nyckel(%) 

Bidrag i  
EUR 

Belgien 3,24927 991 222 306 
Bulgarien 0,21853 66 664 762 
Tjeckien 0,79745 243 270 097 
Danmark 1,98045 604 156 077 
Tyskland 20,5798 6 278 073 788 
Estland 0,08635 26 341 931 
Irland 0,94006 286 774 704 
Grekland 1,50735 459 832 191 
Spanien 7,93248 2 419 882 349 
Frankrike 17,81269 5 433 939 212 
Kroatien (*) 0,22518 68 693 411 
Italien 12,53009 3 822 429 255 
Cypern 0,11162 34 050 797 
Lettland 0,11612 35 423 567 
Litauen 0,18077 55 145 696 
Luxemburg 0,25509 77 817 755 
Ungern 0,61456 187 477 674 
Malta 0,03801 11 595 331 
Nederländerna 4,77678 1 457 204 507 
Österrike 2,39757 731 402 704 
Polen 2,00734 612 359 140 
Portugal 1,19679 365 092 757 
Rumänien 0,71815 219 078 839 
Slovenien 0,22452 68 492 071 
Slovakien 0,37616 114 751 370 
Finland 1,50909 460 362 995 
Sverige 2,93911 896 604 897 
Förenade  
kungariket 

14,67862 4 477 859 817 

YHTEENSÄ 100,00000 30 506 000 000 
(*)Uppskattat belopp 

Finlands bidrag är följaktligen 460 362 995 
euro.  

Kroatien anslöt sig till Europeiska unionen 
den 1 juli 2013. Artikel 1 i det interna finan-
sieringsavtalet ger endast ett uppskattat be-
lopp för Kroatiens bidrag och fördelnings-
nyckel i elfte EUR. Enligt punkt 7 i artikeln 
ska dessa fastställas genom enhälligt beslut 
av rådet på förslag från kommissionen. 
Kommissionen utfärdade den 5 september 
2013 ett förslag till rådets beslut 
(KOM(2013) 596 slutlig) som bland annat 
syftade till att bekräfta uppskattningen i arti-
kel 1 om Kroatiens bidrag och fördelnings-
nyckel. Förslaget inverkar följaktligen inte på 
Finlands bidrag till elfte EUF enligt artikel 1. 
Meningen är att förslaget ska godkännas i rå-
det under våren 2014. Beslutet avses träda i 
kraft den dag som följer på godkännandeda-
gen.  

Medlen i elfte EUF är tillgängliga från 
ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020. Av medlen tilldelas 29 089 
AVS-staterna miljoner euro, de utomeurope-
iska länderna och territorierna 364,5 miljoner 
euro och kommissionen 1 052,5 miljoner 
euro för stödutgifter som avses i artikel 6 i 
förbindelse med programplanering och ge-
nomförande av EUF. Från detta belopp till-
delas kommissionen minst 76,3 miljoner för 
åtgärder som syftar till att förbättra EUF-
programmens effekt på det sätt som avses i 
artikel 6.3. 

Med undantag av bidragen för finansiering 
av räntesubventioner ska de medel som avses 
i bilagorna I och Ib till Cotonouavtalet och 
bilagorna II A och II Aa till associeringsbe-
slutet och som inom ramen för nionde och ti-
onde EUF avsatts till finansiering av inve-
steringsanslagen inte påverkas av beslut 
2005/446/EG av företrädarna för medlems-
staternas regeringar, församlade i rådet, av 
den 30 maj 2005 om fastställande av den tid-
punkt efter vilken det inte längre får ingås 
åtaganden avseende medel från nionde EUF, 
och punkt 5 i bilaga Ib till Cotonouavtalet där 
det fastställs en tidpunkt efter vilken det inte 
längre får ingås åtaganden avseende medel 
från nionde och tionde EUF. Dessa medel 
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överförs till elfte EUF och administreras i en-
lighet med genomförandearrangemangen för 
elfte EUF.  

I punkt 3 och 4 i artikeln föreskrivs en så 
kallad återgångsklausul. Med återgångsklau-
sul avses för det första att det efter den 31 
december 2013, eller efter dagen för ikraft-
trädandet av den fleråriga budgetramen för 
perioden 2014–2020 om den dagen infaller 
senare, inte längre får ingås åtaganden avse-
ende medel från tionde EUF eller från tidiga-
re EUF, om inte rådet med enhällighet beslu-
tar något annat på grundval av ett förslag från 
kommissionen. Detta dock med undantag för 
de medel som frigjorts från Stabex, systemet 
för stabilisering av exportinkomster från 
jordbruksråvaror, inom ramen för de EUF 
som föregått nionde EUF och de medel som 
ska finansiera de investeringsanslag som av-
ses i punkt 2 b i artikeln.  

För det andra innebär återgångsklausulen 
att det efter den 31 december 2013, eller efter 
dagen för ikraftträdandet av den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 om den dagen 
infaller senare, inte längre får ingås åtagan-
den avseende medel som frigjorts från pro-
jekt inom ramen för tionde EUF eller tidigare 
EUF, om inte rådet med enhällighet beslutar 
något annat på grundval av ett förslag från 
kommissionen. Detta med undantag för de 
medel som efter dagen i fråga frigjorts från 
Stabex inom ramen för de EUF som föregått 
nionde EUF och de medel som ska finansiera 
de investeringsanslag som avses i punkt 2 b i 
artikeln. Med avseende på Stabex överförs 
medlen automatiskt till de nationella vägle-
dande program som avses i artiklarna 2 och 3 
i avtalet.  

Punkt 5 i artikeln innehåller en bestämmel-
se om att de sammanlagda medlen i elfte 
EUF ska avse perioden 1 januari 2014–31 
december 2020. Följaktligen kan åtaganden 
för dessa medel inte löpa efter den perioden, 
om inte rådet med enhällighet beslutar något 
annat på grundval av ett förslag från kom-
missionen. De medel som medlemsstaterna 
anslagit inom ramen för nionde, tionde och 
elfte EUF för att finansiera investeringsan-
slaget ska dock vara tillgängliga för utbetal-
ning även efter den 31 december 2020, till 
det datum som ska fastställas i budgetförord-
ningen för elfte EUF som avses i artikel 10.2. 

Enligt punkt 6 i artikeln ska ränteintäkter 
från transaktioner som finansierats inom ra-
men för tidigare EUF och ränteintäkter från 
de medel från elfte EUF som förvaltas av 
kommissionen krediteras ett eller flera bank-
konton som öppnats i kommissionens namn 
och användas i enlighet med artikel 6. An-
vändningen av ränteintäkterna från de medel 
som förvaltas av EIB ska fastställas i budget-
förordningen som avses i artikel 10.2. 

I punkt 7 i artikeln görs det möjligt att änd-
ra de bidrag och fördelningsnycklar som för-
tecknats ovan, om en stat ansluter sig till 
unionen. Bidragen och fördelningsnycklarna 
ändras i det fallet genom enhälligt beslut av 
rådet på förslag från kommissionen. Kroatien 
har anslutit sig till unionen efter att avtalet 
ingicks. Kroatiens bidrag och fördelnings-
nyckel i elfte EUF har behandlats tidigare.  

Enligt punkt 8 i artikeln kan de finansiella 
medlen också justeras genom ett enhälligt 
rådsbeslut i enlighet med artikel 62.2 i Coto-
nouavtalet. Detta gör det möjligt att justera 
medel när någon AVS-stat inte ratificerar 
Cotonouavtalet eller säger upp det eller när 
nya AVS-stater ansluter sig till Cotonouavta-
let eller EU utvidgas med nya medlemsstater. 

I punkt 9 i artikeln bereds medlemsstaterna 
en möjlighet att lämna frivilliga bidrag till 
kommissionen eller EIB för att stödja målen i 
Cotonouavtalet. Medlemsstaternas frivilliga 
tilläggsfinansiering inverkar dock inte på 
regler och förfaranden för beslutsfattande i 
EUF-kommittén eller kommittén för inve-
steringsanslaget enligt artikel 8. I punkten 
bereds medlemsstaterna dessutom möjlighet 
att medfinansiera projekt eller program inom 
ramen för särskilda initiativ som förvaltas av 
kommissionen eller EIB. Infrastrukturfonden 
kan nämnas som exempel på ett sådant sär-
skilt initiativ. Den särskilda genomförande-
förordningen och budgetförordningen för av-
talet, som det finns närmare bestämmelser 
om i artikel 10, ska omfatta nödvändiga be-
stämmelser om sådan medfinansiering ge-
nom EUF samt om medfinansieringsverk-
samhet genomförd av medlemsstaterna. I 
punkten åläggs medlemsstaterna dessutom att 
i förväg informera rådet om sina frivilliga bi-
drag. 

I punkt 10 i artikeln föreskrivs att unionen 
och dess medlemsstater ska företa en resul-
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tatöversyn för att bedöma i vilken utsträck-
ning åtaganden och utbetalningar har genom-
förts och vilka resultat och effekter som har 
uppnåtts genom det stöd som lämnats. Över-
synen ska företas på grundval av ett förslag 
från kommissionen. 

Artikel 2. Medel för AVS-staterna. Arti-
keln föreskriver om fördelningen mellan 
samarbetsinstrumenten av det belopp på 29 
089 miljoner euro som i artikel 1 tilldelas 
AVS-staterna. Av dessa medel ska enligt 
punkt a beloppet 24 365 miljoner euro avsät-
tas till finansieringen av nationella och regi-
onala vägledande program. Detta anslag ska 
användas för att finansiera både nationella 
vägledande program i AVS-staterna och re-
gionala vägledande program till stöd för re-
gionalt och interregionalt samarbete och in-
tegration i AVS-staterna i enlighet med bila-
ga IV till Cotonouavtalet. I den bilagan, som 
gäller genomförande- och förvaltningsförfa-
randen, bestäms bland annat om programpla-
nering på nationell nivå och programplane-
ring och programberedning på regional nivå, 
det fastställs till exempel vad som avses med 
regionalt samarbete. 

I punkt b fastställs att beloppet 3 590 mil-
joner euro ska avsättas till samarbete mellan 
AVS-staterna och interregionalt samarbete 
som omfattar många eller samtliga AVS-
stater. I detta anslag kan ingå strukturstöd till 
institutioner och organ som inrättats enligt 
AVS–EU-partnerskapsavtalet. Anslaget ska 
också omfatta stöd till driftskostnaderna för 
AVS-sekretariatet.  

Med stöd av punkt c får medlen som är av-
satta för de nationella och de regionala väg-
ledande programmen och medlen som är av-
satta för samarbete mellan AVS-staterna och 
interregionalt samarbete också användas för 
bistånd till oförutsedda behov och för att 
mildra de kortsiktiga skadliga verkningarna 
av exogena chocker, i enlighet med artiklarna 
60, 66, 68, 72, 72a och 73 i Cotonouavtalet 
och artiklarna 3 och 9 i bilaga IV till det av-
talet, inbegripet för kompletterande kortsik-
tigt humanitärt bistånd och katastrofbistånd i 
fall där sådant stöd inte kan finansieras från 
unionens budget. Instabila exportintäkter, 
skuldlättnader och makroekonomiska refor-
mer kan nämnas som exempel på sådana fall.    

I punkt d bestäms dessutom att beloppet 1 
134 miljoner euro ska avsättas till EIB för fi-
nansiering av investeringsanslaget. Detta be-
lopp inbegriper enligt denna punkt ett extra 
bidrag på 500 miljoner euro till investerings-
anslaget, som ska förvaltas som en revolve-
rande fond, samt 634 miljoner euro i form av 
bidrag för finansiering av räntesubventioner 
och projektrelaterat tekniskt bistånd under 
den period som omfattas av elfte EUF. 

Artikel 3. Medel för utomeuropeiska län-
der och territorier Artikeln föreskriver om 
fördelningen av medel som avsatts för utom-
europeiska länder och territorier. Enligt 
punkt 1 ska beloppet på 364,5 miljoner euro 
som har avsatts för dessa länder och territori-
er fördelas i enlighet med rådets nya beslut 
2013/755/EU av den 25 november 2013 om 
associering av de utomeuropeiska länderna 
och territorierna. Av medlen för de utomeu-
ropeiska länderna och territorierna ska 359,5 
miljoner euro anslås till finansieringen av ter-
ritoriella och regionala program och 5 miljo-
ner euro till EIB för att finansiera räntesub-
ventioner och tekniskt bistånd i enlighet med 
associeringsbeslutet. 

I punkt 2 bestäms om ändringar i fördel-
ningen av medel, om ett utomeuropeiskt land 
eller territorium som blivit självständigt an-
sluter sig till Cotonouavtalet. Då ska det be-
lopp på 364,5 miljoner euro som avsatts för 
de utomeuropeiska länderna och territorierna 
minskas och beloppet på 24 365 miljoner 
euro för AVS-ländernas nationella program 
ökas i motsvarande grad genom ett enhälligt 
beslut av rådet på förslag från kommissionen. 

Artikel 4. Lån ur EIB:s egna medel. I 
punkt 1 föreskrivs att till det belopp som av-
satts för finansiering av investeringsanslaget 
inom nionde, tionde och elfte EUF och det 
belopp som i artikel 2 d avsätts för finansie-
ring av investeringsanslaget ska det läggas ett 
vägledande belopp på upp till 2 600 miljoner 
euro i form av lån ur EIB:s egna medel. Des-
sa medel ska till ett belopp på upp till 2 500 
miljoner euro anslås för de ändamål som an-
ges i bilaga II till Cotonouavtalet som ska bi-
dra till AVS-staternas ekonomiska och in-
dustriella utveckling med hjälp av de medel 
EIB förvaltar, till exempel för investeringar 
som syftar till att främja den privata sektorn. 
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Ett belopp på upp till 100 miljoner euro an-
slås för de ändamål som anges i associe-
ringsbeslutet. Medlen fördelas i enlighet med 
villkoren i EIB:s stadga och de tillämpliga 
bestämmelserna om formerna och villkoren 
för finansiering av investeringar i bilaga II 
till Cotonouavtalet samt i associeringsbeslu-
tet. 

Punkterna 2–4 innehåller bestämmelser om 
medlemsstaternas borgensförbindelser gent-
emot EIB. Medlemsstaterna förbinder sig att 
i proportion till sina respektive insatser i 
bankens kapital, och med avstående från var-
je rätt att göra invändningar, gå i borgen 
gentemot EIB avseende alla ekonomiska 
skyldigheter som gäller riskkapitallån som 
EIB beviljat AVS-staterna ur egna medel. 
Borgensförbindelsen begränsas till att omfat-
ta 75 procent av totalbeloppet för de krediter 
som EIB öppnat avseende låneavtalen och 
omfattar alla risker för projekt inom den of-
fentliga sektorn. När det gäller projekt inom 
den privata sektorn omfattar borgensförbin-
delsen alla politiska risker, medan EIB påtar 
sig hela den kommersiella risken. Med poli-
tiska risker avses bland annat att gränsöver-
skridande valutaöverföringar och valutaväx-
lingar förhindras, expropriationer, krigstill-
stånd, revolution, uppror, terrorism och åsi-
dosättande av rättsskydd med avseende på 
avtalsbrott. Medlemsstaternas åtaganden ska 
bli föremål för borgensförbindelser mellan 
var och en av medlemsstaterna och EIB.  

Artikel 5. Transaktioner som förvaltas av 
EIB. Enligt punkt 1 ska betalningar till EIB 
för särskilda lån som beviljats AVS-staterna, 
de utomeuropeiska länderna och territorierna 
och de franska utomeuropeiska departemen-
ten samt inkomster från riskkapitaltransak-
tioner som gjorts inom ramen för fonder som 
föregått nionde EUF krediteras medlemssta-
terna i förhållande till deras bidrag till re-
spektive EUF. Rådet kan emellertid på för-
slag från kommissionen med enhällighet be-
sluta att medlen ska avsättas till en reserv el-
ler för andra ändamål. De belopp som ska 
krediteras medlemsstaterna ska först minskas 
med EIB:s avgifter för förvaltningen av dessa 
lån och transaktioner. 

Däremot ska EIB:s inkomster från transak-
tioner inom ramen för investeringsanslaget 
inom nionde, tionde och elfte EUF användas 

för ytterligare transaktioner inom ramen för 
investeringsanslaget i enlighet med artikel 3 i 
bilaga II till Cotonouavtalet, efter avdrag för 
exceptionella utgifter och förpliktelser i sam-
band med investeringsanslaget. Dessa ytter-
ligare transaktioner inom ramen för invester-
ingsanslaget bestäms i enlighet med artikel 3 
i bilaga II till Cotonouavtalet. EIB ska få full 
ersättning för förvaltningen av dessa transak-
tioner inom ramen för investeringsanslaget i 
enlighet med artikel 3.1 a i bilaga II till Co-
tonouavtalet och relevanta bestämmelser i 
associeringsbeslutet.  

Artikel 6. Medel för kommissionens stöd-
utgifter i förbindelse med EUF. I punkt 1 be-
stäms att kostnaderna för stödutgifter ska 
täckas av medlen från EUF. Medlen för stöd-
åtgärder, som i enlighet med artikel 1 är 1 
052,5 miljoner euro, ska täcka sådana kost-
nader i förbindelse med programplanering 
och genomförande av EUF som inte nödvän-
digtvis omfattas av de strategidokument och 
fleråriga vägledande program som avses i 
den genomförandeförordning som ska antas i 
enlighet med artikel 10.1 i detta avtal. Kom-
missionen ska vartannat år informera om hur 
dessa medel används och om ytterligare an-
strängningar för att göra effektivitetsinbe-
sparingar och effektivitetsvinster. Kommis-
sionen ska i förväg underrätta medlemsstater 
om eventuella ytterligare belopp som tas från 
EU:s budget för att genomföra EUF. 

I punkt 2 förtecknas de utgifter som med-
len för stödåtgärder kan användas till. Dessa 
är utgifter i förbindelse med förberedelse, 
uppföljning, övervakning, redovisning, revi-
sion och utvärdering, inbegripet resultatrap-
portering, som är direkt nödvändiga för pro-
gramplaneringen och genomförandet av 
EUF-medlen som förvaltas av kommissionen 
samt med förverkligandet av EUF:s mål, t.ex. 
utgifter för forskning på utvecklingsområdet, 
studier, möten, information, upplysnings-
verksamhet, utbildning och publikationer, in-
begripet information och kommunikation om 
bl.a. resultatet av EUF-programmen. Dator-
nätverk för informationsutbyte och andra 
administrativa eller tekniska utgifter vid pro-
gramplaneringen och genomförandet av EUF 
kan täckas ur dessa medel. Medlen kan an-
vändas såväl vid kommissionens huvudkon-
tor som vid unionens delegationer för det 
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administrativa stöd som krävs för att förvalta 
de transaktioner som finansieras inom ramen 
för Cotonouavtalet och associeringsbeslutet. 

Som ett nytt tillägg jämfört med tionde 
EUF bestäms i punkt 3 om inkluderande av 
medel för stödåtgärder för att förbättra EUF-
programmens effekt i samband med genom-
förandet av en omfattande resultatram samt 
en utökad övervakning och utvärdering av 
EUF-programmen från och med 2014. Dessa 
medel ska också bidra till kommissionens in-
satser för att förbättra EUF:s finansiella för-
valtning och prognoser med hjälp av regel-
bundna lägesrapporter. 

 
Kapitel II Genomförande och slutbe-
stämmelser 

Artikel 7. Bidrag till elfte EUF. I artikeln 
föreskrivs om medlemsstaternas årliga finan-
siella bidrag till elfte EUF. I punkt 1 åläggs 
kommissionen att före den 20 oktober varje 
år fastställa och 

till rådet överlämna en plan över åtagan-
den, betalningar och infordran av bidrag som 
ska göras under det innevarande samt de två 
påföljande budgetåren. Planen ska beakta 
EIB:s prognoser avseende förvaltning och 
åtgärder inom ramen för investeringsansla-
get. Beloppen ska grunda sig på förmågan att 
faktiskt tillhandahålla de föreslagna medlen. 

Med stöd av punkt 2 ska rådet på förslag av 
kommissionen med kvalificerad majoritet en-
ligt artikel 8 besluta om taket för det årliga 
bidragsbeloppet för det andra året efter 
kommissionens förslag. Dessutom ska rådet 
inom det tak som fastställdes det föregående 
året besluta om det årliga beloppet för inford-
ran av bidrag för det första året efter kom-
missionens förslag och därvid ange hur stor 
del som ska gå till kommissionen respektive 
EIB. 

Om de bidrag som fastställts enligt punkt 2 
avviker från EUF:s faktiska behov under 
budgetåret i fråga ska kommissionen för rå-
det lägga fram förslag till ändring a v bi-
dragsbeloppen inom det tak som avses ovan. 
Härefter ska rådet fatta beslut med kvalifice-
rad majoritet enligt artikel 8.  

Enligt punkt 4 kan infordran av bidrag inte 
överskrida det tak som fastställs i punkt 2. 
Taket kan inte heller höjas, om inte detta be-

slutas med kvalificerad majoritet av rådet en-
ligt artikel 8 i fall då det föreligger särskilda 
behov på grund av exceptionella och oförut-
sedda omständigheter. Sådana omständighe-
ter gäller exempelvis situationer efter en kris. 
I sådana fall ska kommissionen och rådet se 
till att bidragen motsvarar de förväntade be-
talningarna. 

Enligt punkt 5 ska kommissionen varje år 
senast den 20 oktober meddela rådet sina be-
räkningar av åtaganden, utbetalningar och 
bidrag för vart och ett av de påföljande tre 
budgetåren. Enligt punkt 6 ska varje med-
lemsstats bidrag beräknas i förhållande till 
dess bidrag till respektive berörd EUF när det 
gäller medel som överförts från tidigare fon-
der till elfte EUF enligt artikel 1.2 b. När det 
gäller eventuella medel från tionde EUF och 
tidigare EUF som inte överförts till elfte 
EUF, ska tidigare inverkan på bidraget från 
varje medlemsstat beräknas i förhållande till 
varje medlemsstats bidrag till tionde EUF.  I 
punkt 7 föreskrivs att närmare bestämmelser 
om hur medlemsstaterna ska betala sina bi-
drag ska fastställas i den budgetförordning 
som avses i artikel 10.2. 

Artikel 8. Kommittén för Europeiska ut-
vecklingsfonden. I artikeln föreskrivs om in-
rättandet av EUF-kommittén för förvaltning 
av de medel från elfte EUF som förvaltas av 
kommissionen. Enligt punkt 1 ska kommittén 
inrättas vid kommissionen och bestå av före-
trädare för medlemsstaternas regeringar. En 
företrädare för kommissionen ska vara ordfö-
rande i kommittén och dess sekretariat ska 
tillhandahållas av kommissionen. En obser-
vatör från EIB ska delta i kommitténs över-
läggningar när det är fråga om ärenden som 
rör banken. 

 
Medlemsstaternas röster i EUF-kommittén 

ska enligt punkt 2 fördelas på följande sätt: 
 

Medlemsstat Röster 

Belgien 33 
Bulgarien 2 
Tjeckien 8 
Danmark 20 
Tyskland 206 
Estland 1 
Irland 9 
Grekland 15 
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Spanien 79 
Frankrike 178 
Kroatien (*) [2] 
Italien 125 
Cypern 1 
Lettland 1 
Litauen 2 
Luxemburg 3 
Ungern 6 
Malta 1 
Nederländerna 48 
Österrike 24 
Polen 20 
Portugal 12 
Rumänien 7 
Slovenien 2 
Slovakien 4 
Finland 15 
Sverige 29 
Förenade kungariket 147 
Summa EU 27 998 
Summa EU 28  [1 000] 
(*) Uppskattat röstantal.. 

 
Enligt punkt 3 ska det för kvalificerad ma-

joritet i EUF-kommittén krävas 720 röster av 
998. Ett tilläggsvillkor är att minst 14 med-
lemsstater röstar för förslaget. En blockeran-
de minoritet ska utgöras av 279 röster.  

Enligt punkt 4 ska ändringar av den röst-
fördelning som fastställs i punkt 2 och den 
kvalificerade majoritet som anges i punkt 3 
beslutas enhälligt av rådet, om en stat anslu-
ter sig till unionen. Kroatien har anslutit sig 
till unionen efter att avtalet ingicks. Punkt 2 
innefattar alltså endast en uppskattning av 
fördelningen av de kroatiska rösterna i EUF-
kommittén. Kommissionen utfärdade den 5 
september 2013 ett förslag till rådets beslut 
(KOM(2013) 596 slutlig) som bland annat 
syftade till att bekräfta uppskattningen i arti-
kel 8.2 om fördelningen av Kroatiens röster 
(2 röster). Vidare är det enligt beslutet me-
ningen att ändra artikel 8.3 att lyda som föl-
jer: För kvalificerad majoritet i EUF-
kommittén ska det krävas 721 röster av 1000, 
varvid minst 15 medlemsstater röstar för för-
slaget. En blockerande minoritet ska utgöras 
av 280 röster. Meningen är att kommissio-
nens förslag ska godkännas i rådet under vå-

ren 2014. Beslutet avses träda i kraft den dag 
som följer på godkännandedagen. 

Enligt punkt 5 ska rådet också anta EUF-
kommitténs arbetsordning med enhällighet. 
Närmare bestämmelser om kommittén ges 
genom rådets genomförandeförordning. 

Artikel 9. Kommittén för investeringsan-
slaget. Den andra kommittén som inrättas 
med det interna finansieringsavtalet för för-
valtningen av EUF-finansierat bistånd är en-
ligt artikel 9 kommittén för investeringsan-
slaget som inrättas under EIB:s överinseende. 
Kommittén för investeringsanslaget ska bestå 
av företrädare för medlemsstaternas reger-
ingar och en företrädare för kommissionen. 
EIB ska tillhandahålla kommitténs sekretariat 
och stödtjänster. Med stöd av punkt 2 ska rå-
det enhälligt anta arbetsordningen också för 
kommittén för investeringsanslaget. Enligt 
punkt 3 ska medlemsstaternas röster fördelas 
i kommittén för investeringsanslaget på 
samma sätt som i EUF-kommittén. Likaså 
ska kommittén fatta beslut med kvalificerad 
majoritet på motsvarande sätt som EUF-
kommittén. 

Artikel 10. Genomförandebestämmelser. 
Artikeln innehåller bestämmelser om genom-
förandeförordningen och budgetförordningen 
som utfärdas senare. Alla relevanta bestäm-
melser i rådets förordning (EG) nr 617/2007 
om genomförande av tionde EUF och kom-
missionens förordning (EG) nr 2304/2002 
om genomförande av associeringsbeslutet 
ska fortsätta att gälla i avvaktan på rådets an-
tagande av en genomförandeförordning för 
elfte EUF och tillämpningsföreskrifter för as-
socieringsbeslutet. Detta ska dock inte på-
verka tillämpningen av artikel 8 eller röstför-
delningen mellan medlemsstaterna. Genom-
förandeförordningen för elfte EUF ska fattas 
med enhällighet på förslag från kommissio-
nen och efter hörande av EIB. Genomföran-
debestämmelserna för unionens ekonomiska 
stöd till de utomeuropeiska länderna och ter-
ritorierna ska antas sedan rådet efter samråd 
med Europaparlamentet enhälligt antagit as-
socieringsbeslutet. 

Genomförandeförordningen för elfte EUF 
och tillämpningsföreskrifterna för associe-
ringsbeslutet ska innehålla de ändringar och 
förbättringar av programplanerings- och be-
slutsförfarandena som krävs för att unionens 
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och elfte EUF:s förfaranden i ännu ett steg 
ska kunna harmoniseras så långt som möjligt. 
Genomförandeförordningen för elfte EUF 
ska dessutom innehålla särskilda förvalt-
ningsförfaranden för den fredsbevarande re-
sursen för Afrika. Finansiellt och tekniskt bi-
stånd för genomförandet av artikel 11b i Co-
tonouavtalet om förhindrande av spridning 
av massförstörelsevapen ska finansieras ge-
nom andra specifika instrument än de som är 
avsedda för finansiering av AVS–EU-
samarbetet. Följaktligen föreskrivs det i 
punkt 1 att verksamhet under dessa bestäm-
melser måste godkännas genom på förhand 
fastställda budgetförvaltningsförfaranden. 
Utöver detta ingår det i artikel 1 en bestäm-
melse om att genomförandeförordningen för 
elfte EUF ska innehålla lämpliga åtgärder 
som gör det möjligt att matcha finansiering 
av anslag från elfte EUF och Europeiska re-
gionala utvecklingsfonden för att finansiera 
samarbetsprojekt mellan unionens yttersta 
randområden och AVS-staterna samt de ut-
omeuropeiska länderna och territorierna i 
Västindien, Västafrika och Indiska oceanen, 
särskilt förenklade mekanismer för gemen-
sam förvaltning av sådana projekt. 

Kommissionen gav rådet sitt förslag till 
genomförandeförordning i juli 2013. Be-
handlingen av förslaget i rådet slutfördes i 
mars 2014. Rådet hörde också EIB i frågan. 
Godkännandet krävde ett enhälligt beslut av 
rådet. 

Enligt punkt 2 ska rådet anta en budgetför-
ordning, varvid det ska fatta sitt beslut med 
kvalificerad majoritet i enlighet med artikel 8 
på grundval av ett förslag från kommissionen 
och efter ett yttrande från EIB om de be-
stämmelser som berör den och ett yttrande 
från revisionsrätten. Kommissionen gav sitt 
förslag till budgetförordning i oktober 2013 
och behandlingen slutfördes i april 2014. En-
ligt punkt 3 ska kommissionens förslag till 
genomförande- och budgetförordningar 
bland annat innehålla en möjlighet att vid 
behov delegera genomförandet av uppgifter 
till tredje part. 

Artikel 11. Finansiellt genomförande, re-
dovisning, revision och ansvarsfrihet. Kom-
missionen svarar för det finansiella genomfö-
randet av de anslag som den förvaltar med 
stöd av det interna finansieringsavtalet, sär-

skilt det finansiella genomförandet av projekt 
och program i enlighet med budgetförord-
ningen. För återbetalning av otillbörligen ut-
betalade medel är kommissionens beslut 
verkställbara i enlighet med artikel 299 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget).  

Enligt punkt 2 ska EIB förvalta invester-
ingsanslaget och genomföra transaktionerna 
inom ramen för detta på unionens vägnar i 
enlighet med budgetförordningen. EIB ska 
därvid agera på medlemsstaternas risk. Med-
lemsstaterna ska bli innehavare av alla med 
dessa transaktioner förbundna rättigheter, 
särskilt som fordringsägare eller ägare. Enligt 
punkt 3 ska EIB, i enlighet med sin stadga 
och bästa bankpraxis, svara för det finansiel-
la genomförandet av transaktionerna med 
användning av lån ur sina medel, eventuellt 
kombinerade med räntesubventioner ur 
EUF:s bidragsmedel. 

Med stöd av punkt 4 ska kommissionen för 
varje budgetår fastställa och godkänna EUF:s 
räkenskaper och skicka dem till Europapar-
lamentet, rådet och revisionsrätten. 

I punkt 5 åläggs EIB att varje år till kom-
missionen och rådet överlämna en årsrapport 
om genomförandet av de transaktioner som 
finansierats med de medel från EUF som 
förvaltas av banken. Revisionsrätten ska i re-
gel utöva sina befogenheter enligt artikel 287 
i EUF-fördraget avseende EUF:s transaktio-
ner. Villkoren för revisionsrättens utövande 
av sina befogenheter fastställs i budgetför-
ordningen. 

Med stöd av punkt 7 ska Europaparlamen-
tet besluta om ansvarsfrihet för kommissio-
nen för den finansiella förvaltningen av EUF, 
med undantag av de transaktioner som för-
valtas av EIB. Ansvarsfriheten beviljas på 
rekommendation av rådet som ska fatta sitt 
beslut med kvalificerad majoritet enligt arti-
kel 8. Transaktioner som finansieras med de 
medel från EUF som förvaltas av EIB omfat-
tas av det kontroll- och ansvarsfrihetsförfa-
rande som anges i EIB:s stadga. 

Artikel 12. Revisionsklausul. Enligt arti-
keln får rådet, på förslag av kommissionen, 
enhälligt fatta beslut om att ändra artikel 1.3 
och artiklarna i kapitel II, med undantag av 
artikel 8 om EUF-kommittén. EIB ska vara 
delaktig i kommissionens revisionsförslag 
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när det gäller frågor som rör EIB:s verksam-
het och investeringsanslaget. 

Artikel 13. Europeiska utrikestjänsten. Det 
föreskrivs i artikeln att avtalet ska tillämpas i 
överensstämmelse med rådets beslut 
2010/427/EU om hur den europeiska avdel-
ningen för yttre åtgärder ska organiseras och 
arbeta.  

Artikel 14. Ratificering, ikraftträdande 
och giltighetstid. Enligt punkt 1 ska varje 
medlemsstat godkänna avtalet i enlighet med 
sina egna konstitutionella bestämmelser. 
Varje medlemsstats regering ska till general-
sekretariatet för Europeiska unionens råd 
anmäla när de nationella förfaranden som 
krävs för att avtalet ska träda i kraft har slut-
förts. Enligt punkt 2 träder avtalet i kraft den 
första dagen i den andra månaden efter det att 
den sista medlemsstaten har anmält att den 
har godkänt avtalet på det sätt som redogjorts 
ovan. 

Enligt punkt 3 ska avtalet ha samma giltig-
hetstid som den fleråriga budgetramen för 
perioden 2014–2020, som är bifogad Coto-
nouavtalet, och associeringsbeslutet (2014–
2020). Trots vad som sägs i artikel 1.4 ska 
avtalet emellertid vara i kraft under den tid 
som krävs för att alla transaktioner som fi-
nansieras inom ramen för Cotonouavtalet, as-
socieringsbeslutet och den fleråriga budget-
ramen ska kunna genomföras i sin helhet. 

Artikel 15. Giltiga språk. Enligt artikeln 
har avtalet upprättats på EU:s alla officiella 
språk, vilka samtliga texter är lika giltiga.  

 
2  Ikraftträdande 

Det interna finansieringsavtalet träder en-
ligt artikel 14 i avtalet i kraft den första da-
gen i den andra månaden efter det att den sis-
ta medlemsstaten har anmält att den har god-
känt avtalet i enlighet med sina egna konsti-
tutionella bestämmelser. Tolv medlemsstater 
har fram till den 15 maj 2014 anmält att de 
har godkänt avtalet. 

 
3  Behovet  av r iksdagens samtycke 

och behandl ingsordning 

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs 
riksdagens godkännande för fördrag och 
andra internationella förpliktelser som inne-

håller sådana bestämmelser som hör till om-
rådet för lagstiftningen eller annars har avse-
värd betydelse, eller som enligt grundlagen 
av någon annan anledning kräver riksdagens 
godkännande. Bestämmelser som av någon 
annan anledning kräver riksdagens godkän-
nande är bl.a. internationella förpliktelser 
som är bindande för riksdagens budgetbefo-
genheter (GrUU 45/2000 rd, GrUU 51/2001 
rd, GrUU 11/2003 rd, GrUU 14/2005 rd, 
GrUU 14/2010 rd samt RP 1/1998 rd, s. 
149/I). Som sådana förpliktelser har i prakti-
ken betraktats närmast bestämmelser som 
medför direkta utgifter för staten. 

Enligt artikel 1.2 a i det interna finansie-
ringsavtalet är Finlands bidrag under åren 
2014–2020 till medlen för elfte EUF 460 362 
995 euro. I artikel 4 i avtalet bestäms om 
medlemsstaternas borgensförbindelser gent-
emot Europeiska investeringsbanken. Enligt 
artikeln ska medlemsstaterna förbinda sig att 
i proportion till sina respektive insatser i 
bankens kapital, och med avstående från var-
je rätt att göra invändningar, gå i borgen 
gentemot EIB avseende alla ekonomiska 
skyldigheter som gäller riskkapitallån som 
EIB beviljat AVS-staterna och de utomeuro-
peiska länderna och territorierna ur egna me-
del. Borgensförbindelsen begränsas till att 
omfatta 75 procent av totalbeloppet för alla 
de krediter som EIB ställt avseende låneavta-
len och ska omfatta alla risker för projekt 
inom den offentliga sektorn. När det gäller 
projekt inom den privata sektorn ska bor-
gensförbindelsen omfatta alla politiska ris-
ker, men EIB påta sig hela den kommersiella 
risken. Dessa bestämmelser är bindande för 
riksdagens budgetbefogenheter och kräver 
därför riksdagens godkännande. 

Alla bestämmelser i det interna finansie-
ringsavtalet hör till medlemsstaternas behö-
righet.  

Det interna finansieringsavtalet innehåller 
inte bestämmelser som gäller grundlagen på 
det sätt som avses i andra meningen i 94 § 2 
mom. i grundlagen. Det interna finansie-
ringsavtalet kan enligt regeringens uppfatt-
ning följaktligen godkännas med enkel majo-
ritet. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att 
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riksdagen godkänner det i Luxem-
burg den 24 juni 2013 ingångna inter-
na avtalet mellan företrädarna för re-
geringarna i Europeiska unionens 
medlemsstater, församlade i rådet, om 
finansiering av Europeiska unionens 
bistånd inom den fleråriga budgetra-

men för perioden 2014–2020 i enlighet 
med AVS–EU–partnerskapsavtalet och 
om tilldelning av ekonomiskt stöd till 
de utomeuropeiska länder och territo-
rier på vilka den fjärde delen i fördra-
get om Europeiska unionens funktions-
sätt är tillämplig. 

————— 
 

Helsingfors den 3 juli 2014 

 
Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka 
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Avtalstexter 

 
 
 
 
 

INTERNT AVTAL 
MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA 

I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, 
FÖRSAMLADE I RÅDET, 

OM FINANSIERING AV EUROPEISKA UNIONENS BISTÅND 
INOM DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 

FÖR PERIODEN 2014–2020 I ENLIGHET 
MED AVS–EU–PARTNERSKAPSAVTALET 

OCH OM TILLDELNING AV EKONOMISKT STÖD 
TILL DE UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER 

PÅ VILKA DEN FJÄRDE DELEN I FÖRDRAGET 
OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT ÄR TILLÄMPLIG 

 
FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMS-
STATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE 
 
med beaktande av fördraget om Europeiska unionen 
 
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
 
efter att ha hört Europeiska kommissionen, 
 
efter att ha hört Europeiska investeringsbanken, och 
 
AV FÖLJANDE SKÄL: 
 

(1) I partnerskapsavtalet mellan medlem-
marna i gruppen av stater i Afrika, Västindi-
en och Stillahavsområdet, å ena sidan, och 
Europeiska gemenskapen och dess medlems-
stater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou 
den 23 juni 20001, ändrat för första gången i 
Luxemburg den 25 juni 20052 och ändrat för 
andra gången i Ouagadougou den 22 juni 
20103, (nedan kallat AVS–EU-partnerskaps-
avtalet), föreskrivs att ett finansprotokoll ska 
fastställas för varje femårsperiod. 

(2) Den 17 juli 2006 antog företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar, församlade i 
rådet, ett internt avtal om finansiering av ge-
menskapens bistånd inom den fleråriga bud-

                                                 

1 EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. 
2 EUT L 287, 28.10.2005, s. 4. 
3 EUT L 287, 4.11.2010, s. 3. 

getramen för perioden 2008–2013 i enlighet 
med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om 
tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeu-
ropeiska länder och territorier på vilka den 
fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig4. 

(3) Rådets beslut 2001/822/EG av den 27 
november 2001 om associering av de utom-
europeiska länderna och territorierna med 
Europeiska gemenskapen5 (nedan kallat 
ULT-beslutet) gäller till och med den 31 de-
cember 2013. Ett nytt beslut bör antas före 
detta datum. 

(4) Det bör inrättas en elfte europeisk ut-
vecklingsfond (EUF) för att genomföra 
AVS–EU-partnerskapsavtalet och ULT-
beslutet och fastläggas ett förfarande för att 

                                                 

4 EUT L 247, 9.9.2006, s. 32. 
5 EGT L 314, 30.11.2001, s. 1. 
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fastställa tilldelningen av medel och med-
lemsstaternas bidrag till dessa medel. 

(5) Unionen och dess medlemsstater har i 
enlighet med bilaga Ib till AVS–EU-partner-
skapsavtalet och tillsammans med gruppen 
av stater i Afrika, Västindien och Stillahavs-
området (nedan kallade AVS-staterna) ge-
nomfört en resultatöversyn som innehåller en 
bedömning av det faktiska genomförandet av 
åtaganden och utbetalningar. 

(6) Det bör fastställas regler för förvalt-
ningen av det ekonomiska samarbetet. 

(7) En kommitté bestående av företrädare 
för medlemsstaternas regeringar (nedan kal-
lad EUF-kommittén) bör inrättas vid kom-
missionen, och en liknande kommitté bör in-
rättas vid Europeiska investeringsbanken 
(nedan kallad EIB). EIB:s och kommissio-
nens arbete för att tillämpa AVS–EU-
partnerskapsavtalet och motsvarande be-
stämmelser i ULT-beslutet bör harmoniseras. 

(8) Unionens politik på området utveck-
lingssamarbete styrs av de millennieutveck-
lingsmål som antogs av Förenta nationernas 
generalförsamling den 8 september 2000, in-
klusive alla senare ändringar. 

(9) Den 22 december 2005 antog rådet och 
företrädarna för medlemsstaternas regeringar, 
församlade i rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen en gemensam förklaring om 
Europeiska unionens utvecklingspolitik: ”Eu-
ropeiskt samförstånd”6. 

(10) Den 9 december 2010 antog rådet slut-
satser om ömsesidig ansvarsskyldighet och 
insyn: Ett fjärde kapitel i EU:s operativa ram 
för biståndseffektivitet. Dessa slutsatser bi-
fogades den konsoliderade texten om den 
operativa ramen för biståndseffektivitet ge-
nom vilken överenskommelserna inom Paris-
förklaringen om biståndseffektivitet (2005), 
EU:s uppförandekod om komplementaritet 
och arbetsfördelning inom utvecklingspoliti-
ken (2007) och EU:s riktlinjer för Accra-
handlingsplanen (2008) bekräftades. Den 14 
november 2011 antog rådet EU:s gemen-
samma ståndpunkt, däribland EU:s öppen-
hetsgaranti och andra aspekter på öppenhet 
och ansvarsutkrävande, inför det fjärde hög-
nivåforumet om biståndseffektivitet i Busan i 
Sydkorea, vilket bland annat resulterade i 

                                                 

6 EUT L 46, 24.2.2006, s. 1. 

Busandokumentet. Unionen och dess med-
lemsstater har godkänt Busandokumentet. 
Den 14 maj 2012 antog rådet slutsatser om 
att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: 
en agenda för förändring och om det framtida 
upplägget för budgetstödet från EU till tred-
jeländer.  

(11) Hänsyn bör tas till de mål för det of-
fentliga utvecklingsbiståndet som anges i 
skäl 10. När kommissionen rapporterar om 
EUF-utgifter till medlemsstaterna och 
OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd bör 
den göra åtskillnad mellan offentligt utveck-
lingsbistånd och annan verksamhet. 

(12) Den 22 december 2009 antog rådet 
slutsatser om EU:s förbindelser med utomeu-
ropeiska länder och territorier (ULT). 

(13) Tillämpningen av detta avtal bör över-
ensstämma med rådets beslut 2010/427/EU 
av den 26 juli 2010 om hur den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska organise-
ras och arbeta7. 

(14) För att undvika ett avbrott i finansie-
ringen under perioden mars till december 
2020 bör den fleråriga budgetramen för elfte 
EUF ges samma giltighetstid som den fler-
åriga budgetramen  för perioden 2014–2020 
som är tillämplig på unionens allmänna bud-
get. Följaktligen bör sista dag för åtaganden 
avseende medel från elfte EUF fastställas till 
den 31 december 2020 snarare än den 28 feb-
ruari 2020 som är den sista giltighetsdagen 
för AVS–EU-partnerskapsavtalet. 

(15) Målen för elfte EUF, som bygger på 
de grundläggande principerna för AVS–EU-
partnerskapsavtalet, är utrotning av fattig-
dom, en hållbar utveckling samt en gradvis 
integration av AVS-länderna i världsekono-
min. De minst utvecklade länderna bör få 
specialbehandling. 

(16) I syfte att stärka det sociala och eko-
nomiska samarbetet mellan regionerna i uni-
onens yttersta randområden och AVS-
länderna, samt de utomeuropeiska länderna 
och territorierna i Västindien, Västafrika och 
Indiska oceanen, bör förordningarna om Eu-
ropeiska regionala utvecklingsfonden och eu-
ropeiskt territoriellt samarbete inbegripa en 
förstärkning av anslagen för perioden 2014–
2020 för samarbete mellan dessa. 

                                                 

7 EUT L 201, 3.8.2010, s. 30. 
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HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE. 

KAPITEL 1 

FINANSIELLA MEDEL 

ARTIKEL 1 

Medel avsedda för elfte EUF 

1. Medlemsstaterna inrättar härmed en elfte 
europeisk utvecklingsfond, nedan kallad elfte 
EUF. 

2. Elfte EUF ska bestå av: 
a) Ett belopp på 30 506 miljoner EUR (i 

löpande priser) som finansieras av medlems-
staterna enligt följande: 

 
 

Medlemsstat Fördelnings- 
nyckel (%) 

Bidrag  i 
EUR 

Belgien 3,24927 991 222 306 
Bulgarien 0,21853 66 664 762 
Tjeckien 0,79745 243 270 097 
Danmark 1,98045 604 156 077 
Tyskland 20,5798 6 278 073 788 
Estland 0,08635 26 341 931 
Irland 0,94006 286 774 704 
Grekland 1,50735 459 832 191 
Spanien 7,93248 2 419 882 349 
Frankrike 17,81269 5 433 939 212 
Kroatien (*) 0,22518 68 693 411 
Italien 12,53009 3 822 429 255 
Cypern 0,11162 34 050 797 
Lettland 0,11612 35 423 567 
Litauen 0,18077 55 145 696 
Luxemburg 0,25509 77 817 755 
Ungern 0,61456 187 477 674 
Malta 0,03801 11 595 331 
Nederländerna 4,77678 1 457 204 507 
Österrike 2,39757 731 402 704 
Polen 2,00734 612 359 140 
Portugal 1,19679 365 092 757 
Rumänien 0,71815 219 078 839 
Slovenien 0,22452 68 492 071 
Slovakien 0,37616 114 751 370 
Finland 1,50909 460 362 995 
Sverige 2,93911 896 604 897 
Förenade   
kungariket 

14,67862 4 477 859 817 

YHTEENSÄ 100,00000 30 506 000 000 
(*)Uppskattat belopp 

 
Beloppet på 30 506 miljoner EUR ska stäl-

las till förfogande från och med den dag då 
den fleråriga budgetramen för perioden 
2014-2020 träder i kraft; därav ska 

i) 29 089 miljoner EUR ska tilldelas AVS-
staterna, 

ii) 364,5  miljoner EUR ska tilldelas ULT, 
iii) 1 052,5  miljoner EUR ska tilldelas 

kommissionen för stödutgifter enligt artikel 6 
i förbindelse med programplaneringen och 
genomförandet av elfte EUF; av vilket åt-
minstone 76,3 miljoner EUR ska tilldelas 
kommissionen för de åtgärder för att förbätt-
ra EUF-programmens effekt som avses i arti-
kel 6.3. 

b) Med undantag av bidragen för finansie-
ring av räntesubventioner ska de medel som 
avses i bilagorna I och Ib till AVS–EU-
partnerskapsavtalet och bilagorna II A och II 
Aa till ULT-beslutet och som inom ramen för 
nionde och tionde EUF avsatts till finansie-
ring av investeringsanslagen inte påverkas av 
beslut 2005/446/EG8, och punkt 5 i bilaga Ib 
till AVS–EU-partnerskapsavtalet där det 
fastställs en tidpunkt efter vilken det inte 
längre får ingås åtaganden avseende medel 
från nionde och tionde EUF. Dessa medel 
ska överföras till elfte EUF och förvaltas i 
enlighet med tillämpningsföreskrifterna för 
elfte EUF, vad gäller de medel som avses i 
bilagorna i och 1b till AVS–EU-
partnerskapsavtalet, från och med dagen för 
ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 
för perioden 2014–2020 inom ramen för 
AVS–EU-partnerskapsavtalet och, vad gäller 
de medel som avses i bilagorna IIA och IIAa 
till ULT-beslutet, från och med dagen för 
ikraftträdandet av rådets beslut om ekono-
miskt bistånd till ULT för perioden 2014–
2020. 

                                                 

8  Beslut 2005/446/EG av företrädarna för med-
lemsstaternas regeringar, församlade i rådet av 
den 30 maj 2005 om fastställande av den tidpunkt 
efter vilken det inte längre får ingås åtaganden 
avseende medel från nionde Europeiska utveck-
lingsfonden (EUF) (EUT L 156, 18.6.2005, s. 
19). 
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3. Efter den 31 december 2013, eller efter 
dagen för ikraftträdandet av den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020 om 
den dagen infaller senare, får det inte längre 
ingås åtaganden avseende medel från tionde 
EUF eller från tidigare EUF, om inte rådet 
med enhällighet beslutar något annat på 
grundval av ett förslag från kommissionen, 
med undantag för återstående medel och de 
medel som efter dagen i fråga frigjorts från 
Stabex (systemet för stabilisering av export-
inkomster från jordbruksråvaror) inom ramen 
för de EUF som föregått nionde EUF och 
med undantag för de medel som avses i 
punkt 2 b. 

4. Efter den 31 december 2013, eller efter 
dagen för ikraftträdandet av den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 om den dagen 
infaller senare, får det inte längre ingås åta-
ganden avseende medel som frigjorts från 
projekt inom ramen för tionde EUF eller ti-
digare EUF, om inte rådet med enhällighet 
beslutar något annat på grundval av ett för-
slag från kommissionen, med undantag för 
de medel som efter dagen i fråga frigjorts 
från Stabex inom ramen för de EUF som fö-
regått nionde EUF, och som automatiskt ska 
överföras till de berörda nationella vägledan-
de program som avses i artiklarna 2 a i och 
3.1 och de medel som ska finansiera de inve-
steringsanslag som avses i punkt 2 b i den 
här artikeln. 

5. De sammanlagda medlen för elfte EUF 
ska avse perioden 1 januari 2014–31 decem-
ber 2020. Åtaganden för medel från elfte 
EUF, och när det gäller investeringsanslaget 
medel från återflöden, ska inte löpa längre än 
till den 31 december 2020, om inte rådet med 
enhällighet beslutar något annat på grundval 
av ett förslag från kommissionen. De medel 
som medlemsstaterna anslagit inom ramen 
för nionde, tionde och elfte EUF för att fi-
nansiera investeringsanslaget ska dock vara 
tillgängliga för utbetalning även efter den 31 
december 2020, till det datum som ska fast-
ställas i den  budgetförordning för elfte EUF 
som avses i artikel 10.2. 

6. Ränteintäkter från transaktioner som fi-
nansierats inom ramen för tidigare EUF och 
ränteintäkter från de medel från elfte EUF 
som förvaltas av kommissionen ska kredite-
ras ett eller flera bankkonton som öppnats i 

kommissionens namn och användas i enlig-
het med artikel 6. Användningen av räntein-
täkterna från de medel som förvaltas av EIB 
ska fastställas i den budgetförordning som 
avses i artikel 10.2. 

7. Om en stat ansluter sig till unionen ska 
de bidrag och fördelningsnycklar som anges i 
punkt 2 a ändras genom enhälligt beslut av 
rådet på förslag från kommissionen. 

8. De finansiella medlen kan också justeras 
genom ett enhälligt rådsbeslut, särskilt i en-
lighet med artikel 62.2 i AVS–EU-
partnerskapsavtalet. 

9. Varje medlemsstat kan, utan att det på-
verkar reglerna och förfarandena för besluts-
fattande enligt artikel 8, lämna frivilliga bi-
drag till kommissionen eller EIB för att stöd-
ja målen i AVS–EU-partnerskapsavtalet. 
Medlemsstaterna kan även medfinansiera 
projekt eller program, till exempel inom ra-
men för särskilda initiativ som förvaltas av 
kommissionen eller EIB. AVS-staterna ska 
garanteras äganderätten till sådana initiativ 
på det nationella planet. 

Den genomförandeförordning och budget-
förordning som avses i artikel 10 ska omfatta 
nödvändiga bestämmelser om medfinansie-
ring genom elfte EUF samt om medfinansie-
ringsverksamhet genomförd av medlemssta-
terna. Medlemsstaterna ska i förväg informe-
ra rådet om sina frivilliga bidrag. 

10. Unionen och dess medlemsstater ska 
genomföra en resultatöversyn för att bedöma 
i vilken utsträckning åtaganden och utbetal-
ningar har genomförts och vilka resultat och 
effekter som uppnåtts genom det stöd som 
lämnats. Översynen ska företas på grundval 
av ett förslag från kommissionen. 

 
ARTIKEL 2 

Medel för AVS-staterna 

Det belopp på  29 089  miljoner EUR som 
avses i artikel 1.2 a i ska fördelas mellan 
samarbetsinstrumenten på följande sätt: 

a) beloppet 24 365 miljoner EUR ska av-
sättas till finansieringen av nationella och re-
gionala vägledande program. Detta anslag 
ska användas för att finansiera 
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i) nationella vägledande program i AVS-
staterna i enlighet med artiklarna 1–5 i bilaga 
IV till AVS–EU-partnerskapsavtalet, 

ii) regionala vägledande program till stöd 
för regionalt och interregionalt samarbete 
och integration i AVS-staterna i enlighet med 
artiklarna 6–11 i bilaga IV till AVS–EU-
partnerskapsavtalet. 

b) Beloppet 3 590 miljoner EUR ska avsät-
tas till samarbete mellan AVS-staterna och 
interregionalt samarbete som omfattar många 
eller samtliga AVS-stater, i enlighet med ar-
tiklarna 12–14 i bilaga IV till AVS–EU-
partnerskapsavtalet. I detta anslag kan ingå 
strukturstöd till institutioner och organ som 
inrättats enligt AVS–EU-partnerskapsavtalet. 
Detta anslag ska omfatta stöd till driftskost-
naderna för det AVS-sekretariat som det 
hänvisas till i punkterna 1 och 2 i protokoll 1 
till AVS–EU-partnerskapsavtalet. 
c) Delar av medlen enligt leden a och b får 
användas för bistånd till oförutsedda behov 
och för att mildra de kortsiktiga skadliga 
verkningarna av exogena chocker, i enlighet 
med artiklarna 60, 66, 68, 72, 72a och 73 i 
AVS–EU-partnerskapsavtalet och artiklarna 
3 och 9 i bilaga IV till AVS–EU-
partnerskapsavtalet, inbegripet för komplette-
rande kortsiktigt humanitärt bistånd och ka-
tastrofbistånd i fall där sådant stöd inte kan 
finansieras från unionens budget. 

d) Beloppet 1 134 miljoner EUR ska avsät-
tas till EIB för finansiering av investerings-
anslaget i enlighet med de finansieringsfor-
mer och finansieringsvillkor som fastställs i 
bilaga II till AVS–EU-partnerskapsavtalet, 
inbegripet ett extra bidrag på 500 miljoner 
EUR till investeringsanslaget, som ska för-
valtas som en revolverande fond, samt 634 
miljoner EUR i form av bidrag för finansie-
ring av räntesubventioner och projektrelaterat 
tekniskt bistånd i enlighet med artiklarna 1, 2 
och 4 i bilaga II till AVS–EU-
partnerskapsavtalet under den period som 
omfattas av elfte EUF. 

 
ARTIKEL 3 

Medel för ULT 

1. Det belopp på 364,5 miljoner EUR som 
avses i artikel 1.2 a ii ska fördelas i enlighet 

med ett nytt ULT-beslut som ska fattas av 
rådet före den 31 december 2013, varav 
359,5 miljoner EUR ska anslås till finansie-
ringen av territoriella och regionala program 
och 5 miljoner EUR ska anslås till EIB för att 
finansiera räntesubventioner och tekniskt bi-
stånd i enlighet med det nya ULT-beslutet. 

2. Om ett utomeuropeiskt land eller territo-
rium som blivit självständigt ansluter sig till 
AVS–EU-partnerskapsavtalet ska det belopp 
som anges i punkt 1, nämligen 364,5 miljo-
ner EUR, minskas och det belopp som anges 
i artikel 2 a i ökas i motsvarande grad genom 
ett enhälligt beslut av rådet på förslag från 
kommissionen. 

 
ARTIKEL 4 

Lån ur EIB:s egna medel 

1. Till det belopp som avsatts för det inve-
steringsanslag inom nionde, tionde och elfte 
EUF som avses i artikel 1.2 b och det belopp 
som avses i artikel 2 d ska det läggas ett väg-
ledande belopp på upp till 2 600 miljoner 
EUR i form av lån ur EIB:s egna medel. Des-
sa medel ska anslås för de ändamål som an-
ges i bilaga II till AVS–EU-
partnerskapsavtalet till ett belopp på upp till 
2 500 miljoner EUR som kan utökas efter 
halva tiden efter ett beslut som ska fattas av 
EIB:s styrande organ och till ett belopp på 
upp till 100 miljoner EUR för de ändamål 
som anges i ULT-beslutet, i enlighet med 
villkoren i EIB:s stadga och de tillämpliga 
bestämmelserna om formerna och villkoren 
för finansiering av investeringar i bilaga II 
till AVS–EU-partnerskapsavtalet samt i 
ULT-beslutet. 

2. Medlemsstaterna ska förbinda sig att i 
proportion till sina respektive insatser i ban-
kens kapital, och med avstående från varje 
rätt att göra invändningar, gå i borgen gent-
emot EIB avseende alla ekonomiska skyldig-
heter för låntagarna enligt avtal om lån som 
banken beviljat ur egna medel genom till-
lämpning av artikel 1.1 i bilaga II till AVS–
EU-partnerskapsavtalet och motsvarande be-
stämmelser i ULT-beslutet. 

3. Den borgensförbindelse som avses i 
punkt 2 ska begränsas till att omfatta 75 % av 
totalbeloppet för alla de krediter som EIB 
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ställt avseende samtliga låneavtal och ska 
omfatta alla risker för projekt inom den of-
fentliga sektorn. När det gäller projekt inom 
den privata sektorn ska borgensförbindelsen 
omfatta alla politiska risker, men EIB ska 
påta sig hela den kommersiella risken. 

4. De åtaganden som medlemsstaterna gör 
enligt punkt 2 ska bli föremål för borgens-
förbindelser mellan var och en av medlems-
staterna och EIB. 

 
ARTIKEL 5 

Transaktioner som förvaltas av EIB 

1. Betalningar till EIB för särskilda lån som 
beviljats AVS-staterna, ULT och de franska 
utomeuropeiska departementen samt inkoms-
ter från riskkapitaltransaktioner som gjorts 
inom ramen för fonder som föregått nionde 
EUF ska krediteras medlemsstaterna i förhål-
lande till deras bidrag till de fonder från vilka 
dessa medel härrör, om inte rådet på förslag 
från kommissionen med enhällighet beslutar 
att medlen ska avsättas till en reserv eller för 
andra ändamål. 

2. De belopp som ska krediteras medlems-
staterna ska först minskas med EIB:s avgifter 
för förvaltningen av de lån och transaktioner 
som avses i punkt 1. 

3. EIB:s inkomster från transaktioner inom 
ramen för investeringsanslaget inom nionde, 
tionde och elfte EUF ska användas för ytter-
ligare transaktioner inom ramen för invester-
ingsanslaget i enlighet med artikel 3 i bilaga 
II till AVS–EU-partnerskapsavtalet, efter av-
drag för exceptionella utgifter och förpliktel-
ser i samband med investeringsanslaget. 

4. EIB ska få full ersättning för förvalt-
ningen av de transaktioner inom ramen för 
investeringsanslaget som avses i punkt 3 i 
enlighet med artikel 3.1 a i bilaga II till 
AVS–EU-partnerskapsavtalet och relevanta 
bestämmelser i ULT-beslutet. 

 
ARTIKEL 6 

Medel för kommissionens stödutgifter i för-
bindelse med EUF 

1. Kostnaderna för stödutgifter ska täckas 
av medlen för elfte EUF. De medel för stöd-

åtgärder som anges i artiklarna 1.2 b iii och 
1.6 ska täcka sådana kostnader i förbindelse 
med programplanering och genomförande av 
EUF som inte nödvändigtvis omfattas av de 
strategidokument och fleråriga vägledande 
program som avses i den genomförandeför-
ordning som ska antas i enlighet med artikel 
10.1 i detta avtal. Kommissionen ska vartan-
nat år  informera om hur dessa medel an-
vänds och om ytterligare ansträngningar för 
att göra effektivitetsinbesparingar och effek-
tivitetsvinster. Kommissionen ska i förväg 
underrätta medlemsstater om eventuella yt-
terligare belopp som tas från EU:s budget för 
att genomföra EUF. 

2. Medlen för stödåtgärder kan användas 
till att täcka kommissionens utgifter i förbin-
delse med följande: 

a) Förberedelse, uppföljning, övervakning, 
redovisning, revision och utvärdering, inbe-
gripet resultatrapportering, som är direkt 
nödvändiga för programplaneringen och ge-
nomförandet av EUF-medlen. 

b) Förverkligandet av EUF:s mål, t.ex. ut-
gifter för forskning på utvecklingsområdet, 
studier, möten, information, upplysnings-
verksamhet, utbildning och publikationer, in-
begripet information och kommunikation om 
bl.a. resultatet av EUF-programmen. Den 
budget som anslås till kommunikation enligt 
detta avtal ska också omfatta den övergri-
pande kommunikationen om unionens poli-
tiska prioriteringar för EUF. 

c) Datornätverk för informationsutbyte och 
andra administrativa eller tekniska utgifter 
vid programplaneringen och genomförandet 
av EUF. 

De medel som avses i artiklarna 1.2 a iii 
och 1.6 ska också täcka utgifter såväl vid 
kommissionens huvudkontor som vid unio-
nens delegationer för det administrativa stöd 
som krävs för att förvalta de transaktioner 
som finansieras inom ramen för AVS–EU-
partnerskapsavtalet och ULT-beslutet. 

De medel som avses i artiklarna 1.2 a iii 
och 1.6 ska dock inte anslås för verksamhet 
som ingår i den europeiska offentliga för-
valtningens centrala arbetsuppgifter. 

3. De medel för stödåtgärder för att förbätt-
ra EUF-programmens effekt som anges i ar-
tikel 1.2 a iii ska inkludera kommissionens 
utgifter i samband med genomförandet av en 
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omfattande resultatram samt en utökad över-
vakning och utvärdering av EUF-
programmen från och med 2014. Medlen ska 
också bidra till kommissionens insatser för 
att förbättra EUF:s finansiella förvaltning 
och prognoser med hjälp av regelbundna lä-
gesrapporter. 

  
KAPITEL II 

GENOMFÖRANDE OCH SLUTBE-
STÄMMELSER 

ARTIKEL 7 

Bidrag till elfte EUF 

1. Kommissionen ska före den 20 oktober 
varje år fastställa och till rådet överlämna en 
plan över åtaganden, betalningar och inford-
ran av bidrag som ska göras under det inne-
varande samt de två påföljande budgetåren, 
med beaktande av EIB:s prognoser avseende 
förvaltning och åtgärder inom ramen för in-
vesteringsanslaget. De angivna beloppen 
skall grunda sig på förmågan att faktiskt till-
handahålla de föreslagna medlen. 

2. På förslag från kommissionen ska rådet 
med kvalificerad majoritet enligt artikel 8 be-
sluta om taket för det årliga bidragsbeloppet 
för det andra året efter kommissionens för-
slag (n+2) och, inom det tak som fastställdes 
det föregående året, om det årliga beloppet 
för infordran av bidrag för det första året ef-
ter kommissionens förslag (n+1) och därvid 
ange hur stor del som ska gå till kommissio-
nen respektive EIB. 

3. Om de bidrag som beslutas enligt punkt 
2 avviker från elfte EUF:s faktiska behov 
under budgetåret i fråga ska kommissionen 
för rådet lägga fram förslag till ändring av 
bidragsbeloppen inom det tak som avses i 
punkt 2. I detta hänseende ska rådet ska fatta 
beslut med kvalificerad majoritet enligt arti-
kel 8. 

4. Infordran av bidrag kan inte överskrida 
det tak som fastställs i punkt 2, och taket kan 
inte heller höjas, om inte detta beslutas med 
kvalificerad majoritet av rådet enligt artikel 8 
i fall då det föreligger särskilda behov på 
grund av exceptionella och oförutsedda om-
ständigheter, exempelvis i situationer efter en 

kris. I sådana fall ska kommissionen och rå-
det se till att bidragen motsvarar de förvänta-
de betalningarna. 

5. Varje år ska kommissionen med beak-
tande av EIB:s prognoser senast den 20 ok-
tober meddela rådet sina beräkningar av åta-
ganden, utbetalningar och bidrag för vart och 
ett av de påföljande tre budgetåren. 

6. När det gäller medel som överförts från 
tidigare fonder till elfte EUF enligt artikel 1.2 
b ska varje medlemsstats bidrag beräknas i 
förhållande till dess bidrag till respektive be-
rörd EUF. 

När det gäller eventuella medel från tionde 
EUF och tidigare EUF som inte överförts till 
elfte EUF, ska tidigare inverkan på bidraget 
från varje medlemsstat beräknas i förhållande 
till varje medlemsstats bidrag till tionde 
EUF. 

7. Närmare bestämmelser om hur med-
lemsstaterna ska betala sina bidrag ska fast-
ställas i den budgetförordning som avses i ar-
tikel 10.2. 

 
 

ARTIKEL 8 

Kommittén för Europeiska utvecklingsfonden 

1. En kommitté (nedan kallad EUF-
kommittén) bestående av företrädare för 
medlemsstaternas regeringar ska inrättas vid 
kommissionen för förvaltning av de medel 
från elfte EUF som förvaltas av kommissio-
nen. En företrädare för kommissionen ska 
vara ordförande i EUF-kommittén och dess 
sekretariat ska tillhandahållas av kommissio-
nen. En observatör från EIB ska delta i 
kommitténs överläggningar när det är fråga 
om ärenden som rör EIB. 

2. Medlemsstaternas röster i EUF-
kommittén ska fördelas på följande sätt: 
 

Medlemsstat Röster 

Belgien 33 
Bulgarien 2 
Tjeckien 8 
Danmark 20 
Tyskland 206 
Estland 1 
Irland 9 
Grekland 15 



 RP 92/2014 rd  
  

 

23 

Spanien 79 
Frankrike 178 
Kroatien (*) [2] 
Italien 125 
Cypern 1 
Lettland 1 
Litauen 2 
Luxemburg 3 
Ungern 6 
Malta 1 
Nederländerna 48 
Österrike 24 
Polen 20 
Portugal 12 
Rumänien 7 
Slovenien 2 
Slovakien 4 
Finland 15 
Sverige 29 
Förenade kungariket 147 
Summa EU 27 998 
Summa EU 28  [1 000] 
(*) Uppskattat röstantal.. 

 
3. För kvalificerad majoritet i EUF-

kommittén ska det krävas 720 röster av 998, 
varvid minst 14 medlemsstater röstar för för-
slaget. En blockerande minoritet ska utgöras 
av 279 röster. 

4. Om en stat ansluter sig till unionen, ska 
ändringar av den röstfördelning som fast-
ställs i punkt 2 och den kvalificerade majori-
tet som anges i punkt 3 beslutas enhälligt av 
rådet. 

5. Rådet ska anta EUF-kommitténs arbets-
ordning med enhällighet på grundval av ett 
förslag från kommissionen. 

 
ARTIKEL 9 

Kommittén för investeringsanslag 

1. En kommitté (nedan kallad kommittén 
för investeringsanslaget) bestående av före-
trädare för medlemsstaternas regeringar och 
en företrädare för kommissionen ska inrättas 
under EIB:s överinseende. EIB ska tillhanda-
hålla kommitténs sekretariat och stödtjänster. 
Ordföranden i kommittén för investeringsan-
slaget ska väljas av och bland kommitténs 
medlemmar. 

2. Rådet ska enhälligt anta arbetsordningen 
för kommittén för investeringsanslaget. 

3. Kommittén för investeringsanslaget ska 
fatta beslut med kvalificerad majoritet i en-
lighet med artikel 8.2 och 8.3. 

 
ARTIKEL 10 

Genomförandebestämmelser 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i detta avtal eller röstfördelningen 
mellan medlemsstaterna, ska alla relevanta 
bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 
617/2007 av den 14 maj 2007 om genomfö-
rande av tionde Europeiska utvecklingsfon-
den enligt AVS–EG-partnerskapsavtalet9 och 
kommissionens förordning (EG) nr 
2304/2002 av den 20 december 2002 om ge-
nomförande av rådets beslut 2001/822/EG10 
om bistånd till ULT fortsätta att gälla i av-
vaktan på rådets antagande av en genomfö-
randeförordning för elfte EUF (nedan kallad 
genomförandeförordningen för elfte EUF) 
och tillämpningsföreskrifter för ULT-
beslutet. Genomförandeförordningen för elfte 
EUF ska fattas med enhällighet på förslag 
från kommissionen och efter hörande av EIB. 
Genomförandebestämmelserna för unionens 
ekonomiska stöd till ULT ska antas sedan rå-
det efter samråd med Europaparlamentet en-
hälligt antagit ett nytt ULT-beslut. 

Genomförandeförordningen för elfte EUF 
och tillämpningsföreskrifterna för ULT-
beslutet ska innehålla de ändringar och för-
bättringar av programplanerings- och besluts-
förfarandena som krävs för att unionens och 
elfte EUF:s förfaranden i ännu ett steg ska 
kunna harmoniseras så långt som möjligt. 
Genomförandeförordningen för elfte EUF 
ska dessutom innehålla särskilda förvalt-
ningsförfaranden för den fredsbevarande re-
sursen för Afrika. Med tanke på att finansiellt 
och tekniskt bistånd för genomförandet av ar-
tikel 11b i AVS–EU-partnerskapsavtalet ska 
finansieras genom andra specifika instrument 
än de som är avsedda för finansiering av 
AVS–EU-samarbetet, måste verksamhet un-
der dessa bestämmelser godkännas genom på 

                                                 

9 EUT L 152, 13.6.2007, s. 1. 
10 EGT L 348, 21.12.2002, s. 82. 
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förhand fastställda budgetförvaltningsförfa-
randen. 

Genomförandeförordningen för elfte EUF 
ska innehålla lämpliga åtgärder som gör det 
möjligt att matcha finansiering av anslag från 
elfte EUF och Europeiska regionala utveck-
lingsfonden för att finansiera samarbetspro-
jekt mellan unionens yttersta randområden 
och AVS-staterna samt de utomeuropeiska 
länderna och territorierna i Västindien, Väst-
afrika och Indiska oceanen, särskilt förenkla-
de mekanismer för gemensam förvaltning av 
sådana projekt. 

2. Rådet ska anta en budgetförordning, 
varvid det ska fatta sitt beslut med kvalifice-
rad majoritet i enlighet med artikel 8 på 
grundval av ett förslag från kommissionen 
och efter ett yttrande från EIB om de be-
stämmelser som berör den och ett yttrande 
från revisionsrätten. 

3. Kommissionens förslag till de förord-
ningar som avses i punkterna 1 och 2 ska 
bland annat innehålla en möjlighet att vid 
behov delegera genomförandet av uppgifter 
till tredje part. 

 
ARTIKEL 11 

Finansiellt genomförande, redovisning, revi-
sion och ansvarsfrihet 

1. Kommissionen ska svara för det finansi-
ella genomförandet av de anslag som den 
förvaltar, särskilt det finansiella genomfö-
randet av projekt och program i enlighet med 
den budgetförordning som avses i artikel 
10.2. För återbetalning av otillbörligen utbe-
talade belopp ska kommissionens beslut vara 
verkställbara i enlighet med artikel 299 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). 

2. EIB ska förvalta investeringsanslaget 
och genomföra transaktionerna inom ramen 
för detta på unionens vägnar i enlighet med 
den budgetförordning som avses i artikel 
10.2. EIB ska därvid agera på medlemssta-
ternas risk. Medlemsstaterna ska bli inneha-
vare av alla med dessa transaktioner för-
bundna rättigheter, särskilt som fordringsäga-
re eller ägare. 

3. EIB ska, i enlighet med sin stadga och 
bästa bankpraxis, svara för det finansiella 

genomförandet av transaktionerna med an-
vändning av lån ur sina egna medel enligt ar-
tikel 4, i tillämpliga fall kombinerade med 
räntesubventioner ur EUF:s bidragsmedel. 

4. Kommissionen ska för varje budgetår 
fastställa och godkänna EUF:s räkenskaper 
och skicka dem till Europaparlamentet, rådet 
och revisionsrätten. 

5. EIB ska varje år till kommissionen och 
rådet överlämna en årsrapport om genomfö-
randet av de transaktioner som finansierats 
med de medel från EUF som förvaltas av 
EIB. 

6. Om inte annat följer av artikel 9 i denna 
artikel ska revisionsrätten utöva sina befo-
genheter enligt artikel 287 i EUF-fördraget 
avseende EUF:s transaktioner. Villkoren för 
revisionsrättens utövande av sina befogenhe-
ter ska fastställas i den budgetförordning som 
avses i artikel 10.2. 

7. Europaparlamentet ska besluta om an-
svarsfrihet för kommissionen för den finansi-
ella förvaltningen av EUF, med undantag av 
de transaktioner som förvaltas av EIB, på re-
kommendation av rådet som ska fatta sitt be-
slut med kvalificerad majoritet enligt artikel 
8. 

8. Transaktioner som finansieras med de 
medel från EUF som förvaltas av EIB ska 
omfattas av det kontroll- och ansvarsfrihets-
förfarande som anges i EIB:s stadga för all 
dess verksamhet. 

 
ARTIKEL 12 

Revisionsklausul 

Rådet får, på förslag av kommissionen, en-
hälligt fatta beslut om att ändra artikel 1.3 
och artiklarna i kapitel II, med undantag av 
artikel 8. EIB ska vara delaktig i kommissio-
nens förslag när det gäller frågor som berör 
dess verksamhet och investeringsanslaget. 

 
ARTIKEL 13 

Europeiska utrikestjänsten 

Denna avtal ska tillämpas i överensstäm-
melse med rådets beslut 2010/427/EU av den 
26 juli 2010 om hur den europeiska avdel-
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ningen för yttre åtgärder ska organiseras och 
arbeta. 

 
ARTIKEL 14 

Ratificering, ikraftträdande och giltighetstid 

1. Varje medlemsstat ska godkänna detta 
avtal i enlighet med sina egna konstitutionel-
la bestämmelser. Varje medlemsstats reger-
ing ska till generalsekretariatet för Europeis-
ka unionens råd anmäla när de förfaranden 
som krävs för att detta avtal ska kunna träda i 
kraft har slutförts. 

2. Detta avtal träder i kraft den första dagen 
i den andra månaden efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält att den har god-
känt avtalet. 

3. Detta avtal ska ha samma giltighetstid 
som den fleråriga budgetramen för perioden 
2014–2020, som är bifogad AVS–EU-
partnerskapsavtalet, och ULT-beslutet 
(2014–2020). Trots vad som sägs i artikel 1.4 

ska detta avtal emellertid vara i kraft under 
den tid som krävs för att alla transaktioner 
som finansieras inom ramen för AVS–EU-
partnerskapsavtalet, ULT-beslutet och den 
fleråriga budgetramen ska kunna genomföras 
i sin helhet. 

 
ARTIKEL 15 

Giltiga språk 

Detta avtal som upprättats i ett enda origi-
nal på de bulgariska, danska, engelska, est-
niska, finska, franska, grekiska, italienska, 
lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, 
polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, 
slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska 
och ungerska språken, vilka samtliga texter 
är lika giltiga, ska deponeras i arkiven hos 
generalsekretariatet för Europeiska unionens 
råd som ska överlämna en bestyrkt kopia till 
var och en av regeringarna i signatärstaterna. 

 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


