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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
INTERN AKKOORD
tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het
kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het
meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EUpartnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van
de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE, IN HET KADER
VAN DE RAAD BIJEEN,
GEZIEN het Verdrag betreffende de Europese Unie,
GEZIEN het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
NA RAADPLEGING van de Europese Commissie,
NA RAADPLEGING van de Europese Investeringsbank,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille
Oceaan (ACS), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op
23 juni 2000 (1), voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (2) en voor de tweede maal
gewijzigd op 22 juni 2010 in Ouagadougou (3) (de „ACS-EU-partnerschapsovereenkomst”), voorziet in de goed
keuring van financiële protocollen voor elke periode van vijf jaar.

(2)

Op 17 juli 2006 hechtten de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad
bijeen, hun goedkeuring aan het Intern Akkoord betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap
binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toe
wijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier
van het EG-Verdrag van toepassing zijn (4).

(3)

Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese
Gemeenschap (5) („het LGO-besluit”), is van kracht tot 31 december 2013. Voor die datum moet een nieuw besluit
worden vastgesteld.

(4)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst en het LGO-besluit moet een
elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) worden ingesteld en moet een procedure worden bepaald voor de
toewijzing van middelen en voor de bijdragen van de lidstaten daaraan.

(5)

De Unie en haar lidstaten hebben tezamen met de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
(„ACS-staten”) overeenkomstig bijlage I ter van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst een prestatie-evaluatie
uitgevoerd, met name om na te gaan in welke mate de vastleggingen en betalingen zijn gerealiseerd.

(6)

Er moeten regels worden vastgesteld voor het beheer van de financiële samenwerking.

(7)

Bij de Commissie moet een Comité van vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten worden gevestigd
(„het EOF-comité”) en bij de Europese Investeringsbank (EIB) moet een soortgelijk comité worden gevestigd. De
werkzaamheden die door de Commissie en de EIB worden verricht voor de toepassing van de ACS-EU-partner
schapsovereenkomst en de overeenkomstige bepalingen van het besluit van de landen en gebieden overzee (LGO)
dienen te worden geharmoniseerd.
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(8)

Het beleid van de Unie inzake ontwikkelingssamenwerking wordt geleid door de millenniumdoelstellingen voor
ontwikkeling die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 8 september 2000 werden aange
nomen, met inbegrip van daaropvolgende aanpassingen.

(9)

De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het
Europees Parlement en de Commissie namen op 22 december 2005 een gemeenschappelijke verklaring betref
fende het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: „De Europese consensus” aan (1).

(10)

De Raad heeft op 9 december 2010 zijn goedkeuring gehecht aan de conclusies over wederzijdse verantwoor
dingsplicht en transparantie: het vierde hoofdstuk van het operationele kader van de EU inzake doeltreffendheid
van ontwikkelingshulp. Deze conclusies werden toegevoegd aan de geconsolideerde tekst van het operationele
kader inzake doeltreffendheid van ontwikkelingshulp waarin de overeenkomsten in het kader van de Verklaring
van Parijs over de doeltreffendheid van hulp (2005), de EU-gedragscode inzake complementariteit en taakverdeling
in het ontwikkelingsbeleid (2007) en de EU-richtsnoeren voor de Actieagenda van Accra (2008) werden bevestigd.
De Raad heeft op 14 november 2011 tevens zijn goedkeuring gehecht aan een gemeenschappelijk standpunt van
de EU, dat onder meer betrekking had op de EU-transparantiewaarborg en andere aspecten van transparantie en
verantwoordingsplicht, voor het vierde Forum op hoog niveau te Busan, Zuid-Korea. Op 14 mei 2012 heeft de
Raad conclusies aangenomen over „Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken: een agenda voor verandering”
en over „De toekomstige strategie inzake EU-begrotingssteun aan derde landen”.

(11)

Er wordt herinnerd aan de doelstellingen inzake officiële ontwikkelingshulp (ODA) die zijn vermeld in overweging
10. Wanneer de Commissie de lidstaten en de OESO/DAC verslag uitbrengt over uitgaven binnen het elfde EOF,
moet zij een onderscheid maken tussen ODA- en niet-ODA-activiteiten.

(12)

Op 22 december 2009 keurde de Raad de conclusies goed betreffende de betrekkingen van de EU met de landen
en gebieden overzee (LGO).

(13)

Dit akkoord moet worden toegepast in overeenstemming met Besluit 2010/427/EU van 26 juli 2010 tot vast
stelling van de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern optreden (2).

(14)

Om te voorkomen dat de financiering tussen maart en december 2020 stilvalt, is het dienstig de looptijd van het
meerjarig financieel kader van het elfde EOF te doen samenvallen met die van het meerjarig financieel kader voor
de periode 2014-2020 dat van toepassing is op de algemene begroting van de Unie. Het is daarom verkieslijk
31 december 2020 vast te leggen als uiterste datum voor vastleggingen van middelen van het elfde EOF, veeleer
dan 28 februari 2020, de uiterste datum voor de toepassing van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst.

(15)

Voortbouwend op de basisbeginselen van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, zijn de doelstellingen van het
elfde EOF de uitroeiing van armoede, duurzame ontwikkeling en geleidelijke integratie van de ACS-staten in de
wereldeconomie. De minst ontwikkelde landen krijgen een bijzondere behandeling.

(16)

Om de sociaaleconomische samenwerking met de ultraperifere gebieden van de Unie en de ACS-staten, alsmede
met de LGO’s in het Caribisch gebied, West-Afrika en de Indische Oceaan te versterken, voorzien de verordenin
gen betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en betreffende de Europese territoriale samen
werking in een versterking van de toewijzingen voor 2014-2020 voor hun onderlinge samenwerking,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
HOOFDSTUK 1

Lidstaat

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 1
Middelen van het elfde EOF
1.
De lidstaten stellen een elfde Europees Ontwikkelingsfonds
in, hierna „het elfde EOF” genoemd.
2.

Het elfde EOF is als volgt samengesteld:

a) een bedrag van 30 506 miljoen EUR (in lopende prijzen),
waaraan de lidstaten als volgt bijdragen:
Lidstaat

Verdeelsleutel
(%)

Bijdrage in EUR

België

3,24927

991 222 306

Bulgarije

0,21853

66 664 762

Bijdrage in EUR

Tsjechië

0,79745

243 270 097

Denemarken

1,98045

604 156 077

Duitsland

20,5798

6 278 073 788

Estland

0,08635

26 341 931

Ierland

0,94006

286 774 704

Griekenland

1,50735

459 832 191

Spanje

7,93248

2 419 882 349

Frankrijk

17,81269

5 433 939 212

Kroatië (*)

0,22518

68 693 411

12,53009

3 822 429 255

0,11162

34 050 797

Italië
(1) PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1.
(2) PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.

Verdeelsleutel
(%)

Cyprus
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Verdeelsleutel
(%)

Bijdrage in EUR

Letland

0,11612

35 423 567

Litouwen

0,18077

55 145 696

Luxemburg

0,25509

77 817 755

Hongarije

0,61456

187 477 674

Malta

0,03801

11 595 331

Nederland

4,77678

1 457 204 507

Oostenrijk

2,39757

731 402 704

Polen

2,00734

612 359 140

Portugal

1,19679

365 092 757

Roemenië

0,71815

219 078 839

Slovenië

0,22452

68 492 071

Slowakije

0,37616

114 751 370

Finland

1,50909

460 362 995

Zweden

2,93911

896 604 897

14,67862

4 477 859 817

100,00000

30 506 000 000

Verenigd Konink
rijk
TOTAAL
(*) Geraamd bedrag.

Dit bedrag van 30 506 miljoen EUR is beschikbaar vanaf het
moment van inwerkingtreding van het meerjarig financieel
kader voor en wordt als volgt verdeeld:
i) 29 089 miljoen EUR wordt toegekend aan de ACS-lan
den;
ii) 364,5 miljoen EUR wordt toegekend aan de LGO;
iii) 1 052,5 miljoen EUR voor de Commissie voor de in
artikel 6 bedoelde ondersteunende uitgaven in verband
met de programmering en uitvoering van het elfde EOF,
waarvan ten minste 76,3 EUR wordt toegekend aan de
Commissie voor maatregelen ter verbetering van het ef
fect van EOF-programma’s als bedoeld in artikel 6, lid 3;
b) met uitzondering van de leningen voor de financiering van
rentesubsidies vallen de middelen waarnaar wordt verwezen
in de bijlagen I en I ter bij de ACS-EU-partnerschapsover
eenkomst en in de bijlagen II A en II A bis van het LGObesluit, en die zijn toegewezen in het kader van het negende
en tiende EOF ter financiering van de middelen van de in
vesteringsfaciliteit, niet onder Besluit 2005/446/EG (1) en bij
lage I ter, punt 5, van de ACS-EU-partnerschapsovereen
komst tot vaststelling van de data waarna de middelen van
het negende en tiende EOF niet langer mogen worden vast
gelegd. Deze middelen worden overgedragen naar het elfde
EOF en worden beheerd overeenkomstig de uitvoeringsrege
(1) Besluit 2005/446/EG van de vertegenwoordigers van de regeringen
van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, op 30 mei 2005
tot vaststelling van de uiterste datum waarop betalingsverplichtingen
uit hoofde van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)
kunnen worden aangegaan (PB L 156 van 18.6.2005, blz. 19).

L 210/3

ling voor het elfde EOF, wat betreft de middelen bedoeld in
de bijlagen I en I bis bij de ACS-EU-partnerschapsovereen
komst, vanaf de datum van inwerkingtreding van het meer
jarig financieel kader voor de periode 2014-2020 met be
trekking tot de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst en, wat
betreft de middelen bedoeld in de bijlagen II A en II A bis bij
het LGO-besluit, vanaf de datum van inwerkingtreding van
de besluiten van de Raad inzake de financiële bijstand aan de
LGO voor de periode 2014-2020.
3.
Na 31 december 2013, of na de datum van inwerking
treding van het meerjarig financieel kader voor de periode
2014-2020, indien deze datum later valt, worden de resterende
middelen uit hoofde van het tiende EOF of uit eerdere EOF’s
niet langer vastgelegd, tenzij de Raad op voorstel van de Com
missie en met eenparigheid van stemmen anders besluit, met
uitzondering van saldi en middelen die na de relevante datum
zijn vrijgemaakt uit hoofde van het stelsel voor de stabilisatie
van de exportopbrengsten van landbouwgrondstoffen (Stabex)
in het kader van EOF’s voorafgaand aan het negende EOF, en
met uitzondering van de in lid 2, onder b), bedoelde middelen.
4.
Middelen voor projecten in het kader van het tiende EOF
of voorgaande EOF’s die worden vrijgemaakt na 31 december
2013 of na de datum van inwerkingtreding van het meerjarig
financieel kader voor de periode 2014-2020, indien deze datum
later valt, worden niet langer vastgelegd, tenzij de Raad op
voorstel van de Commissie en met eenparigheid van stemmen
anders besluit, met uitzondering van de middelen die na de
relevante datum zijn vrijgemaakt uit hoofde van het stelsel
voor de stabilisatie van de exportopbrengsten van landbouw
grondstoffen (Stabex) in het kader van EOF’s voorafgaand aan
het negende EOF, die automatisch worden overgedragen naar de
respectieve nationale indicatieve programma’s, bedoeld in arti
kel 2, onder a), i), en artikel 3, lid 1, en van de middelen ter
financiering van de middelen van de investeringsfaciliteiten, be
doeld in lid 2, onder b), van dit artikel.
5.
Het totaalbedrag voor het elfde EOF is bestemd voor de
periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020. De
middelen van het elfde EOF en, in het geval van de investerings
faciliteit, de middelen afkomstig van gelden die terugvloeien,
worden na 31 december 2020 niet verder vastgelegd, tenzij
de Raad op voorstel van de Commissie en met eenparigheid
van stemmen anders besluit. De middelen die door de lidstaten
in het kader van het negende en het tiende EOF zijn geplaatst
ter financiering van de investeringsfaciliteit, blijven echter na
31 december 2020 beschikbaar voor uitbetaling tot de datum
die in het financieel reglement als bedoeld in artikel 10, lid 2,
wordt vastgesteld.
6.
De rentebaten uit verrichtingen die zijn gefinancierd met
vastleggingen in vroegere EOF’s en van middelen van het elfde
EOF die door de Commissie worden beheerd, worden gecredi
teerd op een of verschillende ten name van de Commissie ge
opende rekeningen en aangewend overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 6. In het kader van het in artikel 10, lid 2,
bedoelde financieel reglement wordt bepaald hoe de rentebaten
uit de door de EIB beheerde middelen zullen worden gebruikt.
7.
In geval van toetreding van een staat tot de Unie wordt de
in lid 2, onder a), bedoelde verdeelsleutel gewijzigd bij een door
de Raad op basis van een voorstel van de Commissie en met
eenparigheid van stemmen genomen besluit.
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8.
De financiële middelen kunnen voorts worden aangepast
bij een door de Raad met eenparigheid van stemmen genomen
besluit, met name overeenkomstig artikel 62, lid 2, van de ACSEU-partnerschapsovereenkomst.

lende kortetermijnsteun voor humanitaire hulp en noodhulp,
waar dergelijke steun niet door de begroting van de Unie kan
worden gefinancierd;

9.
Iedere lidstaat kan, onverminderd de besluitvormingsvoor
schriften en -procedures van artikel 8, vrijwillige bijdragen ter
beschikking van de Commissie of de EIB stellen ter ondersteu
ning van de doelstellingen van de ACS-EU-partnerschapsover
eenkomst. De lidstaten mogen ook projecten of programma’s
medefinancieren, bijvoorbeeld in het kader van specifieke initia
tieven die door de Commissie of de EIB worden beheerd. De
eigen verantwoordelijkheid voor dergelijke initiatieven van de
ACS-staten op nationaal niveau wordt gegarandeerd.

d) het bedrag van 1 134 miljoen EUR toegewezen aan de EIB
voor de financiering van de investeringsfaciliteit overeen
komstig de voorwaarden van bijlage II („Financieringsvoor
waarden”) bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, waar
onder een aanvullende bijdrage van 500 miljoen EUR aan de
Investeringsfaciliteit in de vorm van een revolverend fonds
en van 634 miljoen EUR in de vorm van subsidies voor de
financiering van de rentesubsidies en van projectgerelateerde
technische bijstand als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 4 van
bijlage II bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, over de
periode van het elfde EOF.

De uitvoeringsverordening en het financieel reglement bedoeld
in artikel 10 bevatten de nodige bepalingen voor medefinancie
ring door het elfde EOF en voor medefinancieringsactiviteiten
die door de lidstaten worden uitgevoerd. De lidstaten stellen de
Raad vooraf in kennis van hun vrijwillige bijdragen.
10.
De Unie en haar lidstaten voeren een prestatie-evaluatie
uit, waarbij wordt nagegaan in welke mate de vastleggingen en
betalingen zijn gerealiseerd en wat het resultaat en het effect
zijn van de steun. Deze evaluatie wordt verricht op basis van
een voorstel van de Commissie.
Artikel 2

Artikel 3
Middelen voor de LGO
1.
Het in artikel 1, lid 2, onder a), ii), vermelde bedrag van
364,5 miljoen EUR wordt toegewezen volgens een voor 31 de
cember 2013 door de Raad vast te stellen nieuw LGO-besluit,
waarvan 359,5 miljoen EUR zal worden toegekend voor de
financiering van territoriale en regionale programma’s en 5 mil
joen EUR in de vorm van een toewijzing aan de EIB voor de
financiering van rentesubsidies en technische bijstand overeen
komstig het nieuwe LGO-besluit.

Middelen voor de ACS-landen
Het in artikel 1, lid 2, onder a), i), vermelde bedrag van 29 089
miljoen EUR wordt als volgt over de samenwerkingsinstrumen
ten verdeeld:
a) het bedrag van 24 365 miljoen EUR voor de financiering
van de nationale en regionale indicatieve programma’s. Dit
bedrag zal worden gebruikt voor de financiering van:
i) de nationale indicatieve programma’s van de ACS-landen,
overeenkomstig de artikelen 1 tot en met 5 van bijlage IV
bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst;
ii) de regionale indicatieve programma’s ter ondersteuning
van de regionale en interregionale samenwerking en inte
gratie van de ACS-landen, overeenkomstig de artikelen 6
tot en met 11 van bijlage IV bij de ACS-EU-partner
schapsovereenkomst;
b) het bedrag van 3 590 miljoen EUR ter financiering van intraACS- en interregionale samenwerking met veel of alle ACSlanden, overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 14 van
bijlage IV bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst. Deze
enveloppe kan structurele steun omvatten voor instellingen
en organen ingesteld op grond van de ACS-EU-partner
schapsovereenkomst. Dit bedrag omvat tevens financiering
van de huishoudelijke uitgaven van het in de punten 1 en
2 van Protocol 1 bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst
bedoelde ACS-secretariaat;
c) een deel van de middelen als bedoeld onder a) en b) kan
worden gebruikt ter dekking van onvoorziene behoeften en
voor het verhelpen van negatieve kortetermijngevolgen van
exogene schokken, overeenkomstig de artikelen 60, 66, 68,
72, 72 bis en 73 van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst
en de artikelen 3 en 9 van bijlage IV bij de ACS-EU-part
nerschapsovereenkomst, eventueel met inbegrip van aanvul

2.
Indien een LGO onafhankelijk wordt en tot de ACS-EUpartnerschapsovereenkomst toetreedt, wordt het in lid 1 ver
melde bedrag van 364,5 miljoen EUR verlaagd en worden de
in artikel 2, onder a), i), genoemde bedragen dienovereenkom
stig verhoogd bij een door de Raad op basis van een voorstel
van de Commissie en met eenparigheid van stemmen genomen
besluit.
Artikel 4
Leningen uit de eigen middelen van de EIB
1.
Aan het in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde bedrag voor
de investeringsfaciliteit in het kader van het negende, tiende en
elfde EOF en het in artikel 2, onder d), bedoelde bedrag wordt
een indicatief bedrag van maximaal 2 600 miljoen EUR toege
voegd in de vorm van leningen van de EIB uit eigen middelen.
Daarvan wordt voor de doeleinden als vervat in bijlage II bij de
ACS-EU-partnerschapsovereenkomst een bedrag verstrekt van
maximaal 2 500 miljoen EUR dat halverwege de termijn kan
worden verhoogd na een besluit van de bestuurlijke instanties
van de EIB, en een bedrag van maximaal 100 miljoen EUR voor
de doeleinden als vervat in het LGO-besluit, overeenkomstig de
voorwaarden zoals vastgelegd in de statuten en de desbetref
fende voorwaarden voor de financiering van investeringen, zoals
die zijn vastgesteld in bijlage II bij de ACS-EU-partnerschaps
overeenkomst en het LGO-besluit.
2.
Naar rato van hun intekening op het kapitaal van de EIB
verplichten de lidstaten zich ertoe zich tegenover de EIB borg te
stellen, onder afstand van het voorrecht van uitwinning, voor
alle financiële verplichtingen die voor de leningnemers van de
EIB voortvloeien uit de door de EIB uit eigen middelen op
grond van artikel 1, lid 1, van bijlage II bij de ACS-EU-partner
schapsovereenkomst en de overeenkomstige bepalingen van het
LGO-besluit verstrekte leningen.
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3.
De in lid 2 bedoelde borgstelling blijft beperkt tot 75 %
van het totale bedrag van de door de EIB uit hoofde van alle
leningsovereenkomsten geopende kredieten, en geldt ter dek
king van alle risico’s van de openbare sector. Voor projecten
uit de particuliere sector dekt de borgstelling alle politieke risi
co’s, maar zal de EIB alle commerciële risico’s op zich nemen.
4.
De uit lid 2 voortvloeiende verplichtingen van de lidstaten
worden vastgelegd in borgstellingsovereenkomsten tussen elk
der lidstaten en de EIB.
Artikel 5
Door de EIB beheerde operaties
1.
De bedragen die aan de EIB worden betaald uit hoofde
van aan de ACS-landen, de LGO en de Franse overzeese depar
tementen verstrekte speciale leningen, alsmede de opbrengsten
en inkomsten uit operaties met risicodragend kapitaal die krach
tens aan het negende EOF voorafgaande EOF’s hebben plaats
gevonden, komen aan de lidstaten toe naar rato van hun bij
dragen aan het EOF waaruit deze middelen afkomstig zijn, ten
zij de Raad op voorstel van de Commissie en met eenparigheid
van stemmen besluit deze bedragen te reserveren of aan andere
maatregelen toe te wijzen.
2.
De provisies die voor het beheer van de in lid 1 bedoelde
leningen en verrichtingen aan de EIB verschuldigd zijn, worden
vooraf in mindering gebracht op de aan de lidstaten toeko
mende bedragen.
3.
Opbrengsten en inkomsten die door de EIB worden ont
vangen uit operaties in het kader van de investeringsfaciliteit uit
hoofde van het negende, het tiende en het elfde EOF, worden
door de EIB aangewend voor andere operaties in het kader van
de investeringsfaciliteit, overeenkomstig artikel 3 van bijlage II
bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, na aftrek van uit
zonderlijke uitgaven en verplichtingen die zijn ontstaan in ver
band met de investeringsfaciliteit.
4.
De kosten van de EIB voor het beheer van de in lid 3
bedoelde verrichtingen in het kader van de investeringsfaciliteit
worden volledig vergoed, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder
a), van bijlage II bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst en
de overeenkomende bepalingen van het LGO-besluit.
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a) voorbereiding, follow-up, toezicht, boekhouding, financiële
controle en evaluatie, inclusief rapportage over resultaten,
die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de programmering
en uitvoering van de EOF-middelen;
b) het bereiken van de EOF-doelstellingen, door onderzoeksacti
viteiten voor het ontwikkelingsbeleid, studies, vergaderingen,
voorlichting, bewustmaking, opleidingen en publicaties, met
inbegrip van voorlichting en communicatie waarbij onder
meer wordt gerapporteerd over de resultaten van de EOFprogramma’s. Middelen die voor communicatie in het kader
van dit akkoord worden toegewezen, bestrijken ook de in
stitutionele communicatie over de politieke prioriteiten van
de Unie in verband met het EOF; en
c) computernetwerken voor informatie-uitwisseling en andere
uitgaven voor bestuurlijke of technische bijstand in verband
met de programmering en de uitvoering van het EOF.
Onder de middelen bedoeld in artikel 1, lid 2, onder a), iii),
en artikel 1, lid 6, vallen ook de kosten voor de administra
tieve ondersteuning bij de hoofdzetel van de Commissie en
bij de delegaties van de Unie in verband met de program
mering en het beheer van operaties die worden gefinancierd
in het kader van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst en
het LGO-besluit.
De middelen bedoeld in artikel 1, lid 2, onder a), iii), en
artikel 1, lid 6, worden niet aangewend voor de kerntaken
van het Europese openbare bestuur.
3.
De middelen voor ondersteunende uitgaven ter verbete
ring van het effect van EOF-programma’s, genoemd in artikel 1,
lid 2, onder a), iii), omvatten uitgaven van de Commissie die te
maken hebben met het opzetten van een algemeen kader voor
resultaten en een versterkte monitoring en evaluatie van EOFprogramma’s vanaf 2014. De middelen zijn ook een ondersteu
ning voor de inspanningen die de Commissie doet om door
middel van geregelde voortgangsverslagen het financieel beheer
en de prognoses van het EOF te verbeteren.
HOOFDSTUK II
UITVOERING EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6

Artikel 7

Middelen voor ondersteunende uitgaven van de Commissie
in verband met het EOF

Bijdragen aan het elfde EOF

1.
De middelen van het EOF dienen ter dekking van de
kosten voor ondersteunende uitgaven. De middelen bedoeld in
artikel 1, lid 2, onder a), iii), en in artikel 1, lid 6, dekken kosten
in verband met de programmering en uitvoering van het EOF
die niet noodzakelijkerwijs worden gedekt door de nationale
strategiedocumenten en de meerjarige indicatieve programma’s
als bedoeld in de in artikel 10, lid 1, van dit akkoord genoemde
uitvoeringsverordening. De Commissie verstrekt om de twee
jaar informatie over de besteding van deze middelen en over
de verdere inspanningen die worden geleverd om besparingen
en winsten op het gebied van rendement te realiseren. De Com
missie informeert de lidstaten van tevoren over alle bijkomende
bedragen die uit de begroting van de EU aan de uitvoering van
het EOF worden besteed.
2.
De middelen voor de ondersteunende uitgaven kunnen
betrekking hebben op de uitgaven van de Commissie in verband
met:

1.
Rekening houdend met de verwachtingen van de EIB be
treffende het beheer en de verrichtingen van de investerings
faciliteit, stelt de Commissie jaarlijks de staat vast van de vast
leggingen, de betalingen en het jaarlijkse bedrag van het afroe
pen van de bijdragen voor het lopende en de volgende twee
begrotingsjaren, en stelt zij de Raad hiervan vóór 20 oktober in
kennis. Bij deze bedragen wordt uitgegaan van het vermogen
om de voorgestelde middelen daadwerkelijk te besteden.
2.
Op een voorstel van de Commissie waarin wordt gespe
cificeerd welk deel voor de Commissie is bestemd en welk deel
voor de EIB, stelt de Raad met een overeenkomstig artikel 8
bepaalde gekwalificeerde meerderheid van stemmen het maxi
mum vast voor het jaarlijkse bedrag van de bijdrage voor het
tweede jaar volgend op het voorstel van de Commissie (n + 2)
en, met inachtneming van het maximum van het voorgaande
jaar, het jaarlijkse bedrag van het verzoek om een bijdrage voor
het eerste jaar volgend op het voorstel van de Commissie (n +
1).
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3.
Als de overeenkomstig lid 2 vastgestelde bijdragen afwij
ken van de werkelijke behoeften van het elfde EOF gedurende
het betrokken begrotingsjaar, dient de Commissie bij de Raad
voorstellen in tot wijziging van de omvang van de bijdragen,
met inachtneming van het in lid 2 bedoelde maximum. De Raad
neemt hierover met een overeenkomstig artikel 8 bepaalde ge
kwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit.
4.
De verzoeken om een bijdrage mogen het in lid 2 be
doelde maximum niet overschrijden en het maximum mag niet
worden verhoogd, behalve wanneer de Raad hiertoe met een
overeenkomstig artikel 8 bepaalde gekwalificeerde meerderheid
van stemmen besluit in geval van speciale behoeften ten gevolge
van uitzonderlijke of niet voorziene omstandigheden zoals situ
aties na een crisis. De Commissie en de Raad zien er in dit geval
op toe dat de bijdragen overeenkomen met de verwachte beta
lingen.
5.
Rekening houdend met de verwachtingen van de EIB deelt
de Commissie de Raad jaarlijks vóór 20 oktober haar ramingen
van de vastleggingen, betalingen en bijdragen mee voor elk van
de drie volgende begrotingsjaren.
6.
Wat betreft middelen die uit eerdere EOF’s zijn overgedra
gen naar het elfde EOF overeenkomstig artikel 1, lid 2, onder b),
worden de bijdragen van iedere lidstaat berekend naar rato van
de bijdrage van elke lidstaat aan het betreffende EOF.
Wat betreft middelen van het tiende EOF en eerdere EOF’s die
niet worden overgeboekt naar het elfde EOF, wordt het effect
daarvan op de bijdrage van iedere lidstaat berekend naar rato
van de bijdrage van elke lidstaat aan het tiende EOF.
7.
De wijze van storting van de bijdragen door de lidstaten
wordt vastgesteld bij het in artikel 10, lid 2, bedoelde financieel
reglement.
Artikel 8
Het comité van het Europees Ontwikkelingsfonds
1.
Voor de door de Commissie beheerde middelen van het
elfde EOF wordt bij de Commissie een comité ingesteld („het
comité van het EOF”), dat is samengesteld uit vertegenwoordi
gers van de regeringen van de lidstaten. Het comité van het EOF
staat onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de
Commissie. Het secretariaat wordt gevoerd door de Commissie.
Een waarnemer van de EIB neemt deel aan de werkzaamheden
van het comité wat betreft kwesties die betrekking hebben op
de EIB.
2.
De stemmen van de lidstaten in het comité van het EOF
worden als volgt gewogen:
Lidstaat

België

Aantal stemmen

33

6.8.2013

Aantal stemmen

Lidstaat

9

Ierland
Griekenland

15

Spanje

79

Frankrijk

178

Kroatië (*)

[2]
125

Italië
Cyprus

1

Letland

1

Litouwen

2

Luxemburg

3

Hongarije

6

Malta

1

Nederland

48

Oostenrijk

24

Polen

20

Portugal

12

Roemenië

7

Slovenië

2

Slowakije

4

Finland

15

Zweden

29

Verenigd Koninkrijk

147

Totaal EU 27

998
[1 000]

Totaal EU 28 (*)
(*) Geraamd aantal stemmen.

3.
Het comité van het EOF spreekt zich uit met een gekwa
lificeerde meerderheid van 720 stemmen op 998 stemmen,
waarbij ten minste 14 lidstaten vóór moeten stemmen. De
blokkerende minderheid bedraagt 279 stemmen.
4.
In geval van toetreding van een staat tot de Unie kunnen
de in lid 2 genoemde weging, alsmede de in lid 3 vermelde
gekwalificeerde meerderheid van stemmen bij een met eenparig
heid van stemmen genomen besluit van de Raad worden gewij
zigd.
5.
De Raad stelt het reglement van orde van het comité van
het EOF vast bij een door de Raad op basis van een voorstel van
de Commissie en met eenparigheid van stemmen genomen
besluit.

Bulgarije

2

Tsjechië

8

Artikel 9

20

Het comité van de investeringsfaciliteit

206

1.
Onder auspiciën van de EIB wordt een comité („het comité
van de investeringsfaciliteit”) ingesteld, dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten en een

Denemarken
Duitsland
Estland

1

6.8.2013
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vertegenwoordiger van de Commissie. De EIB draagt zorg voor
het secretariaat en de ondersteunende dienstverlening van het
comité. De voorzitter van het comité van de investeringsfaciliteit
wordt gekozen door en onder de leden van het comité van de
investeringsfaciliteit.

2.
De Raad stelt met een overeenkomstig artikel 8 bepaalde
gekwalificeerde meerderheid een financieel reglement vast op
basis van een voorstel van de Commissie en na advies van de
EIB inzake de voor haar relevante bepalingen en een advies van
de Rekenkamer.

2.
De Raad stelt met eenparigheid van stemmen het regle
ment van orde van het comité van de investeringsfaciliteit vast.
Het comité van de investeringsfaciliteit besluit met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen.

3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde voorstellen voor verorde
ningen van de Commissie voorzien in de mogelijkheid om
onder meer uitvoeringstaken te delegeren aan derden.

3.
De stemmen worden gewogen zoals bepaald in artikel 8,
leden 2 en 3.
Artikel 10
Uitvoeringsbepalingen
1.
Onverminderd artikel 8 van dit akkoord en het op grond
daarvan bepaalde stemrecht van de lidstaten blijven alle rele
vante bepalingen van Verordening (EG) nr. 617/2007 van de
Raad van 14 mei 2007 inzake de uitvoering van het tiende
Europees Ontwikkelingsfonds uit hoofde van de ACS-EG-part
nerschapsovereenkomst (1) en van Verordening (EG) nr.
2304/2002 van de Commissie van 20 december 2002 hou
dende uitvoering van Besluit 2001/822/EG van de Raad (2) be
treffende de associatie van de LGO van kracht, zolang de Raad
geen verordening heeft vastgesteld voor de uitvoering van het
elfde EOF („de uitvoeringsverordening van het elfde EOF”) en de
uitvoeringsvoorschriften van het LGO-besluit door de Raad niet
zijn vastgesteld. De uitvoeringsverordening voor het elfde EOF
wordt op basis van een voorstel van de Commissie en na raad
pleging van de EIB met eenparigheid van stemmen vastgesteld.
De uitvoeringsvoorschriften voor de financiële steun van de
Unie aan de LGO worden vastgesteld na vaststelling van het
nieuwe LGO-besluit door de Raad met eenparigheid van stem
men en na raadpleging van het Europees Parlement.
De uitvoeringsverordening van het elfde EOF en de uitvoerings
voorschriften van het LGO-besluit bevatten passende aanpassin
gen en verbeteringen van de programmerings- en besluitvor
mingsprocedures, teneinde de procedures van de EU en het
EOF zo veel mogelijk verder op elkaar af te stemmen. De uit
voeringsverordening van het elfde EOF handhaaft voorts bijzon
dere beheersprocedures voor de vredesfaciliteit. Aangezien de
financiële en technische steun voor de uitvoering van arti
kel 11 ter van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst zal wor
den gefinancierd uit andere specifieke instrumenten dan de voor
de financiering van de ACS-EU-samenwerking bestemde instru
menten, moeten volgens deze bepalingen ontwikkelde activitei
ten op grond van vooraf gespecificeerde begrotingsbeheerspro
cedures worden goedgekeurd.
De uitvoeringsverordening van het elfde EOF behelst passende
maatregelen om de gezamenlijke financiering mogelijk te maken
van kredieten uit het elfde EOF en uit het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling, ten behoeve van projecten voor samen
werking tussen de ultraperifere gebieden van de Unie en de
ACS-staten, alsmede de LGO’s in het Caribisch gebied, WestAfrika en de Indische Oceaan, meer bepaald vereenvoudigde
mechanismen voor gezamenlijk projectbeheer.
(1) PB L 152 van 13.6.2007, blz. 1.
(2) PB L 348 van 21.12.2002, blz. 82.

Artikel 11
Financiële uitvoering, boekhouding, controle en kwijting
1.
De Commissie draagt zorg voor de financiële tenuitvoer
legging van de middelen die zij beheert en meer bepaald voor
de financiële uitvoering van de projecten en programma’s over
eenkomstig het financieel reglement als bedoeld in artikel 10,
lid 2. De besluiten van de Commissie met betrekking tot de
terugvordering van te veel betaalde bedragen vormen executo
riale titel binnen het rechtsgebied bedoeld in artikel 299 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
2.
Namens de Unie beheert de EIB de investeringsfaciliteit en
voert zij in dat kader verrichtingen uit, overeenkomstig het in
artikel 10, lid 2, bedoelde financieel reglement. De EIB handelt
hierbij voor risico van de lidstaten. Alle daaruit voortvloeiende
rechten komen de lidstaten toe, met name in de hoedanigheid
van schuldeiser of eigenaar.
3.
De EIB draagt overeenkomstig haar statuten en beste
bankpraktijken zorg voor de financiële uitvoering van de ver
richtingen in verband met de in artikel 4 bedoelde leningen uit
eigen middelen, in voorkomend geval gecombineerd met rente
subsidies uit de subsidiemiddelen van het EOF.
4.
Voor elk begrotingsjaar stelt de Commissie de rekeningen
van het EOF op, keurt deze goed en zendt deze aan het Euro
pees Parlement, de Raad en de Rekenkamer.
5.
De EIB doet jaarlijks aan de Commissie en de Raad haar
jaarverslag toekomen over de uitvoering van de verrichtingen
die zijn gefinancierd uit de door de EIB beheerde middelen van
het EOF.
6.
Overeenkomstig lid 9 van dit artikel oefent de Rekenka
mer ten aanzien van de verrichtingen van het EOF haar be
voegdheden op grond van artikel 287 VWEU uit. De wijze
waarop dit geschiedt, wordt bepaald in het in artikel 10, lid
2, bedoelde financieel reglement.
7.
Voor het financiële beheer van het EOF, met uitzondering
van door de EIB beheerde verrichtingen, wordt de Commissie
kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling
van de Raad, die daarover besluit met een overeenkomstig ar
tikel 8 bepaalde gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
8.
Voor de uit de middelen van het EOF gefinancierde ver
richtingen die door de EIB worden beheerd, gelden de controleen kwijtingsprocedures zoals die voor alle verrichtingen van de
EIB in haar statuten zijn vastgelegd.
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Artikel 12
Herzieningsclausule
Artikel 1, lid 3, en de artikelen van hoofdstuk II, met uitzon
dering van artikel 8, kunnen door de Raad met eenparigheid
van stemmen op voorstel van de Commissie worden gewijzigd.
De EIB sluit zich aan bij het voorstel van de Commissie betref
fende aangelegenheden die verband houden met haar activitei
ten en die van de investeringsfaciliteit.
Artikel 13
Europese Dienst voor extern optreden
Dit akkoord wordt toegepast in overeenstemming met Besluit
2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van
de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern
optreden.
Artikel 14
Ratificatie, inwerkingtreding en looptijd
1.
Dit akkoord wordt door elke lidstaat goedgekeurd over
eenkomstig zijn eigen grondwettelijke voorschriften. De regering
van elke lidstaat stelt het secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie in kennis van de voltooiing van de procedures
die voor de inwerkingtreding van dit akkoord zijn vereist.

6.8.2013

2.
Dit akkoord treedt in werking op de eerste dag van de
tweede maand volgende op de datum waarop de laatste lidstaat
kennis geeft van goedkeuring van dit akkoord.
3.
Dit akkoord wordt gesloten voor dezelfde duur als het
meerjarig financieel kader voor 2014-2020 dat is gehecht aan
de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en als het LGO-besluit
(2014-2020). Onverminderd artikel 1, lid 4, blijft dit akkoord
echter van kracht voor zover dit nodig is voor de volledige
uitvoering van alle uit hoofde van de ACS-EU-partnerschaps
overeenkomst en het LGO-besluit en binnen het genoemde
meerjarig financieel kader gefinancierde verrichtingen.
Artikel 15
Authentieke talen
Dit akkoord, opgesteld in een exemplaar in de Bulgaarse, de
Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse,
de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse,
de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roe
meense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische
en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek,
wordt nedergelegd in het archief van het secretariaat-generaal
van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend
gewaarmerkt afschrift toezendt aan de regering van elk der
ondertekenende lidstaten.
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Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две
хиляди и тринадесета година.
Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos
mil trece respectivamente.
V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června
dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to
tusind og tretten.
Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzig
sten Juni zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe
tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο
χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.
Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of
June in the year two thousand and thirteen, respectively.
Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.
Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.
Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit
sestajā jūnijā.
Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą
dieną Liuksemburge ir Briuselyje.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszel
ben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju
fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.
Gedaan te Luxemburg en te Brussel, op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien.
Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudzies
tego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego
Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze,
respetivamente.
Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii
treisprezece.
V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.
Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca
junija leta dva tisoč trinajst.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakym
menentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

За Република България

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

6.8.2013

6.8.2013
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Eesti Vabariigi nimel

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Per il Presidente della Repubblica italiana
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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Magyarország köztársasági elnöke részéről

Għall-President tar-Repubblika ta' Malta

6.8.2013

6.8.2013
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Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa

Pentru România

Za predsednika Republike Slovenije
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Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen tasavallan hallituksen puolesta
För republiken Finlands regering

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

6.8.2013

