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(Finlands författningssamlings nr 80/2002)

Lag

Nr 68

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å

andra sidan

Given i Helsingfors den 1 februari 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Cotonou i Benin den 23
juni 2000 ingångna partnerskapsavtalet mel-
lan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika,
Västindien och Stillahavsområdet, å ena
sidan, och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å andra sidan, samt i det i
Bryssel den 18 september 2000 ingångna
interna avtalet mellan Europeiska unionens
medlemsstater om åtgärder och förfaranden

för genomförande av partnerskapsavtalet
AVS-EG, gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till den.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag utfärdas vid behov genom
förordning av republikens president.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 1 februari 2002

Republikens President

TARJA HALONEN
Minister Satu Hassi

RP 84/2001
UtUB 14/2001
RSv 204/2001

21—2005 899021



(Finlands författningssamlings nr 532/2005)

Republikens presidents förordning

Nr 69

om sättande i kraft av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft

av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

Given i Nådendal den 15 juli 2005

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern förordnad att handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets
verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §
Det i Cotonou, Benin, den 23 juni 2000
ingångna partnerskapsavtalet mellan medlem-
marna i gruppen stater i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet, å ena sidan, och
Europeiska gemenskapen och dess medlems-
stater, å andra sidan, och det i Bryssel den 18
september 2000 ingångna interna avtalet
mellan medlemsstaterna i Europeiska ge-
menskapen om finansiering och förvaltning
av gemenskapens bistånd inom ramen för
finansprotokollet till partnerskapsavtalet mel-
lan staterna i Afrika, Västindien och Stilla-
havsområdet, å ena sidan, och Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å
andra sidan, och om tilldelning av ekonomisk
stöd till de utomeurpeiska länder och terri-
torier på vilka den fjärde delen av EG-
fördraget är tillämplig, samt det i Bryssel den
18 september 2000 ingångna interna avtalet
mellan Europeiska unionens medlemsstater
om åtgärder och förfaranden för genomfö-
rande av partnerskapsavtalet AVS-EG, vilka
godkänts av riksdagen den 10 december 2001
och av republikens president den 1 februari

2002 samt beträffande vilka godkännandet
anmälts till AVS-staternas generalsekretariat
den 18 februari 2002 och till Europeiska
unionens råds generalsekretariat den 15 april
2003, är i kraft från den 1 april 2003 så som
därom har avtalats.

2 §
Lagen av den 1 februari 2002 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i partnerskapsav-
talet mellan medlemmarna i gruppen stater i
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å
ena sidan, och Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, å andra sidan (80/2002)
träder i kraft den 20 juli 2005.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 20 juli

2005.

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki
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INGRESS 
 
SOM BEAKTAR Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och 

Georgetown-avtalet om inrättandet av Afrikas, Västindiens och Stillahavsområdets staters 
grupp (AVS-staterna), å andra sidan, 

 
SOM BEKRÄFTAR sitt åtagande att tillsammans verka för att målen att utrota fattigdom, 

att åstadkomma en hållbar utveckling och att uppnå en gradvis integrering av AVS-staterna i 
världsekonomin förverkligas, 

 
SOM ÄR BESLUTNA att genom sitt samarbete ge ett väsentligt bidrag till AVS-staternas 

ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och till ökad välfärd för deras befolkningar, 
hjälpa AVS-staterna att anta globaliseringens utmaningar samt fördjupa partnerskapet mellan 
AVS-staterna och Europeiska unionen i en strävan att ge globaliseringsprocessen en starkare 
social dimension, 

 
SOM BEKRÄFTAR sin beredvillighet att ge ny livskraft åt sin särskilda förbindelse och att 

genomföra en sammanhängande, integrerad strategi för ett fördjupat partnerskap som grundar 
sig på politisk dialog, utvecklingssamarbete, ekonomiska förbindelser och handelsförbindel-
ser, 

 
SOM ERKÄNNER att ett politiskt klimat som garanterar fred, säkerhet och stabilitet, re-

spekt för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer och rättsstatsprincipen samt sunt 
styrelseskick är oupplösligt förbundet med långsiktig utveckling; som också erkänner att det i 
första hand ankommer på de berörda länderna att se till att det upprättas ett sådant klimat, 

 
SOM ERKÄNNER att en sund och långsiktig ekonomisk politik är en förutsättning för ut-

veckling, 
 
SOM HÄNVISAR till principerna i Förenta nationernas stadga och erinrar om Förenta na-

tionernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, slutsatserna från 1993 års 
Världskonferens om de mänskliga rättigheterna i Wien, konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, kon-
ventionen om barnets rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskrimine-
ring, Genève-konventionerna från 1949 och övriga instrument inom internationell humanitär 
rätt, konventionen angående statslösas rättsliga ställning från 1954, Genève-konventionen från 
1951 angående flyktingars rättsliga ställning samt New York-protokollet från 1967 angående 
flyktingars rättsliga ställning, 

 
SOM BETRAKTAR Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättighe-

terna och de grundläggande friheterna, den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och 
folkens rättigheter samt den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter som positiva 
regionala bidrag till respekten för mänskliga rättigheter i Europeiska unionen och i AVS-
staterna, 

 
SOM ERINRAR om Librevilleförklaringen och Santo Domingoförklaringen, vilka antogs 

av AVS-staternas stats- och regeringschefer vid deras toppmöten 1997 och 1999, 
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SOM ANSER att de mål och principer för utvecklingen som överenskommits vid Förenta 
nationernas konferenser och det mål som uppställts av OECD:s kommitté för utvecklingsbi-
stånd om att en halvering av den andel av världens befolkning som lever i extrem fattigdom 
skall ha uppnåtts senast år 2015 ger en klar och tydlig vision av vad som bör eftersträvas, och 
att dessa mål och principer skall ligga till grund för samarbetet mellan AVS-staterna och Eu-
ropeiska unionen inom ramen för detta avtal, 
 

SOM SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMAR de utfästelser som gjorts vid FN-konferenserna i 
Rio, Wien, Kairo, Köpenhamn, Peking, Istanbul och Rom och som erkänner behovet av ytter-
ligare insatser för att de mål som formulerades vid dessa sammankomster skall kunna förverk-
ligas och för att de handlingsprogram som där fastställdes skall kunna genomföras, 

 
SOM ÄR ANGELÄGNA om att respektera de grundläggande sociala rättigheterna, med be-

aktande av de principer som slagits fast i Internationella arbetsorganisationens konventioner, 
 
SOM ERINRAR om åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen, 
 
HAR BESLUTAT ATT INGÅ DETTA AVTAL. 
 
 
 

DEL 1 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

AVDELNING I 

MÅL, PRINCIPER OCH AKTÖRER 

KAPITEL 1 

MÅL OCH PRINCIPER 

ARTIKEL 1 

Mål för partnerskapet 

Gemenskapen och dess medlemsstater, å 
ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan, 
nedan kallade "parterna", ingår detta avtal för 
att främja och påskynda 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. 

 
Partnerskapet skall ha sin tyngdpunkt på 

målet att, i överensstämmelse med målen att 
åstadkomma en hållbar utveckling och att 
uppnå en gradvis integrering av AVS-stater-
na i världsekonomin, minska och på sikt ut-
rota fattigdomen. 

Dessa mål och parternas internationella 
åtaganden skall genomsyra alla utvecklings-
strategier och åtgärdas genom en integrerad 
strategi i vilken utvecklingens såväl politiska 
och ekonomiska som sociala, kulturella och 
miljömässiga aspekter beaktas. Partnerskapet 
skall utgöra en samlad ram för understödjan-
de av de enskilda AVS-staternas utvecklings-
strategier. 

 
Hållbar ekonomisk tillväxt, utveckling av 

den privata sektorn, ökad sysselsättning och 
förbättrat tillträde till produktionsmedlen 
skall ingå som delar av denna ram. Respek-
ten för individens rättigheter skall understöd-
jas, liksom tillgodoseendet av grundläggande 
behov, främjandet av social utveckling och 
förutsättningarna för en rättvis fördelning av 
tillväxtens resultat. Regionala och subregio-
nala integrationsprocesser som främjar AVS-
staternas integration i världsekonomin när 
det gäller handel och privata investeringar 
skall uppmuntras och stödjas. Kapacitets-
uppbyggnad hos aktörerna i utvecklingen 
samt förbättringar av den institutionella ram 
som krävs för social sammanhållning, ett 
fungerande demokratiskt samhälle och en 
fungerande marknadsekonomi samt för 
framväxten av ett aktivt och organiserat civilt 
samhälle skall vara integrerade delar av stra-
tegin. Kvinnors situation och jämställdhets-
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frågor skall systematiskt beaktas inom alla 
områden, politiska såväl som ekonomiska 
och sociala. Principen om en hållbar förvalt-
ning av naturresurser och miljö skall tilläm-
pas och integreras på alla nivåer av partner-
skapet. 

 
 

ARTIKEL 2 

Grundläggande principer 

Samarbetet mellan AVS-staterna och Eu-
ropeiska gemenskapen, som vilar på rättsligt 
bindande regler och på förekomsten av ge-
mensamma institutioner, skall bedrivas enligt 
följande grundläggande principer: 

 
– Likställdhet mellan partnerna och ökat 

egenansvar för utvecklingsstrategierna: 
AVS-staterna skall för förverkligandet av 
målen för partnerskapet i full suveränitet och 
med beaktande av de grundsatser som anges i 
artikel 9 fastställa utvecklingsstrategierna för 
sina ekonomier och samhällen; de berörda 
länderna och befolkningarna skall genom 
partnerskapet uppmuntras till ökat egenan-
svar för utvecklingsstrategierna. 

 
– Deltagande: För att främja deltagandet av 

övriga samhällssektorer, bland annat den pri-
vata sektorn och det civila samhällets organi-
sationer, i det politiska, ekonomiska och so-
ciala skeendet skall partnerskapet, förutom 
för den centrala regeringen såsom huvud-
partner, även stå öppet för andra kategorier 
av aktörer. 

 
– Dialog samt fullgörandet av ömsesidiga 

skyldigheter skall spela en central roll: De 
skyldigheter som parterna ikläder sig inom 
ramen för sin dialog skall vara grundläggan-
de för deras partnerskap och samarbetsför-
bindelser. 

 
– Differentiering och regionalisering: Åt-

gärder och prioriteringar inom ramen för 
samarbetet skall utformas med hänsyn till 
partnerns utvecklingsnivå, behov, uppnådda 
resultat och långsiktiga utvecklingsstrategi. 
Den regionala dimensionen skall tillmätas 
särskild vikt. De minst utvecklade länderna 

skall beviljas särskild behandling. Inlands-
staternas och östaternas sårbarhet skall beak-
tas. 

 
ARTIKEL 3 

Förverkligande av målen i detta avtal 

Varje part skall, i den mån den berörs inom 
ramen för detta avtal, vidta alla lämpliga åt-
gärder av generell eller särskild natur för att 
se till att de skyldigheter som härrör från av-
talet fullgörs och för att underlätta förverkli-
gandet av avtalets mål. Parterna skall avstå 
från att vidta åtgärder som kan äventyra des-
sa mål. 

 
 

KAPITEL 2 

AKTÖRERNA I PARTNERSKAPET 

ARTIKEL 4 

Generell strategi 

AVS-staterna skall i full suveränitet fast-
ställa principerna, strategierna och modeller-
na för utvecklingen av sina ekonomier och 
samhällen. De skall tillsammans med gemen-
skapen fastställa de samarbetsprogram som 
skall upprättas enligt detta avtal. Parterna er-
känner dock att icke-statliga aktörer spelar en 
kompletterande roll i utvecklingsprocessen 
och kan bidra till den. Icke-statliga aktörer 
skall därför, när så är lämpligt och på de vill-
kor som anges i detta avtal, 

 
– underrättas om och inbegripas i samråd 

om riktlinjerna och strategierna för samarbe-
tet, om prioriteringarna i samarbetet, särskilt 
på områden som direkt berör dem, samt om 
den politiska dialogen, 

 
– tilldelas finansiella resurser, på de villkor 

som fastställs i detta avtal, för att stödja lokal 
utveckling, 

 
– engageras i genomförandet av samarbets-

projekt och samarbetsprogram på områden 
som berör dem eller där de har en komparativ 
fördel, 
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– ges stöd för kapacitetsuppbyggnad på 
områden av särskild betydelse så att deras 
kompetens i bland annat organisatoriskt och 
representativt hänseende och när det gäller 
upprättande av samrådsformer, bland annat 
kanaler för kommunikation och dialog, och 
för att främja strategiska allianser, kan stär-
kas. 

 
ARTIKEL 5 

Information 

Åtgärder för att förbättra informationen och 
öka kännedomen om grunddragen i partner-
skapet mellan AVS-staterna och Europeiska 
unionen skall stödjas inom ramen för samar-
betet. Samarbetet skall också att syfta till att 

 
– främja partnerskap mellan AVS-aktörer 

och EU-aktörer och till att bygga upp förbin-
delser mellan dem, 

 
– stärka nätverksaktiviteter samt kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna. 
 

ARTIKEL 6 

Definitioner 

1. Bland samarbetsaktörerna skall bland 
annat följande ingå: 

 
a) Statliga aktörer (på lokal, nationell eller 

regional nivå). 
 
b) Icke-statliga aktörer: 
 
– Den privata sektorn. 
 
– Näringslivets och arbetsmarknadens or-

ganisationer, däribland fackföreningar. 
 
– Det civila samhället i alla dess former, 

allt efter de nationella särdragen. 
 
2. De icke-statliga aktörerna skall erkännas 

av parterna på grundval av i vad mån deras 
verksamhet svarar mot befolkningens behov, 
deras särskilda kompetens samt graden av 
demokrati och öppenhet i deras organisation 
och förvaltning. 

ARTIKEL 7 

Kapacitetsuppbyggnad 

Det civila samhällets bidrag till utveckling-
en kan ökas genom förstärkning inom alla 
samarbetsområden av samhällsorganisationer 
och icke-statliga organisationer utan vinstsyf-
te. Det är därför nödvändigt att 

 
– främja och understödja upprättande och 

utveckling av sådana organisationer, 
 
– fastställa närmare former för hur organi-

sationerna kan engageras i utformning, ge-
nomförande och utvärdering av utvecklings-
strategier och utvecklingsprogram. 

 
 

AVDELNING II 

DEN POLITISKA DIMENSIONEN 

ARTIKEL 8 

Politisk dialog 

1. Parterna skall regelbundet föra en allsi-
dig, balanserad och djup politisk dialog som 
leder till att båda parterna ikläder sig förplik-
telser. 

 
2. Dialogen skall syfta till informationsut-

byte och främjande av ömsesidig förståelse; 
den skall också underlätta fastställandet av 
gemensamt överenskomna prioriteringar och 
gemensamma program, särskilt genom er-
kännande av de samband som finns mellan 
olika aspekter av förbindelserna mellan par-
terna och mellan de olika samarbetsområden 
som anges i detta avtal. 

 
Samråd mellan parterna i internationella fo-

rum skall underlättas genom denna dialog. 
Den skall också syfta till att förhindra att det 
uppstår situationer där någon av parterna kan 
anse det nödvändigt att tillgripa underlåten-
hetsklausulen. 

 
3. Dialogen skall omfatta alla syften och 

mål som anges i detta avtal och alla frågor av 
gemensamt, allmänt, regionalt eller subregi-
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onalt intresse. Parterna skall genom denna 
dialog bidra till fred, säkerhet och stabilitet 
samt främja ett stabilt och demokratiskt poli-
tiskt klimat. Dialogen skall omfatta samar-
betsstrategier samt allmänna strategier eller 
sektorsstrategier för bland annat miljö, jäm-
ställdhetsfrågor eller migrationsfrågor samt 
frågor rörande kulturarvet. 

 
4. Dialogen skall bland annat inriktas på 

specifika politiska frågor av gemensamt in-
tresse eller av allmän betydelse för förverkli-
gandet av detta avtals mål, t.ex. vapenhandel, 
alltför stora militärutgifter, narkotikahandel 
och organiserad brottslighet samt diskrimine-
ring på grund av etnisk tillhörighet, religiös 
övertygelse eller ras. Dialogen skall också 
omfatta en regelbunden bedömning av ut-
vecklingen vad gäller respekten för de 
mänskliga rättigheterna, demokratiska prin-
ciper och rättsstatsprincipen samt sunt styrel-
seskick. 

 
5. Brett baserade strategier för främjande 

av fred och för förebyggande, hantering och 
lösning av våldsamma konflikter skall spela 
en framträdande roll i dialogen, liksom be-
hovet av att målet om fred och demokratisk 
stabilitet till fullo beaktas när parterna fast-
ställer vilka samarbetsområden som skall 
prioriteras. 

 
6. Dialogen skall föras i flexibla former. 

Den skall vara formell eller informell allt ef-
ter behoven, äga rum inom eller utom den in-
stitutionella ramen och ske i lämpliga former 
och på lämplig nivå, t.ex. regional, subregio-
nal eller nationell nivå. 

 
7. Regionala och subregionala organisatio-

ner samt företrädare för det civila samhället 
skall knytas till dialogen. 

 
 

ARTIKEL 9 

Grundsatser och grundelement 

1. Samarbetet skall inriktas på hållbar ut-
veckling, där människan, som är den vikti-
gaste aktören i utvecklingen och den som ut-
vecklingen främst kommer till godo, sätts i 

centrum; detta innebär bland annat att alla 
mänskliga rättigheter skall respekteras och 
främjas. 

 
Respekt för de mänskliga rättigheterna, in-

begripet respekt för grundläggande sociala 
rättigheter, demokrati grundad på rättsstats-
principen och en öppen och ansvarsfull för-
valtning av offentliga angelägenheter är en 
oskiljbar del av hållbar utveckling. 

 
2. Parterna hänvisar till sina internationella 

skyldigheter och åtaganden vad gäller re-
spekt för de mänskliga rättigheterna. De be-
tonar på nytt sitt djupa engagemang för 
mänsklig värdighet och mänskliga rättighe-
ter, som individer och folk med rätta strävar 
efter. De mänskliga rättigheterna är univer-
sella, bildar en odelbar enhet och är förbund-
na med varandra. Parterna förbinder sig att 
främja och skydda alla grundläggande frihe-
ter och mänskliga rättigheter, vare sig det 
gäller civila och politiska rättigheter eller 
ekonomiska, sociala, och kulturella rättighe-
ter. Parterna bekräftar i detta sammanhang på 
nytt jämlikheten mellan män och kvinnor. 

 
Parterna bekräftar på nytt att demokratise-

ring, utveckling och skydd av de grundläg-
gande friheterna och de mänskliga rättighe-
terna är sinsemellan förbundna och att de 
ömsesidigt förstärker varandra. 

 
Demokratins principer är globalt erkända 

principer som läggs till grund för organisa-
tionen av staten för att garantera legitimiteten 
i dess maktutövning, lagenligheten i dess 
handlande, vilken återspeglas i dess konstitu-
tionella och rättsliga system, samt förekoms-
ten av mekanismer för ett aktivt deltagande. 
Varje land utvecklar, på grundval av allmänt 
erkända principer, sin egen demokratiska 
kultur. 

 
Statens struktur och de olika myndighe-

ternas befogenheter skall grundas på rätts-
statsprincipen, vilket framför allt skall inne-
bära att det finns tillgång till effektiva 
rättsmedel, ett oberoende rättsväsende som 
garanterar likhet inför lagen och en verkstäl-
lande makt som i alla avseenden är under-
kastad lagen. 



 Nr 69 
  

 

839

Respekten för de mänskliga rättigheterna, 
för demokratiska principer och för rättsstats-
principen, som är grundvalen för partnerska-
pet mellan AVS-staterna och Europeiska 
unionen, skall ligga till grund också för par-
ternas interna och externa politik och utgöra 
detta avtals grundsatser. 

 
3. I en politisk och institutionell omgivning 

där mänskliga rättigheter, demokratiska prin-
ciper och rättsstatsprincipen respekteras in-
nebär sunt styrelseskick att mänskliga resur-
ser, naturresurser och ekonomiska och finan-
siella resurser förvaltas på ett öppet och an-
svarsfullt sätt så att en rättvis och hållbar ut-
veckling kan uppnås. Det betyder också att 
det finns klara och tydliga beslutsförfaranden 
på myndighetsnivå, öppna och ansvarsfulla 
institutioner, tillämpning av principen om la-
gens företräde vid förvaltning och fördelning 
av resurser samt uppbyggnad av förmågan att 
planera och genomföra åtgärder som särskilt 
syftar till att förhindra och bekämpa korrup-
tion. 

 
Principen om sunt styrelseskick, som ligger 

till grund för partnerskapet mellan AVS-
staterna och Europeiska unionen, skall ge-
nomsyra parternas inrikes- och utrikespolitik 
och utgöra ett av detta avtals grundelement. 
Parterna är överens om att endast allvarliga 
fall av korruption, inbegripet bestickning 
som leder till sådan korruption, enligt defini-
tionen i artikel 97 skall utgöra en kränkning 
av det grundelementet. 

 
4. Främjandet av mänskliga rättigheter, 

demokratiseringsprocesser, befästandet av 
rättsstatsprincipen och sunt styrelseskick 
skall aktivt understödjas genom partnerska-
pet. 

 
Dessa områden kommer att vara viktiga 

ämnen för den politiska dialogen. Parterna 
skall i samband med denna dialog lägga sär-
skild vikt vid förändringar som pågår och vid 
kontinuitet i framstegen. 

 
Vid denna regelbundna analys skall varje 

lands ekonomiska, sociala, kulturella och hi-
storiska sammanhang beaktas. 

 

Dessa områden kommer också att vara cen-
trala när det gäller understödjandet av ut-
vecklingsstrategier. Gemenskapen skall, 
inom ramen för de strategier som den berör-
da staten och gemenskapen gemensamt 
kommer överens om, stödja politiska, institu-
tionella och rättsliga reformer och kapaci-
tetsuppbyggnad hos offentliga och privata 
aktörer och det civila samhället. 

 
ARTIKEL 10 

Övriga element i den politiska miljön 

1. Parterna anser att följande bidrar till be-
varandet och befästandet av ett stabilt och 
demokratiskt politiskt klimat: 

 
– Hållbar och rättvis utveckling, innefat-

tande bland annat tillträde till produktions-
medel, grundläggande tjänster och rättsvä-
sendet. 

 
– Ökat deltagande av ett aktivt och väl or-

ganiserat civilt samhälle och av den privata 
sektorn. 

 
2. Parterna erkänner att marknadsekono-

miska principer, med stöd av öppna konkur-
rensregler och en sund ekonomisk politik och 
socialpolitik, bidrar till förverkligandet av 
partnerskapets mål. 

 
ARTIKEL 11 

Fredsskapande åtgärder, konfliktförebyg-
gande och konfliktlösning 

1. Parterna skall inom ramen för partner-
skapet bedriva en aktiv, vittomfattande och 
samlad politik för fredsskapande åtgärder, 
konfliktförebyggande och konfliktlösning. 
Denna politik skall bygga på principen om 
ökat egenansvar. Den skall framför allt inrik-
tas på utveckling av regional, subregional 
och nationell kapacitet och på förebyggande i 
ett tidigt skede av våldsamma konflikter ge-
nom att de egentliga orsakerna till problemen 
angrips på ett målinriktat sätt och genom en 
lämplig kombination av alla tillgängliga åt-
gärdsmedel. 
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2. Fredsbevarande åtgärder och åtgärder för 
konfliktförebyggande och konfliktlösning 
skall särskilt inbegripa stöd till en jämnare 
fördelning mellan olika samhällsgrupper av 
de politiska, ekonomiska, sociala och kultu-
rella möjligheter som står till buds, till för-
stärkning av den offentliga förvaltningens 
demokratiska legitimitet och effektivitet, till 
upprättandet av effektiva mekanismer för att 
på fredlig väg förena olika gruppintressen 
och till överbryggande av klyftor mellan oli-
ka delar av samhället samt stöd till ett aktivt 
och väl organiserat civilt samhälle. 

 
3. Åtgärderna skall också inbegripa stöd till 

medlings-, förhandlings- och försoningsan-
strängningar, till effektiv regional förvaltning 
av gemensamma, knappa naturresurser, till 
demobilisering och återintegrering i samhäl-
let av dem som tidigare deltagit i stridigheter 
och till ansträngningar att åtgärda problemet 
med barnsoldater samt stöd till åtgärder för 
en ansvarsfull begränsning av militärutgifter 
och vapenhandel, bland annat genom under-
stödjande av att överenskomna normer och 
uppföranderegler sprids och tillämpas. I detta 
sammanhang skall särskild vikt läggas vid 
kampen mot antipersonella minor (truppmi-
nor) och vid åtgärder för att förhindra en allt-
för omfattande och okontrollerad spridning 
av, olaglig handel med och anhopning av 
handeldvapen och lätta vapen. 

 
4. Om våldsamma konflikter skulle inträf-

fa, skall parterna vidta alla lämpliga åtgärder 
för att förhindra en upptrappning av våldet, 
begränsa konflikternas geografiska utbred-
ning och underlätta att tvisterna biläggs på 
fredlig väg. De skall särskilt vinnlägga sig 
om att säkerställa att de ekonomiska resur-
serna för samarbetet används i överensstäm-
melse med principerna och målen för part-
nerskapet och förhindra att medel avleds för 
att användas i krigsföring. 

 
5. När konflikterna bilagts skall parterna 

vidta lämpliga åtgärder för att underlätta en 
återgång till fredliga, stabila och hållbara 
förhållanden. De skall se till att det nödvän-
diga sambandet mellan akuta åtgärder, åter-
uppbyggnadsinsatser och utvecklingssamar-
bete upprättas. 

ARTIKEL 12 

Samstämmigheten mellan gemenskapspoliti-
ken på olika områden och politikens verk-
ningar vad gäller genomförandet av detta  

avtal 

Utan att det påverkar tillämpningen av arti-
kel 96 skall gemenskapen, om den vid ut-
övandet av sina befogenheter avser att vidta 
en åtgärd som skulle kunna påverka AVS-
staternas intressen vad beträffar detta avtals 
mål, i god tid i förväg underrätta dessa stater. 
Kommissionen skall i detta syfte samtidigt 
tillställa AVS-staternas sekretariat sina för-
slag till åtgärder. Vid behov får även AVS-
staterna begära information. 

 
På AVS-staternas begäran skall samråd 

omgående äga rum, så att hänsyn kan tas till 
deras synpunkter på åtgärdernas verkningar 
innan ett slutgiltigt beslut fattas. 

 
Sedan samrådet ägt rum kan AVS-staterna 

också framföra synpunkter skriftligen till 
gemenskapen och lägga fram förslag till änd-
ringar med angivande av hur deras behov bör 
tillgodoses. 

 
Om gemenskapen inte godtar AVS-

staternas förslag, skall den snarast möjligt 
underrätta dem om detta och ange sina skäl. 

 
AVS-staterna skall också, om möjligt i för-

väg, informeras om när besluten träder i 
kraft. 

 
ARTIKEL 13 

Migration 

1. Migrationsfrågan skall göras till föremål 
för fördjupad dialog inom ramen för partner-
skapet mellan AVS-staterna och Europeiska 
unionen. 

 
Parterna bekräftar på nytt sina skyldigheter 

och åtaganden enligt internationell rätt att ga-
rantera respekt för de mänskliga rättigheterna 
och att undanröja alla former av diskrimine-
ring på grund av ursprung, kön, ras, språk el-
ler religiös övertygelse. 
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2. Parterna är överens om att partnerskap, 
när det gäller migration, innebär att medbor-
gare från tredje land som lagligen uppehåller 
sig på deras territorier skall behandlas rätt-
vist, att det skall bedrivas en integrationspoli-
tik som syftar till att dessa medborgare skall 
beviljas rättigheter och åläggas skyldigheter 
som är jämförbara med dem som gäller för 
de egna medborgarna, att ickediskriminering 
skall främjas på det ekonomiska området, det 
sociala området och kulturområdet och att 
åtgärder skall vidtas mot rasism och främ-
lingsfientlighet. 

 
3. Medlemsstaterna skall i fråga om arbets-

villkor, löneförmåner och entledigande be-
handla arbetstagare från AVS-staterna som är 
lagligt anställda på deras territorier på ett så-
dant sätt att dessa inte diskrimineras på grund 
av sin nationalitet i förhållande till de egna 
medborgarna. AVS-staterna skall på motsva-
rande sätt tillämpa icke-diskriminerande be-
handling gentemot arbetstagare som är med-
borgare i någon av medlemsstaterna. 

 
4. Parterna anser att strategier som syftar till 

att lindra fattigdom, förbättra levnadsförhål-
landen och arbetsvillkor, skapa sysselsättning 
samt förbättra utbildning på lång sikt bidrar 
till normalisering av migrationsflödena. 

 
Parterna skall inom ramen för utvecklings-

strategierna och programplaneringen på na-
tionell och regional nivå beakta kopplingen 
mellan strukturella problem och migrations-
fenomenet med sikte på att stödja ekonomisk 
och social utveckling av de regioner som mi-
granterna kommer från och minska fattigdo-
men. 

 
Gemenskapen skall genom nationella och 

regionala samarbetsprogram stödja utbild-
ning av AVS-staternas medborgare i ur-
sprungslandet, i en annan AVS-stat eller i 
någon av Europeiska unionens medlemssta-
ter. När det gäller utbildning i en medlems-
stat skall parterna se till att åtgärderna inrik-
tas på att AVS-staternas medborgarna skall 
bli yrkesverksamma i ursprungsländerna. 

 
Parterna skall utarbeta samarbetsprogram 

som skall syfta till att underlätta för stude-

randen från AVS-staterna att få tillgång till 
utbildning, särskilt genom utnyttjande av ny 
kommunikationsteknik. 

 
5. a) Ministerrådet skall inom ramen för 

den politiska dialogen diskutera problem som 
uppstår på grund av illegal invandring för att, 
om det behövs, fastställa medlen för en före-
byggande politik. 

 
b) Parterna är särskilt överens om att de 

skall sörja för att individens rättigheter och 
värdighet respekteras i varje förfarande för 
återsändande av illegala invandrare till ur-
sprungslandet. De berörda myndigheterna 
skall i detta sammanhang ge dem den hjälp i 
administrativt hänseende som krävs för åter-
vändandet. 

 
c) Parterna är också överens om följande: 
 
i) Om en medborgare i någon av Europeis-

ka unionens medlemsstater olagligen uppe-
håller sig på en AVS-stats territorium, skall 
den medlemsstaten, på begäran av den berör-
da AVS-staten och utan ytterligare formalite-
ter, godta att medborgaren återvänder och 
återta denne. 

 
Om en medborgare i en AVS-stat olagligen 

uppehåller sig på ett territorium som tillhör 
någon av Europeiska unionens medlemssta-
ter, skall AVS-staten, på begäran av den be-
rörda medlemsstaten och utan ytterligare 
formaliteter, godta att medborgaren återvän-
der och återta denne. 

 
Medlemsstaterna och AVS-staterna skall 

förse sina medborgare med de identitetshand-
lingar som krävs för detta. 

 
När det gäller Europeiska unionens med-

lemsstater skall skyldigheterna enligt denna 
punkt endast gälla med avseende på personer 
som enligt förklaring nr 2 till Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
skall anses vara deras medborgare i förhål-
lande till gemenskapen. Vad gäller AVS-
staterna skall skyldigheterna enligt denna 
punkt endast gälla med avseende på personer 
som anses vara deras medborgare i enlighet 
med deras respektive rättssystem. 
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ii) Om någon av parterna begär det, skall 
förhandlingar upptas med AVS-staterna om 
ingående, i god tro och med iakttagande av 
relevanta bestämmelser i internationell rätt, 
av bilaterala avtal om särskilda skyldigheter i 
fråga om återtagande av deras medborgare 
och om dessas återvändande. Om någon av 
parterna anser det nödvändigt, skall dessa av-
tal också innehålla bestämmelser om återta-
gande av medborgare från tredje land och av 
statslösa. I avtalen skall anges vilka kategori-
er av personer som dessa bestämmelser avser 
samt regler för deras återtagande och åter-
vändande. 

 
AVS-staterna kommer att beviljas tillräck-

ligt stöd för genomförandet av dessa avtal. 
 
iii) Vid tillämpningen av denna punkt c 

skall med "parter" avses gemenskapen, varje 
medlemsstat i Europeiska unionen och varje 
AVS-stat. 

 
DEL 2 

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER 

ARTIKEL 14 

Gemensamma institutioner 

Institutionerna i detta avtal skall utgöras av 
Ministerrådet, Ambassadörskommittén och 
Gemensamma parlamentsförsamlingen. 

 
ARTIKEL 15 

Ministerrådet 

1. Ministerrådet skall bestå av ledamöterna 
av Europeiska unionens råd och ledamöterna 
av Europeiska gemenskapernas kommission, 
å ena sidan, och av en regeringsledamot från 
varje AVS-stat, å andra sidan. 

 
Ordförandeskapet i Ministerrådet skall in-

nehas växelvis av en ledamot av Europeiska 
unionens råd och en regeringsledamot från en 
AVS-stat. 

 
Rådet skall som regel sammanträffa en 

gång årligen på ordförandens initiativ och el-

jest när det bedöms nödvändigt, i den form 
och med den geografiska sammansättning 
som är lämplig med hänsyn till de frågor som 
skall behandlas. 

 
2. Ministerrådet skall ha till uppgift att 
 
a) föra den politiska dialogen, 
 
b) anta de policyriktlinjer och fatta de be-

slut som krävs för genomförandet av be-
stämmelserna i detta avtal, särskilt rörande 
utvecklingsstrategier för de specifika områ-
den som anges i avtalet eller för varje annat 
område som kan komma att visa sig relevant, 
samt fastställa de förfaranden som skall till-
lämpas, 

 
c) undersöka och lösa problem som riskerar 

att stå i vägen för ett verksamt och effektivt 
genomförande av detta avtal eller att utgöra 
ett hinder för förverkligandet av avtalets mål, 

 
d) se till att samrådsmekanismerna fungerar 

smidigt. 
 
3. Ministerrådets beslut skall fattas i sam-

förstånd mellan parterna. Dess överläggning-
ar skall vara giltiga endast om hälften av le-
damöterna i Europeiska unionens råd, en le-
damot av kommissionen och två tredjedelar 
av de ledamöter som representerar AVS-
staternas regeringar är närvarande. Varje le-
damot av Ministerrådet som inte har möjlig-
het att närvara får låta sig företrädas. Ställfö-
reträdaren skall utöva den ledamotens alla 
rättigheter. 

 
Ministerrådet kan fatta för parterna bin-

dande beslut samt utfärda resolutioner och 
rekommendationer och avge yttranden. Det 
skall granska och ta under övervägande re-
solutioner och rekommendationer som an-
tagits av Gemensamma parlamentsförsam-
lingen. 

 
Ministerrådet skall föra en löpande dialog 

med företrädare för näringslivets och arbets-
marknadens parter och med andra aktörer i 
det civila samhället i AVS-staterna och EU. 
Samråd kan i detta syfte hållas parallellt med 
Ministerrådets sammanträden. 
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4. Ministerrådet får delegera befogenheter 
till Ambassadörskommittén. 

 
5. Ministerrådet skall anta sin arbetsord-

ning inom sex månader från avtalets ikraftt-
trädande. 

 
 

ARTIKEL 16 

Ambassadörskommittén 

1. Ambassadörskommittén skall bestå av 
varje medlemsstats ständiga representant vid 
Europeiska unionen och en företrädare för 
kommissionen, å ena sidan, och av chefen för 
varje AVS-stats delegation vid Europeiska 
unionen, å andra sidan. 

 
Ordförandeskapet i Ambassadörskommit-

tén skall innehas växelvis av en ständig re-
presentant för en medlemsstat och en delega-
tionschef för en AVS-stat, vilka skall utses 
av gemenskapen respektive av AVS-staterna. 

 
2. Kommittén skall biträda Ministerrådet i 

fullgörandet av dess uppgifter och utföra var-
je uppdrag som rådet ger den. Kommittén 
skall övervaka genomförandet av detta avtal 
och framstegen när det gäller förverkligandet 
av dess mål. 

 
Ambassadörskommittén skall sammanträda 

regelbundet, särskilt för att förbereda rådets 
sammanträden, och eljest när det är nödvän-
digt. 

 
3. Kommittén skall anta sin arbetsordning 

inom sex månader från avtalets ikraftträdan-
de. 

 
 

ARTIKEL 17 

Gemensamma parlamentsförsamlingen 

1. Gemensamma parlamentsförsamlingen 
skall bestå av lika många företrädare för var-
dera Europeiska unionen och AVS-staterna. 
Den skall bestå av ledamöter av Europapar-

lamentet, å ena sidan, och av ledamöter av 
parlamenten i var och en av AVS-staterna el-
ler, om detta inte är möjligt, av företrädare 
som utsetts av respektive parlament i AVS-
staterna, å andra sidan. Om inget parlament 
finns, skall Gemensamma parlamentsförsam-
lingen först godkänna att en företrädare för 
den berörda AVS-staten deltar i dess möten. 

 
2. Gemensamma parlamentsförsamlingen 

skall vara ett rådgivande organ med uppgift 
att 

 
– främja den demokratiska processen ge-

nom dialog och samråd, 
 
– underlätta ökad förståelse mellan Europe-

iska unionens medlemsstaters och AVS-
staternas befolkningar och öka allmänhetens 
kunskap om utvecklingsfrågor, 

 
– diskutera utvecklingsfrågor och frågor 

som rör partnerskapet mellan AVS-staterna 
och Europeiska unionen, samt 

 
– anta resolutioner och utfärda rekommen-

dationer till Ministerrådet för förverkligande 
av avtalets mål. 

 
3. Gemensamma parlamentsförsamlingen 

skall ha två plenarmöten om året, växelvis i 
Europeiska unionen och i en AVS-stat. För 
att stärka den regionala integrationen och 
främja samarbetet mellan de nationella par-
lamenten kan möten mellan parlamentsleda-
möter från Europeiska unionen och från 
AVS-staterna anordnas på regional eller sub-
regional nivå. 

 
Gemensamma parlamentsförsamlingen 

skall regelbundet ha kontakt med företrädare 
för näringslivets och arbetsmarknadens orga-
nisationer och med andra aktörer i det civila 
samhället i AVS-staterna och i Europeiska 
unionen för att få del av deras synpunkter på 
förverkligandet av avtalets mål. 

 
4. Gemensamma parlamentsförsamlingen 

skall anta sin arbetsordning inom sex måna-
der från avtalets ikraftträdande. 
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DEL 3 

SAMARBETSSTRATEGIER 

ARTIKEL 18 
 
Samarbetsstrategierna skall grundas på ut-

vecklingsstrategier och på ekonomiskt sam-
arbete och handelssamarbete, vilka är för-
bundna med varandra och kompletterar var-
andra. Parterna skall se till att deras an-
strängningar på de två sistnämnda områdena 
förstärker varandra. 

 
AVDELNING I 

UTVECKLINGSSTRATEGIER 

KAPITEL 1 

DEN ALLMÄNNA RAMEN 

ARTIKEL 19 

Principer och mål 

1. Det centrala målet för samarbetet mellan 
AVS-staterna och Europeiska gemenskapen 
skall vara minskning och på sikt utrotande av 
fattigdom, uppnående av hållbar utveckling 
samt en gradvis integrering av AVS-staterna i 
världsekonomin. Ramarna och riktlinjerna för 
samarbetet skall anpassas till de särskilda för-
hållandena i varje enskild AVS-stat och ut-
formas så att de främjar lokalt egenansvar av 
ekonomiska och sociala reformer och en inte-
grering i utvecklingsprocessen av aktörer från 
den privata sektorn och det civila samhället. 

 
2. Parterna skall i sitt samarbete hänvisa till 

slutsatserna från Förenta nationernas konfe-
renser och till de mål, riktmärken och hand-
lingsprogram som överenskommits på inter-
nationell nivå samt uppföljningen av dessa 
som grundval för utvecklingsprinciperna. De 
skall vidare hänvisa till internationellt fast-
ställda mål för utvecklingssamarbetet och 
särskilt vinnlägga sig om att införa kvalitati-
va och kvantitativa framstegsindikatorer. 

 
3. Myndigheterna och icke-statliga aktörer 

i de enskilda AVS-staterna skall överlägga 

med varandra om landets utvecklingsstrate-
gier och om lokalsamhällets stöd för dessa. 
 

ARTIKEL 20 

Tillvägagångsätt 

Målen för utvecklingssamarbetet mellan 
AVS-staterna och Europeiska gemenskapen 
skall förverkligas genom integrerade strate-
gier omfattande lokalt förankrade åtgärder på 
det ekonomiska, det sociala och det kulturel-
la området, miljöområdet och det institutio-
nella området. Genom detta samarbete skall 
det skapas en sammanhängande ram för stöd 
till AVS-staternas egna utvecklingsstrategier 
och säkerställas att åtgärderna kompletterar 
varandra och samspelar med varandra. Stra-
tegierna för samarbetet mellan AVS-staterna 
och Europeiska gemenskapen skall inom ra-
men för AVS-staternas utvecklingspolitik 
och reformer syfta till 

 
a) förverkligande av snabb, hållbar, syssel-

sättningsskapande tillväxt, utveckling av den 
privata sektorn och skapande av arbetstillfäl-
len, förbättring av tillträdet till produktiv när-
ingsverksamhet och till produktionsmedel 
samt främjande av regionalt samarbete och 
regional integration, 

 
b) understödjande av mänsklig och social 

utveckling och medverkan till att tillväxtens 
resultat ges en bred spridning i samhället och 
fördelas rättvist samt främjande av jäm-
ställdhet mellan könen, 

 
c) främjande av kulturella värden i samhäl-

let och av samspelet med ekonomiska, poli-
tiska och sociala kretsar, 

 
d) understödjande av institutionella refor-

mer och institutionell utveckling och stär-
kande av de institutioner som är nödvändiga 
för befästandet av demokrati, för en god för-
valtning av offentliga angelägenheter och för 
en fungerande marknadsekonomi där konkur-
rensen har fritt spelrum; främjande av kapa-
citetsuppbyggnad när det gäller utveckling 
och partnerskap, samt e) främjande av en 
miljömässigt hållbar utveckling, återställande 
av miljön och god praxis på miljöområdet 
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samt främjande av bevarandet av naturresur-
ser. 

 
2. Följande tematiska eller ämnesövergri-

pande frågor skall systematiskt beaktas och 
integreras inom samtliga samarbetsområden: 
jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt institu-
tionell uppbyggnad och kapacitetsuppbygg-
nad. Dessa områden skall också kunna kom-
ma i fråga för stöd från gemenskapen. 

 
3. En detaljerad beskrivning av målen och 

strategierna för utvecklingssamarbetet, sär-
skilt sektorspolitiken och de sektorsspecifika 
strategierna, skall intas i ett samlat dokument 
i vilket riktlinjerna för verksamheten inom 
specifika samarbetsområden eller samarbets-
sektorer anges. Dessa texter kan omarbetas, 
ses över eller ändras av Ministerrådet på 
grundval av en rekommendation från AVS–
EG-kommittén för utvecklingsfinansierings-
samarbete. 

 
 

KAPITEL 2 

STÖDOMRÅDEN 

AVSNITT 1 

EKONOMISK UTVECKLING 

ARTIKEL 21 

Investeringar och utveckling av den privata 
sektorn 

1. Samarbetet skall syfta till att understödja 
ekonomiska och institutionella reformer och 
strategier på nationell eller regional nivå som 
är nödvändiga för skapandet av ett gynnsamt 
klimat för privata investeringar och utveck-
lingen av en dynamisk, livskraftig och kon-
kurrenskraftig privat sektor. Stöd skall också 
kunna utgå till 

 
a) främjande av dialog och samarbete mel-

lan den offentliga och den privata sektorn, 
 
b) utveckling av entreprenörsförmåga och 

företagskultur, 
 

c) privatisering och företagsreform, 
 
d) utveckling och modernisering av med-

lings- och skiljeförfaranden. 
 
2. Kvalitetsförbättringar, ökad tillgång på 

och ökad tillgänglighet i fråga om finansiella 
och ickefinansiella tjänster till privata företag 
inom såväl den formella som den informella 
sektorn av ekonomin skall också stödjas ge-
nom samarbetet; det skall ske genom 

 
a) mobilisering av privat sparande, både 

inhemskt och utländskt, till finansieringen 
av privata företag genom understödjande av 
strategier för utveckling av en modern fi-
nanssektor, inbegripet kapitalmarknad, fi-
nansiella institut och hållbar mikrofinansie-
ring, 

 
b) utveckling och förstärkning av institu-

tioner, förmedlare, sammanslutningar, han-
delskammare samt lokala aktörer inom den 
privata sektorn som på olika sätt bistår före-
tag eller tillhandahåller icke-finansiella tjäns-
ter till företag, t.ex. yrkesmässiga tjänster, 
tekniska tjänster, företagsledningstjänster, 
utbildningstjänster och säljunderstödjande 
tjänster, samt 

 
c) understödjande av institutioner, pro-

gram, verksamheter och initiativ som kan 
underlätta utveckling och överföring av tek-
nik, sakkunskap och bästa metoder när det 
gäller olika aspekter av företagsledning. 

 
3. Samarbetet skall inriktas på att främja 

näringslivets utveckling genom tillhandahål-
lande av finansieringsgarantier och tekniskt 
stöd som kan främja och underlätta bildande, 
etablering, utvidgning, diversifiering, sane-
ring, omstrukturering, modernisering och 
privatisering av dynamiska, livskraftiga och 
konkurrenskraftiga företag inom alla sektorer 
av näringslivet, liksom av finansiella inter-
mediärer, t.ex. institut för utvecklingsfinansi-
ering och riskkapitalförsörjning, och leasing-
företag; det skall ske genom 

 
a) införande eller förstärkning av finansie-

ringsinstrument i form av investeringskapital, 
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b) förbättring av tillgången till viktiga stöd-
funktioner såsom företagsinformation samt 
rådgivningstjänster, konsulttjänster och tek-
niska tjänster, 

 
c) ökning av exporten, särskilt genom ka-

pacitetsuppbyggnad inom handelsrelaterade 
områden, 

 
d) främjande av kontakter, nätverk och 

samarbete mellan företag i fråga om t.ex. 
teknik- och kunskapsöverföring (på nationell 
nivå, regional nivå och mellan AVS-staterna 
och Europeiska unionen) samt av sådana 
partnerskap med privata utländska investera-
re som är förenliga med målen och riktlinjer-
na för utvecklingssamarbetet mellan AVS-
staterna och Europeiska gemenskapen. 

 
4. Parterna skall genom sitt samarbete un-

derstödja utvecklingen av mikroföretag ge-
nom förbättring av tillträdet till finansiella 
och icke-finansiella tjänster, genom ända-
målsenlig politik och lagstiftning för utveck-
ling av sådana företag samt genom tillhanda-
hållande av utbildning och information om 
bästa metoder när det gäller mikrofinansie-
ring. 

 
5. Stöd till investeringar och till utveckling 

av den privata sektorn skall omfatta åtgärder 
och initiativ på såväl makro-, meso- som 
mikronivå. 

 
ARTIKEL 22 

Makroekonomiska reformer och strukturre-
former; makroekonomisk politik och struk-

turpolitik 

1. AVS-staterna skall genom samarbetet 
stödjas i sina ansträngningar att 

 
a) uppnå makroekonomisk tillväxt och sta-

bilisering med hjälp av en stram finans- och 
penningpolitik som leder till minskad infla-
tion och förbättrad extern balans och budget-
balans, genom stärkt budgetdisciplin, ökad 
öppenhet och insyn i budgeten samt förbätt-
ringar av finanspolitiken i kvalitets- och rätt-
visehänseende och vad gäller politikens ut-
formning, samt 

b) genomföra strukturpolitiska program 
som syftar till förstärkning av de olika aktö-
rernas roll, särskilt den privata sektorns, och 
till skapande av ett klimat som befrämjar 
ökad företagsamhet, ökade investeringar och 
ökad sysselsättning, eller som syftar till 

 
i) liberalisering av handels- och valutaord-

ningar och införande av valutakonvertibilitet 
för löpande transaktioner, under hänsynsta-
gande till de särskilda omständigheterna i de 
enskilda länderna, 

 
ii) stärkande av reformer på arbets- och va-

rumarknaderna, 
 
iii) uppmuntran av reformer av finanssy-

stemen som kan underlätta utvecklingen av 
stabila system inom och utom bankväsendet, 
av kapitalmarknader och av finansiella tjäns-
ter, inklusive mikrofinansiering, 

 
iv) förbättring av kvaliteten på privata och 

offentliga tjänster, samt 
 
v) främjande av regionalt samarbete och en 

gradvis integrering av makroekonomisk poli-
tik och penningpolitik i detta. 

 
2. Makroekonomisk politik och makroeko-

nomiska strukturanpassningsprogram skall 
utformas med beaktande av de berörda län-
dernas sociala och politiska bakgrund och in-
stitutionella kapacitet och skall ha en positiv 
inverkan på fattigdomslindring och tillgång-
en till sociala tjänster; de skall bygga på föl-
jande principer: 

 
a) AVS-staterna skall ha det primära ansva-

ret för problemanalys och för utformning och 
genomförande av reformerna. 

 
b) Stödprogrammen skall anpassas till situ-

ationen i de enskilda AVS-staterna och beak-
ta de sociala, kulturella och miljömässiga 
förhållandena i dessa stater. 

 
c) AVS-staternas rätt att själva bestämma 

inriktningen av sina utvecklingsstrategier och 
utvecklingsprioriteringar och i vilken ordning 
dessa skall genomföras, skall erkännas och 
respekteras. 
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d) Reformtakten skall vara realistisk och 
förenlig med varje AVS-stats förmåga och 
resurser. 

 
e) Kontakterna med och informationen till 

befolkningen beträffande ekonomiska och 
sociala reformer och strategier skall förstär-
kas. 

 
 

ARTIKEL 23 

Utveckling av näringslivet 

Samarbetet skall omfatta stöd till hållbara 
politiska och institutionella reformer samt till 
investeringar som är nödvändiga för att aktö-
rerna skall kunna få tillträde till näringsverk-
samheter och produktionsmedel på rättvisa 
villkor, särskilt följande: 

 
a) Utveckling av utbildningssystem som 

kan bidra till att öka produktiviteten inom 
såväl den formella som den informella sek-
torn av ekonomin. 

 
b) Kapital, kredit och jord, särskilt vad 

gäller egendomsrätt och nyttjanderätt. 
 
c) Utarbetande av strategier för lands-

bygdsutveckling som kan utgöra en ram för 
decentraliserad planering, resursfördelning 
och resursförvaltning med aktivt deltagande 
av de direkt berörda. 

 
d) Strategier för jordbruksproduktion, na-

tionella och regionala strategier för en tryg-
gad livsmedelsförsörjning, hållbar utveck-
ling av vattenresurser och fiske samt marina 
resurser inom AVS-staternas exklusiva eko-
nomiska zoner. I de fiskeriavtal som kan 
komma att förhandlas fram mellan gemen-
skapen och AVS-staterna skall behovet av 
överensstämmelse med utvecklingsstrate-
gierna på detta område vederbörligen beak-
tas. 

 
e) Ekonomisk och teknisk infrastruktur 

samt tjänster inom dessa områden, inbegripet 
transport, telekommunikationssystem, kom-
munikationstjänster och utveckling av infor-
mationssamhället. 

f) Utveckling av en konkurrenskraftig in-
dustrisektor, gruvsektor och energisektor, 
varvid den privata sektorns engagemang och 
utveckling inom dessa sektorer skall upp-
muntras. 

 
g) Utveckling av handel, inbegripet främ-

jande av rättvis handel. 
 
h) Utveckling av affärs-, finans- och bank-

verksamhet; utveckling av andra tjänstesek-
torer. 

 
i) Utveckling av turism. 
 
j) Utveckling av infrastruktur och tjänster 

inom vetenskap, teknik och forskning, inbe-
gripet förbättring, överföring och tillvarata-
gande av ny teknik. 

 
k) Förstärkning av kapaciteten inom pro-

duktionssektorer, särskilt inom offentlig och 
privat sektor. 

 
ARTIKEL 24 

Turism 

Med tanke på turistnäringens växande be-
tydelse för tjänstesektorns tillväxt i AVS-
staterna och för tillväxten i AVS-staternas in-
ternationella handel, näringens förmåga att 
stimulera andra sektorer av näringslivet och 
den roll den kan spela när det gäller att utrota 
fattigdomen skall en hållbar utveckling av tu-
ristnäringen i AVS-staterna och subregioner-
na eftersträvas inom ramen för samarbetet. 

 
AVS-staternas ansträngningar att skapa el-

ler förbättra de rättsliga och institutionella 
förutsättningarna för utarbetande och genom-
förande av strategier och program för hållbar 
turism och att mobilisera resurser för detta 
skall stödjas genom samarbetsprogrammen 
och samarbetsprojekten; programmen och 
projekten skall också vara inriktade på för-
bättring av sektorns konkurrenskraft, särskilt 
de små och medelstora företagens konkur-
renskraft, på understödjande och främjande 
av investeringar, på produktutveckling, även 
utveckling av de kulturer som AVS staternas 
ursprungsbefolkningar är bärare av, och på 
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förstärkning av samspelet mellan turism och 
andra sektorer av näringslivet. 

 
AVSNITT 2 

SOCIAL OCH MÄNSKLIG UTVECK-
LING 

ARTIKEL 25 

Utveckling av den sociala sektorn 

1. Samarbetet skall inriktas på att under-
stödja AVS-staternas ansträngningar att ut-
forma generella eller sektorsinriktade strate-
gier och reformer som syftar till att förbättra 
grundläggande social infrastruktur och 
grundläggande sociala tjänster med avseende 
på täckning, kvalitet och tillgänglighet och 
som beaktar de särskilda behoven hos de 
mest sårbara och minst gynnade grupperna i 
samhället, så att den bristande jämlikheten 
när det gäller tillgång till dessa tjänster kan 
minskas. Särskild uppmärksamhet skall äg-
nas åt att säkerställa att de offentliga utgif-
terna inom de sociala sektorerna ligger på en 
tillräcklig nivå. Samarbetet skall härvidlag 
syfta till att  

 
a) förbättra utbildningen och bygga upp 

teknisk förmåga och kompetens, 
 
b) förbättra hälso- och sjukvårdssystem och 

näringstillförsel, utrota svält och undernäring 
och se till att livsmedelsförsörjningen är till-
räcklig och att livsmedlen är säkra, 

 
c) integrera befolkningsfrågor i utveck-

lingsstrategierna i syfte att förbättra repro-
duktiv hälsa, primärhälsovård och familje-
planering samt för att förhindra könsstymp-
ning av kvinnor, 

 
d) främja bekämpningen av hiv/aids, 
 
e) öka tryggheten när det gäller försörj-

ningen med hushållsvatten samt förbättra 
möjligheterna att få tillgång till dricksvatten 
och tillfredsställande avloppshantering, 

 
f) förbättra tillgången på bra bostäder för 

alla till överkomliga priser, genom stöd till 

program för produktion till låga kostnader av 
bostäder avsedda för låginkomsttagare samt 
stöd till förbättrad stadsplanering, 

 
g) uppmuntra till social dialog på grundval 

av aktivt deltagande samt främja respekten 
för grundläggande sociala rättigheter. 

 
2. Samarbetet skall också syfta till att un-

derstödja kapacitetsuppbyggnad på det socia-
la området, detta kan till exempel gälla ut-
bildningsprogram om hur socialpolitiken kan 
utformas eller om moderna metoder för för-
valtning av sociala projekt och program; det 
kan också gälla program som befrämjar tek-
niskt nyskapande och teknisk forskning, 
uppbyggnad av lokal sakkunskap och främ-
jande av partnerskap samt rundabordssamtal 
på nationell eller regional nivå, m.m. 

 
3. Utveckling och genomförande av pro-

gram och system för socialt skydd och social 
trygghet skall också främjas och understödjas 
genom samarbetet så att den sociala sam-
manhållningen kan ökas och "hjälp till själv-
hjälp" och samhällssolidaritet kan stimuleras. 
Stödet skall bland annat inriktas på utveck-
ling av initiativ som bygger på ekonomisk 
solidaritet, särskilt genom inrättandet av fon-
der för social utveckling som är anpassade 
till lokala behov och lokala aktörer. 

 
ARTIKEL 26 

Ungdomsfrågor 

Samarbetet skall också inriktas på att un-
derstödja upprättandet av en sammanhängan-
de, heltäckande politik för tillvaratagande av 
den potential som de unga representerar, så 
att de kan bli bättre integrerade i samhället 
och till fullo förverkliga sina möjligheter. I 
detta sammanhang skall samarbetet inriktas 
på att understödja strategier, åtgärder och in-
satser som har till syfte att 

 
a) skydda barns och ungdomars rättigheter, 

särskilt flickors rättigheter, 
 
b) understödja ungdomars färdigheter, ener-

gi, innovationsförmåga och potential för att 
därigenom öka deras möjligheter på det eko-
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nomiska, det sociala och det kulturella områ-
det och förbättra deras förutsättningar att få 
sysselsättning inom produktionssektorn, 

 
c) hjälpa samhällsbaserade institutioner att 

ge barn möjligheter att utveckla sin fysiska, 
psykiska, sociala och ekonomiska potential, 
samt 

 
d) genom rehabiliteringsprogram återinteg-

rera barn i områden som genomlevt en kon-
flikt. 

 
ARTIKEL 27 

Kulturell utveckling 

Samarbetet skall på kulturområdet syfta till 
följande: 

 
a) Den kulturella dimensionen skall integ-

reras på alla nivåer av utvecklingssamarbetet. 
 
b) Kulturella värden och identiteter skall 

erkännas, bevaras och främjas för att dialog 
mellan olika kulturer skall bli möjlig. 

 
c) Värdet av kulturarvet skall erkännas, be-

varas och främjas och utvecklingsförmågan 
inom denna sektor understödjas. 

 
d) Kulturnäringarna skall utvecklas och 

marknadstillträdet för produkter och tjänster 
inom kultursektorn skall förbättras. 

 
 

AVSNITT 3 

REGIONALT SAMARBETE OCH REGI-
ONAL INTEGRATION 

ARTIKEL 28 

Generell strategi 

Genom samarbetet skall ett effektivt stöd 
ges till förverkligandet av de mål och priori-
teringar som AVS-staterna fastställt inom 
ramen för samarbetet och integrationen på 
regional och subregional nivå, inbegripet 
samarbete mellan regioner och inom AVS-
staterna. Det regionala samarbetet kan också 

omfatta de utomeuropeiska länderna och ter-
ritorierna och de yttersta randområdena. Stö-
det skall syfta till att 

 
a) främja en gradvis integrering av AVS-

staterna i världsekonomin, 
 
b) påskynda det ekonomiska samarbetet 

och den ekonomiska utvecklingen, såväl 
inom AVS-staternas regioner som mellan 
dessa, 

 
c) främja den fria rörligheten mellan AVS-

staterna för personer, varor, tjänster, kapital, 
arbetskraft och teknik, 

 
d) påskynda diversifieringen av AVS-

staternas ekonomier, liksom samordningen 
och harmoniseringen av den regionala och 
subregionala samarbetspolitiken, samt 

 
e) främja och utveckla handeln mellan och 

inom AVS-staterna och med tredje land. 
 

ARTIKEL 29 

Regional ekonomisk integration 

När det gäller regional ekonomisk integra-
tion skall parterna genom sitt samarbete un-
derstödja följande: 

 
a) Utveckling och förstärkning av förmå-

gan 
 
i) hos de institutioner och organisationer 

för regional integration som inrättats av 
AVS-staterna för att främja regionalt samar-
bete och regional integration, och 

 
ii) hos nationella regeringar och parlament 

när det gäller frågor om regional integration. 
 
b) Uppmuntran av de minst utvecklade 

AVS-staterna att delta i upprättandet av regi-
onala marknader och att utnyttja de fördelar 
som dessa marknader erbjuder. 

 
c) Genomförande av sektorsinriktade re-

formprogram på regional nivå. 
 
d) Liberalisering av handel och betalningar. 
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e) Främjande av gränsöverskridande inve-
steringar, såväl utländska som inhemska, och 
av andra initiativ till regional eller subregio-
nal ekonomisk integration. 

 
f) Hänsynstagande till hur nettoövergångs-

kostnaderna för den regionala integrationen 
påverkar budgetinkomster och betalningsba-
lans. 

 
ARTIKEL 30 

Regionalt samarbete 

1. När det gäller regionalt samarbete skall 
parterna genom sitt samarbete understödja en 
rad verksamhets- och ämnesområden inom 
vilka gemensamma problem aktualiseras och 
inom vilka det är möjligt att utnyttja skalför-
delar, särskilt 

 
a) infrastruktur, särskilt för transport och 

kommunikation, samt därmed sammanhäng-
ande säkerhetsproblem och tjänster, inbegri-
pet utveckling av regionala möjligheter inom 
informations- och kommunikationsteknik, 

 
b) miljö, förvaltning av vattentillgångar 

samt energi, 
 
c) hälsa och utbildning, 
 
d) forskning och teknisk utveckling, 
 
e) regionala initiativ för beredskap inför 

katastrofer och lindrande av deras följder, 
samt 

 
f) andra områden, däribland rustningskon-

troll samt bekämpning av narkotika, organi-
serad brottslighet, penningtvätt, bestickning 
och korruption. 

 
2. Samarbetet skall också inriktas på un-

derstödjande av projekt och initiativ inom 
ramen för samarbete mellan eller inom AVS-
staterna. 

 
3. Samarbetet skall bidra till främjande och 

utveckling av en politisk dialog på regional 
nivå inom områden såsom konfliktförebyg-
gande och konfliktlösning, mänskliga rättig-

heter och demokratisering, besöksutbyte, 
nätverksaktiviteter samt främjande av rörlig-
het mellan de olika aktörerna i utvecklingen, 
särskilt inom det civila samhället. 

 
 
 

AVSNITT 4 

TEMATISKA FRÅGOR OCH ÄMNESÖ-
VERGRIPANDE FRÅGOR 

ARTIKEL 31 

Jämställdhetsfrågor 

Samarbetet skall inriktas på att understödja 
strategier och program genom vilka möjlig-
heterna för män och kvinnor att delta på lika 
villkor inom alla områden av det politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella livet kan 
förbättras, säkerställas och breddas. Det skall 
syfta till att förbättra kvinnors tillgång till de 
resurser som krävs för att de till fullo skall 
kunna utöva sina grundläggande rättigheter. 
Särskilt skall det genom samarbetet skapas 
en lämplig ram för 

 
a) integrering av och hänsynstagande till 

jämställdhetsaspekter på alla nivåer av ut-
vecklingssamarbetet, även i makroekonomisk 
politik och i makroekonomiska strategier och 
program, samt 

 
b) främjande av konkreta åtgärder till för-

mån för kvinnor, vilket t.ex. kan gälla 
 
i) deltagande i det politiska livet på natio-

nell och lokal nivå, 
 
ii) stöd till kvinnoorganisationer, 
 
iii) tillträde till grundläggande sociala 

tjänster, särskilt utbildning, hälsovård och 
familjeplanering, 

 
iv) tillträde till produktionsmedel, särskilt 

jord, kredit och arbetsmarknad, samt 
 
v) särskilt hänsynstagande till kvinnor i 

samband med katastrofbistånd och rehabili-
teringsåtgärder. 
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ARTIKEL 32 

Miljö och naturresurser 

1. Samarbetet skall när det gäller miljöskydd 
samt hållbart utnyttjande och hållbar förvalt-
ning av naturresurser syfta till följande: 

 
a) Integrering av principen om miljömäs-

sig hållbarhet i alla aspekter av utvecklings-
samarbetet och understödjande av program 
och projekt som genomförs av de olika ak-
törerna. 

 
b) Uppbyggnad eller förstärkning i veten-

skapligt, tekniskt, personellt och institutio-
nellt avseende av kapaciteten när det gäller 
miljöförvaltning hos alla aktörer på miljöom-
rådet. 

 
c) Understödjande av särskilda åtgärder el-

ler projekt för att angripa frågor som är av 
avgörande betydelse när det gäller hållbar 
förvaltning eller som har anknytning till nu-
varande eller framtida regionala eller interna-
tionella åtaganden beträffande mineraltill-
gångar och andra naturresurser, t.ex. 

 
i) tropiska skogar, vattenresurser, kust-, 

havs- och fiskeresurser, djur- och växtliv, 
jordmån och biologisk mångfald, 

 
ii) skydd av känsliga ekosystem (t.ex. ko-

rallrev), 
 
iii) förnybara energikällor, särskilt solener-

gi, samt energieffektivitet, 
 
iv) hållbar utveckling på landsbygden och i 

städer, 
 
v) ökenspridning, torka och avskogning, 
 
vi) utveckling av nyskapande lösningar på 

miljöproblemen i städer, samt vii) främjande 
av hållbar turism, 

 
d) Hänsynstagande till frågor om transport 

och bortskaffande av farligt avfall. 
 
2. Inom ramen för samarbetet skall hänsyn 

tas till  

a) de små AVS-östaternas sårbarhet, sär-
skilt inför hotet från klimatförändringen, 

 
b) de tilltagande problemen med torka och 

ökenspridning, särskilt i de minst utvecklade 
staterna och inlandsstaterna, samt 

 
c) institutionell utveckling och kapacitets-

uppbyggnad. 
 

ARTIKEL 33 

Institutionell utveckling och kapacitetsupp-
byggnad 

1. De institutionella aspekterna skall sys-
tematiskt uppmärksammas inom ramen för 
samarbetet, som skall inriktas på att under-
stödja AVS-staternas ansträngningar att ut-
veckla och stärka strukturer, institutioner och 
förfaranden vilka bidrar till 

 
a) främjande och understödjande av demo-

krati, mänsklig värdighet, social rättvisa och 
pluralism, med fullständig respekt för mång-
falden inom och mellan samhällena, 

 
b) främjande och understödjande av allmän 

och total respekt för samt skydd av de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggan-
de friheterna, 

 
c) utveckling och förstärkning av rättssta-

ten och förbättring av tillgången till rättsme-
del, samtidigt som yrkeskunnandet inom 
rättsväsendet och dess oberoende garanteras, 
samt 

 
d) säkerställande av en öppen och ansvars-

full verksamhetsförvaltning och administra-
tion inom alla offentliga organ. 

 
2. Parterna skall samarbeta i kampen mot 

bestickning och korruption på alla nivåer i 
samhället. 

 
3. Samarbetet skall inriktas på att stödja 

AVS-staternas ansträngningar att utveckla 
sina offentliga institutioner så att dessa kan 
fungera som pådrivande krafter i tillväxten 
och utvecklingen och likaså deras ansträng-
ningar att väsentligt öka effektiviteten när det 
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gäller offentliga tjänster som påverkar med-
borgarnas vardag. Reformer, rationalisering 
och modernisering av den offentliga sektorn 
skall därför stödjas inom ramen för samarbe-
tet. Stödet skall särskilt inriktas på 

 
a) reform och modernisering av offentlig 

förvaltning, 
 
b) reform av rättsväsendet samt modernise-

ring av domstolsväsendet, 
 
c) förbättring och förstärkning av förvalt-

ningen av offentliga finanser, 
 
d) påskyndande av reformer inom bank- 

och finanssektorn, 
 
e) förbättring av förvaltningen av offentlig 

egendom och reform av förfarandena för of-
fentlig upphandling, samt 

 
f) politisk, administrativ, ekonomisk och 

finansiell decentralisering. 
 
4. Samarbetet skall också inriktas på att 

understödja återupprättande eller utbyggnad 
av kapaciteten inom särskilt viktiga delar av 
den offentliga sektorn liksom på att under-
stödja de institutioner som krävs för en fun-
gerande marknadsekonomi; stödet skall sär-
skilt avse  

 
a) utveckling av den lagstiftnings- och till-

synskapacitet som krävs för en fungerande 
marknadsekonomi, inbegripet konkurrenspo-
litik och konsumentpolitik, 

 
b) förbättring av förmågan att analysera, 

planera, utforma och genomföra politik på 
olika områden, särskilt det ekonomiska om-
rådet, det sociala området, miljöområdet och 
forskningsområdet samt politik rörande ve-
tenskap och teknik och innovationsverksam-
het, 

 
c) modernisering, förstärkning och refor-

mering av finansiella och monetära institut 
samt förbättring av förfaranden, 

 
d) uppbyggnad av den kapacitet på lokal 

och kommunal nivå som krävs för att det 

skall bli möjligt att genomföra decentralise-
ringspolitik och få till stånd ett ökat delta-
gandet från befolkningens sida i utvecklings-
processen, samt 

 
e) utveckling av kapaciteten inom andra 

viktiga områden, exempelvis 
 
i) internationella förhandlingar, samt 
 
ii) förvaltning och samordning av bistånd 

från tredje land. 
 
5. Samarbetet skall inriktas på att inom alla 

områden och sektorer som omfattas av ut-
vecklingssamarbetet främja tillkomsten av 
icke-statliga aktörer, utveckling av deras för-
måga samt stärkande av strukturer för infor-
mation, dialog och samråd mellan dessa ak-
törer och de offentliga myndigheterna, även 
myndigheter på regional nivå. 

 
 

AVDELNING II 

EKONOMISKT SAMARBETE OCH 
HANDELSSAMARBETE 

KAPITEL 1 

MÅL OCH PRINCIPER 

ARTIKEL 34 

Mål 

1. Det ekonomiska samarbetet och handels-
samarbetet skall syfta till att med beaktande 
av AVS-staternas politiska ställningstagan-
den och utvecklingsprioriteringar befordra en 
smidig och gradvis integrering av AVS-
staterna i världsekonomin och därigenom 
främja en hållbar utveckling av dessa stater 
och bidra till utrotande av den fattigdom som 
råder där. 

 
2. Det ekonomiska samarbetet och handels-

samarbetet syftar ytterst till att AVS-staterna 
skall kunna delta i full utsträckning i interna-
tionell handel. Behovet av att AVS-staterna 
aktivt deltar i multilaterala handelsförhand-
lingar skall i detta sammanhang särskilt 
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uppmärksammas. Med hänsyn till AVS-
staternas nuvarande utvecklingsnivå skall det 
ekonomiska samarbetet och handelssamarbe-
tet inriktas på att AVS-staterna skall kunna 
möta de utmaningar som globaliseringen re-
presenterar och stegvis anpassa sig till de nya 
förutsättningarna för internationell handel, 
och på så sätt underlätta deras integrering i 
den liberaliserade globala ekonomin. 

 
3. Det ekonomiska samarbetet och handels-

samarbetet skall därför syfta till förstärkning 
av AVS-staternas produktions-, leverans- och 
handelsförmåga och deras möjligheter att dra 
till sig investeringar. Det skall också syfta till 
upprättandet av en ny handelsdynamik mel-
lan parterna, en förstärkt handels- och inve-
steringspolitik i AVS-staterna och förbättrade 
förutsättningar för länderna att hantera han-
delsrelaterade frågor. 

 
4. Det ekonomiska samarbetet och handels-

samarbetet skall genomföras i full överens-
stämmelse med WTO:s bestämmelser, där-
ibland bestämmelserna om särskild och diffe-
rentierad behandling, och med beaktande av 
parternas ömsesidiga intressen och respektive 
utvecklingsnivå. 

 
ARTIKEL 35 

Principer 

1. Grundvalen för det ekonomiska samar-
betet och handelssamarbetet skall vara ett 
faktiskt, förstärkt och strategiskt partnerskap. 
Samarbetet skall vidare grundas på en hel-
hetssyn som bygger på styrkefaktorerna i och 
resultaten av de tidigare AVS-EG-konven-
tionerna, och alla till buds stående medel 
skall användas för att genom åtgärder mot 
begränsningar på utbuds- eller efterfrågesi-
dan bidra till förverkligandet av de mål som 
anges ovan. Åtgärder för utveckling av han-
deln skall särskilt uppmärksammas som me-
del för att öka AVS-staternas konkurrens-
kraft. 

 
Utveckling av handeln skall därför tillmä-

tas tillbörlig vikt i AVS-staternas utveck-
lingsstrategier, vilka skall stödjas av gemen-
skapen. 

2. Det ekonomiska samarbetet och handels-
samarbetet skall bygga på AVS-staternas ini-
tiativ till regional integration, eftersom regi-
onal integration är ett av de viktigaste in-
strumenten när det gäller att uppnå en inte-
grering av AVS-staterna i världsekonomin. 

 
3. AVS-staternas och deras regioners olika 

behov och utvecklingsnivåer skall beaktas i 
det ekonomiska samarbetet och handelssam-
arbetet. Parterna bekräftar i detta samman-
hang på nytt den vikt de fäster vid att alla 
AVS-staterna garanteras särskild och diffe-
rentierad behandling, att den särskilda be-
handlingen av de minst utvecklade AVS-
staterna bibehålls och att de små staternas, 
inlandsstaternas och östaternas sårbarhet ve-
derbörligen beaktas. 

 
KAPITEL 2 

NY HANDELSORDNING 

ARTIKEL 36 

Villkor 

1. Med hänsyn till de mål och principer 
som anges ovan är parterna överens om att 
sinsemellan upprätta en ny, med WTO-
reglerna förenlig, handelsordning, varigenom 
hindren för handeln mellan dem gradvis un-
danröjs och samarbetet inom alla för handeln 
relevanta områden byggs ut. 

 
2. Parterna är överens om att den nya han-

delsordningen skall införas gradvis och erkän-
ner därför behovet av en förberedande period. 

 
3. För att övergången till den nya handels-

ordningen skall underlättas skall, på de vill-
kor som anges i bilaga V till detta avtal, de 
icke ömsesidiga handelsförmåner som till-
lämpats inom ramen för den fjärde AVS–EG-
konventionen bibehållas under den förbere-
dande perioden för samtliga AVS-stater. 

 
4. Parterna bekräftar i detta sammanhang på 

nytt betydelsen av de råvaruprotokoll som fo-
gas som tillägg till bilaga V till detta avtal. De 
är överens om att protokollen måste ses över 
mot bakgrund av den nya handelsordningen, 
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särskilt med avseende på deras förenlighet 
med WTO-reglerna, för att de fördelar som 
härrör från protokollen skall kunna upprätthål-
las; den särskilda rättsliga ställningen för pro-
tokollet om socker skall därvid beaktas. 

 
ARTIKEL 37 

Tillvägagångssätt 

1. Förhandlingar om avtal om ekonomiskt 
partnerskap skall föras under den förbere-
dande perioden, som skall löpa ut senast den 
31 december 2007. Såvida parterna inte enats 
om en annan, tidigare tidpunkt, skall formella 
förhandlingar om den nya handelsordningen 
inledas i september 2002 och den nya han-
delsordningen träda i kraft senast den 1 janu-
ari 2008. 

 
2. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för 

att förhandlingarna skall kunna slutföras med 
framgång innan den förberedande perioden 
löper ut. Tiden fram till inledandet av de 
formella förhandlingarna rörande den nya 
handelsordningen skall därför utnyttjas aktivt 
för inledande förberedelser inför förhand-
lingarna. 

 
3. Den förberedande perioden skall också 

utnyttjas för att bygga upp kapaciteten inom 
den offentliga och privata sektorn i AVS-
staterna, inbegripet åtgärder i konkurrens-
kraftsförbättrande syfte, och för att förstärka 
regionala organ och understödja initiativ till 
regional handelsintegration, vilket vid behov 
även kan innefatta stöd till budgetanpassning 
och skattereform, samt för att modernisera 
och utveckla infrastruktur samt främja inve-
steringar. 

 
4. Parterna kommer regelbundet att granska 

framstegen i förberedelsearbetet och förhand-
lingarna och kommer, för att säkerställa att 
det inte kommer att krävas ytterligare tid för 
förberedelser eller förhandlingar, att under 
2006 företa en formell, heltäckande översyn 
av de ordningar som planeras för de olika 
länderna. 

 
5. Förhandlingar om avtal om ekonomiskt 

partnerskap kommer att inledas med de 

AVS-stater som anser sig redo att föra såda-
na förhandlingar, på den nivå som de bedö-
mer som lämplig och i enlighet med de förfa-
randen som AVS-gruppen kommit överens 
om, med beaktande av AVS-staternas regio-
nala integrationsprocess. 

 
6. Gemenskapen kommer under 2004 att 

göra en bedömning av situationen beträffan-
de de AVS-stater som inte tillhör gruppen 
minst utvecklade länder och som efter sam-
råd med gemenskapen konstaterar att de inte 
är i stånd att ingå avtal om ekonomiskt part-
nerskap, och kommer att pröva alla alternati-
va möjligheter att ge dessa länder en ny ram 
för handeln som motsvarar deras situation 
och är förenlig med WTO-reglerna. 

 
7. Förhandlingarna om avtalen om ekono-

miskt partnerskap skall framför allt syfta till 
fastställandet av en tidsplan för ett gradvis 
undanröjande, i överensstämmelse med de 
relevanta WTO-reglerna, av hindren för han-
del mellan parterna. Vad beträffar gemen-
skapen skall liberaliseringen av handeln byg-
ga på gemenskapens regelverk och syfta till 
förbättring av AVS-staternas nuvarande 
marknadstillträde, bland annat genom en 
översyn av ursprungsreglerna. AVS-staternas 
utvecklingsnivå, de socioekonomiska verk-
ningarna i dessa länder av handelsåtgärder 
samt ländernas förmåga att anpassa sina eko-
nomier till liberaliseringsprocessen skall be-
aktas i förhandlingarna. Förhandlingarna 
skall därför, inom ramen för de WTO-regler 
som då kommer att gälla, vara så flexibla 
som möjligt när det gäller fastställandet av en 
tillräckligt lång övergångstid, slutgiltig pro-
dukttäckning, med beaktande av känsliga 
sektorer, samt graden av asymmetri vad gäll-
er tidtabellen för tullavvecklingen. 

 
8. Parterna skall samarbeta nära med var-

andra i WTO för att försvara de ordningar de 
kommer överens om, särskilt med avseende 
på hur stor flexibilitet som skall tillåtas. 

 
9. Gemenskapen kommer senast under 

2000 att inleda en process som utgår från gäl-
lande bestämmelser om handel i den fjärde 
AVS–EG-konventionen och kommer att leda 
till att i stort sett samtliga produkter från alla 
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de minst utvecklade länderna medges tullfritt 
tillträde när de multilaterala handelsförhand-
lingarna avslutats, dock senast 2005. Proces-
sen kommer också att innefatta förenkling 
och översyn av de ursprungsbestämmelser, 
inbegripet bestämmelser om kumulation, 
som gäller för exporten från dessa länder. 

 
ARTIKEL 38 

Gemensam ministerkommitté för handel 

1. En gemensam ministerkommitté AVS-
EG för handel skall inrättas. 

 
2. Ministerkommittén för handel skall med 

särskild uppmärksamhet följa de multilatera-
la handelsförhandlingar som för närvarande 
pågår och undersöka hur initiativ till en mera 
vittgående liberalisering kan påverka handeln 
mellan AVS-staterna och Europeiska gemen-
skapen och utvecklingen av AVS-staternas 
ekonomier. Kommittén skall vid behov ut-
färda rekommendationer för att säkerställa att 
de fördelar som härrör från handelsordningen 
mellan AVS-staterna och Europeiska gemen-
skapen upprätthålls. 

 
3. Ministerkommittén för handel skall 

sammanträda minst en gång per år. Dess ar-
betsordning skall fastställas av Ministerrådet. 
Kommittén skall bestå av företrädare för 
AVS-staterna och för gemenskapen. 

 
 
 

KAPITEL 3 

SAMARBETE I INTERNATIONELLA 
FORUM 

ARTIKEL 39 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna understryker betydelsen av att 
de deltar aktivt i Världshandelsorganisatio-
nen och andra relevanta internationella orga-
nisationer, dels genom medlemskap i dessa 
organisationer, dels genom att de nära beva-
kar vilka frågor som behandlas i organisatio-
nerna och följer deras verksamhet. 

2. De är överens om att nära samarbeta när 
det gäller att identifiera och främja sina ge-
mensamma intressen i samband med interna-
tionellt ekonomiskt samarbete och handels-
samarbete, särskilt inom ramen för WTO, in-
begripet vad gäller deltagandet i fastställande 
och genomförande av dagordningen för 
framtida multilaterala handelsförhandlingar. 
Ett förbättring av tillträdet till gemenskaps-
marknaden och andra marknader för varor 
och tjänster med ursprung i AVS-staterna 
skall i detta sammanhang ägnas särskild 
uppmärksamhet. 

 
3. De är också överens om betydelsen av 

flexibilitet i WTO-reglerna, så att hänsyn kan 
tas till AVS-staternas utvecklingsnivå och till 
de svårigheter de ställs inför när de skall 
fullgöra sina skyldigheter. De är vidare över-
ens om behovet av tekniskt bistånd för att 
AVS-staterna skall ha möjlighet att genomfö-
ra sina åtaganden. 

 
4. Gemenskapen förklarar sig beredd att bi-

stå AVS-staterna i deras ansträngningar att i 
överensstämmelse med detta avtal bli aktiva 
medlemmar av dessa organisationer, genom 
utveckling av förmågan att förhandla, aktivt 
delta, övervaka och genomföra de berörda 
avtalen. 

 
ARTIKEL 40 

Råvaror 

1. Parterna erkänner att det är nödvändigt 
att sörja för bättre fungerande internationella 
råvarumarknader och ökad öppenhet på 
marknaden. 

 
2. De bekräftar att de är villiga att i ökad ut-

sträckning samråda i internationella forum och 
organisationer där råvarufrågor behandlas. 

 
3. Ett åsiktsutbyte skall i detta syfte, på be-

gäran av någon av parterna, äga rum 
 
– om genomförandet av internationella av-

tal eller om verksamheten i särskilda mellan-
statliga arbetsgrupper, med syftet att förbättra 
och effektivisera dessa avtal eller grupper 
med hänsyn till marknadstendenserna, samt 
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– när det finns förslag om att ett internatio-
nellt avtal skall ingås eller förnyas eller att en 
särskild mellanstatlig arbetsgrupp skall inrät-
tas. 

 
Syftet med åsiktsutbytet skall vara att re-

spektive parts intressen skall kunna beaktas. 
Åsiktsutbytet kan vid behov äga rum inom 
ramen för Ministerkommittén för handel. 

 
KAPITEL 4 

HANDEL MED TJÄNSTER 

ARTIKEL 41 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna understryker den ökande bety-
delsen av tjänster i internationell handel och 
tjänsters viktiga bidrag till ekonomisk och 
social utveckling. 

 
2. De bekräftar på nytt sina respektive åta-

ganden inom ramen för allmänna tjänstehan-
delsavtalet (GATS) och understryker behovet 
av särskild och differentierad behandling av 
leverantörer av tjänster i AVS-staterna. 

 
3. Gemenskapen åtar sig att inom ramen 

för förhandlingarna om en fortlöpande libera-
lisering av handeln med tjänster i enlighet 
med artikel XIX i GATS i positiv anda över-
väga AVS-staternas prioriteringar när det 
gäller förbättringar i EG:s bindningslista och 
därigenom söka tillgodose deras specifika in-
tressen. 

 
4. Parterna är också eniga om målet att, 

inom ramen för avtalen om ekonomiskt part-
nerskap och när de fått viss erfarenhet av att 
tillämpa mest gynnad nationsbehandling en-
ligt GATS, utvidga sitt partnerskap till att 
också omfatta liberalisering av tjänster i en-
lighet med bestämmelserna i GATS, särskilt 
bestämmelserna om utvecklingsländernas 
deltagande i avtal om liberalisering. 

 
5. Gemenskapen skall stödja AVS-

staternas ansträngningar att förbättra sin för-
måga att tillhandahålla tjänster. Tjänster med 
anknytning till arbetsmarknad, affärsverk-

samhet, distribution, finans, turism, kultur 
och byggnadsverksamhet samt relaterade 
tekniska konsulttjänster skall ägnas särskild 
uppmärksamhet; strävan skall vara att kon-
kurrenskraften hos dessa tjänster skall för-
bättras så att såväl volymen som värdet av 
AVS-staternas handel med varor och tjänster 
kan ökas. 

 
ARTIKEL 42 

Sjötransport 

1. Parterna erkänner betydelsen av kost-
nadseffektiva och ändamålsenliga sjötrans-
porttjänster i en säker och ren marin miljö så-
som det viktigaste transportmedlet för under-
lättande av internationell handel och därmed 
en av drivkrafterna för ekonomisk utveckling 
och utveckling av handel. 

 
2. De förbinder sig att främja avreglering 

inom sjötransportsektorn och att i detta syfte 
på ett effektivt sätt och på icke-
diskriminerande och kommersiell grundval 
tillämpa principen om obegränsat tillträde till 
marknaden för internationell sjötransport. 

 
3. Parterna skall bland annat när det gäller 

tillträde till hamnar, utnyttjande av infrastruk-
tur och andra sjöfartstjänster i hamnarna och 
därtill knutna avgifter samt i fråga om tullfaci-
liteter och tilldelning av hamnplatser och faci-
liteter för lastning och lossning inte behandla 
fartyg som drivs av medborgare eller företag 
hos den andra parten eller fartyg som är regi-
strerade på den andra partens territorium mind-
re gynnsamt än sina egna fartyg. 

 
4. Gemenskapen skall stödja AVS-

staternas ansträngningar att utveckla och be-
främja kostnadseffektiva och ändamålsenliga 
sjötransporttjänster i AVS-staterna, med sikte 
på att få till stånd ett ökat deltagande av 
AVS-företag inom internationella sjöfarts-
tjänster. 

 
ARTIKEL 43 

Informations- och kommunikationsteknik 
samt informationssamhället 

1. Parterna erkänner den viktiga roll som 
informations- och kommunikationsteknik 
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spelar och ett aktivt deltagande i informa-
tionssamhället är en nödvändig förutsättning 
för att AVS-staterna skall kunna integreras i 
världsekonomin. 

 
2. De bekräftar därför på nytt sina respekti-

ve åtaganden inom ramen för befintliga mul-
tilaterala avtal, särskilt det protokoll om 
grundläggande telekommunikationstjänster 
som bifogats GATS, och uppmanar de AVS-
stater som ännu inte gjort det att tillträda des-
sa avtal. 

 
3. De är vidare eniga om att aktivt och till 

fullo delta i de internationella förhandlingar 
som kan komma att föras på detta område i 
framtiden. 

 
4. Parterna kommer därför att vidta åtgär-

der som kan underlätta för AVS-staternas 
medborgare att få tillträde till informations- 
och kommunikationsteknik, bland annat föl-
jande: 

 
– Utveckling av förnybara energiresurser 

till rimliga priser och främjande av deras an-
vändning. 

 
– Utveckling och användning av billiga 

trådlösa nät med större täckningsområde. 
 
5. Parterna är också överens om att bygga 

ut sitt samarbete i fråga om informations- 
och kommunikationsteknik och informa-
tionssamhället. Samarbetet skall framför allt 
inriktas på säkerställande av en högre grad av 
komplementaritet mellan och harmonisering 
av kommunikationssystemen, på nationell, 
regional och internationell nivå, och på an-
passning av systemen till ny teknik. 

 
KAPITEL 5 

HANDELSRELATERADE OMRÅDEN 

ARTIKEL 44 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna erkänner den växande betydel-
sen av nya områden med anknytning till han-
del när det gäller underlättandet av en grad-

vis integrering av AVS-staterna i världseko-
nomin. De är därför överens om att förstärka 
sitt samarbete på dessa områden genom full-
ständigt och samordnat deltagande i relevan-
ta internationella forum och avtal. 

 
2. Gemenskapen skall stödja AVS-staterna 

i deras ansträngningar att i enlighet med detta 
avtal och de utvecklingsstrategier som par-
terna enats om stärka sin förmåga att behand-
la alla handelsrelaterade områden. Om det 
behövs skall detta också kunna innefatta för-
bättring och understödjande av den institu-
tionella ramen. 

 
ARTIKEL 45 

Konkurrenspolitik 

1. Parterna är överens om att införande och 
genomförande av en effektiv och sund kon-
kurrenspolitik och effektiva konkurrensregler 
är av avgörande betydelse när det gäller att 
åstadkomma och befästa ett investeringsbe-
främjande klimat, en hållbar industrialise-
ringsprocess samt öppenhet vad gäller mark-
nadstillträde. 

 
2. För att säkerställa att konkurrenssned-

vridande företeelser undanröjs och med ve-
derbörlig hänsyn till de enskilda AVS-
staternas olika utvecklingsnivå och olika 
ekonomiska behov förbinder sig parterna att 
genomföra nationella eller regionala regler 
och strategier, inbegripet kontroll och, under 
vissa förutsättningar, förbud mot avtal mellan 
företag, beslut av sammanslutningar av före-
tag eller samordnade åtgärder mellan företag 
vilka har till syfte eller verkan att förhindra, 
begränsa eller snedvrida konkurrensen. Par-
terna är också överens om att förbjuda ett el-
ler flera företags missbruk av en domineran-
de ställning på gemenskapens marknad eller 
på AVS-staternas territorium. 

 
3. Parterna är också överens om att öka sitt 

samarbete på detta område för att tillsam-
mans med de behöriga nationella konkur-
rensmyndigheterna utforma och understödja 
en effektiv konkurrenspolitik genom vilken 
det stegvis kan säkerställas att konkurrens-
reglerna efterlevs av såväl privata som statli-
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ga företag. Samarbetet skall på detta område 
framför allt avse stöd till utarbetandet av en 
lämplig rättslig ram och av regler för dess 
tillämpning på myndighetsplanet, med sär-
skild hänvisning till de minst utvecklade län-
dernas särskilda situation. 

 
ARTIKEL 46 

Skydd av immateriella rättigheter 

1. Utan att det påverkar deras ståndpunkter 
i multilaterala förhandlingssammanhang, er-
känner parterna behovet av att säkerställa en 
tillräcklig och effektiv skyddsnivå vad gäller 
de immateriella rättigheter som omfattas av 
avtalet om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (TRIPs), inbegripet industri-
ellt och kommersiellt rättsskydd och skydd 
för geografiska beteckningar, i linje med in-
ternationella normer och med sikte på att 
minska snedvridning av och hinder för bilate-
ral handel. 

 
2. De understryker vikten i detta samman-

hang av att TRIPs-avtalet, som ingår som bi-
laga till avtalet om upprättande av Världs-
handelsorganisationen, och konventionen om 
biologisk mångfald tillträds. 

 
3. De är också överens om nödvändigheten 

av att, beroende på vilken utvecklingsnivå de 
uppnått, tillträda alla relevanta internationella 
konventioner om immateriella rättigheter 
som avses i del I i TRIPs-avtalet. 

 
4. Gemenskapen, dess medlemsstater och 

AVS-staterna kan överväga att ingå avtal om 
skydd av varumärken eller geografiska be-
teckningar för produkter av särskild betydel-
se för någon av parterna. 

 
5. I detta avtal avses med immateriella rät-

tigheter i synnerhet upphovsrätt, även upp-
hovsrätten till datorprogram, och närstående 
rättigheter, inbegripet konstnärliga mönster, 
samt industriellt rättsskydd, vilket omfattar 
bruksmodeller, patent, inbegripet rätten till 
biotekniska uppfinningar och växtsorter och 
andra effektiva system av eget slag mönster, 
geografiska beteckningar, inbegripet ur-
sprungsbeteckningar, varumärken för varor 

eller tjänster, kretsmönster för halvledarpro-
dukter (topografier), rättsligt skydd för data-
baser och skydd mot illojal konkurrens enligt 
artikel 10a i Pariskonventionen för skydd av 
den industriella äganderätten samt skydd av 
konfidentiell information om know-how. 

 
6. Parterna är vidare överens om att stärka 

sitt samarbete på detta område. Samarbetet 
skall, på begäran och på de villkor som par-
terna kommit överens om, bland annat om-
fatta följande områden: utarbetande av lagar 
och andra författningar om skydd av immate-
riella rättigheter och kontroll av reglernas ef-
terlevnad, förhindrande av att rättighetshava-
re missbrukar eller att konkurrenter kränker 
sådana rättigheter, inrättande och förstärk-
ning av nationella och regionala byråer och 
andra organ, vilket även kan omfatta stöd, 
bland annat i form av utbildning av personal, 
till regionala organ på det immaterialrättsliga 
området med uppgift att kontrollera att lag-
stiftningen om skydd av immateriella rättig-
heter efterlevs. 

 
 

ARTIKEL 47 

Standardisering och certifiering 

1. Parterna är överens om att samarbeta 
närmare med varandra i fråga om standardi-
sering, certifiering och kvalitetssäkring i syf-
te att undanröja onödiga tekniska hinder och 
minska skiljaktigheterna sig emellan på dessa 
områden och på så sätt underlätta handeln. 

 
De bekräftar i detta sammanhang på nytt 

sitt åtagande inom ramen för avtalet om tek-
niska handelshinder, som ingår som bilaga 
till avtalet om upprättande av Världshandels-
organisationen. 

 
2. Samarbetet när det gäller standardisering 

och certifiering skall syfta till att främja 
kompatibilitet mellan parternas system och 
särskilt omfatta följande: 

 
– Åtgärder enligt avtalet om tekniska han-

delshinder för att, med beaktande av AVS-
staternas ekonomiska utvecklingsnivå, främja 
ökad användning av internationella tekniska 
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föreskrifter, standarder och förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse, inbegripet 
sektorsspecifika åtgärder. 

 
– Samarbete i fråga om kvalitetsstyrning 

och kvalitetssäkring inom utvalda sektorer av 
betydelse för AVS-staterna. 

 
– Understödjande av initiativ till kapaci-

tetsuppbyggnad i AVS-staterna vad gäller 
bedömning av överensstämmelse, metrologi 
och standardisering. 

 
– Utveckling av förbindelser mellan organ 

för standardisering, bedömning av överens-
stämmelse och certifiering i AVS-staterna 
och i Europa. 

 
3. Parterna förbinder sig att i sinom tid 

överväga att föra förhandlingar om avtal om 
ömsesidig bedömning av överensstämmelse 
inom sektorer av ömsesidigt ekonomiskt in-
tresse. 

 
 

ARTIKEL 48 

Åtgärder på det sanitära och fytosanitära 
området 

1. Parterna erkänner varje parts rätt att in-
föra och genomföra åtgärder på det sanitära 
och fytosanitära området vilka är nödvändiga 
för att skydda människors, djurs eller växters 
liv eller hälsa, förutsatt att åtgärderna inte ut-
gör en godtycklig diskriminering eller all-
mänt en förtäckt begränsning av handeln. De 
bekräftar i detta syfte på nytt sina åtaganden 
inom ramen för avtalet om tillämpning av 
sanitära och fytosanitära åtgärder, som ingår 
som bilaga till avtalet om upprättande av 
Världshandelsorganisationen, med beaktande 
av sina respektive utvecklingsnivåer. 

 
2. De förbinder sig också att i överens-

stämmelse med avtalet om tillämpning av sa-
nitära och fytosanitära åtgärder förstärka 
samordningen, samrådet och informations-
givningen när det gäller anmälan och till-
lämpning av föreslagna åtgärder på det sani-
tära och fytosanitära området, närhelst dessa 
åtgärder kan tänkas påverka den andra par-

tens intressen. De är också överens om att i 
syfte att tillvarata sina gemensamma intres-
sen samråda med varandra och samordna 
sina åtgärder inom ramen för Codex Alimen-
tarius, den internationella byrån för smitt-
samma husdjurssjukdomar och den interna-
tionella växtskyddskonventionen. 

 
3. Parterna är överens om att bygga ut sitt 

samarbete i syfte att stärka den offentliga och 
den privata sektorns kapacitet på detta områ-
de i AVS-staterna. 

 
 
 

ARTIKEL 49 

Handel och miljö 

1. Parterna bekräftar på nytt sitt åtagande 
att, med beaktande av sina respektive utveck-
lingsnivåer, främja utvecklingen av interna-
tionell handel på ett sådant sätt att en hållbar 
och god förvaltning av miljön i enlighet med 
internationella konventioner och åtaganden 
på området kan säkerställas. De är överens 
om att AVS-staternas särskilda behov och 
krav bör beaktas vid utformningen och ge-
nomförandet av miljöåtgärder. 

 
2. Med beaktande av Rio-principerna och 

för att medverka till att handel och miljö öm-
sesidigt förstärker varandra i högre utsträck-
ning än vad som nu är fallet är parterna över-
ens om att bygga ut sitt samarbete på detta 
område. Samarbetet skall i synnerhet syfta 
till fastställandet av sammanhängande natio-
nella, regionala och internationella strategier, 
förstärkning av kvalitetskontrollen av varor 
och tjänster i miljöhänseende samt främjande 
av miljövänliga produktionsmetoder inom re-
levanta sektorer. 

 
 
 

ARTIKEL 50 

Handel och arbetsnormer 

1. Parterna bekräftar sin uppslutning kring 
internationellt erkända arbetsnormer sådana 
de slagits fast i de relevanta ILO-konven-
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tionerna, särskilt de konventioner som rör fö-
reningsfriheten och rätten till kollektiva för-
handlingar, avskaffande av tvångsarbete, för-
bud mot de värsta formerna av barnarbete 
samt icke-diskriminering i fråga om anställ-
ning. 

 
2. De är överens om att öka sitt samarbete 

på detta område, särskilt i följande avseen-
den: 

 
– Informationsutbyte om den lagstiftning 

och de regleringar de tillämpar på arbetsom-
rådet. 

 
– Utarbetande av nationell arbetslagstift-

ning och förstärkning av befintlig lagstift-
ning. 

 
– Utbildningsprogram och program för 

ökad opinionsbildning. 
 
– Kontroll av att bestämmelserna i natio-

nell lagstiftning och andra regleringar på ar-
betsområdet efterlevs. 

 
3. Parterna är överens om att arbetsnormer 

inte bör användas i handelsprotektionistiskt 
syfte. 

 
 
 

ARTIKEL 51 

Konsumentpolitik och skydd av konsumenters 
hälsa 

1. Parterna är överens om att för att undvi-
ka att det uppstår handelshinder är, bygga ut 
sitt samarbete i fråga om konsumentpolitik 
och konsumenters hälsa, med beaktande av 
nationell lagstiftning. 

 
2. Samarbetet skall framför allt syfta till 

följande: förbättring av den institutionella 
och tekniska kapaciteten på detta område; 
upprättande av system för snabbt informa-
tionsutbyte rörande farliga produkter; infor-
mations- och erfarenhetsutbyte om upprät-
tande och tillämpning av produktövervakning 
sedan produkter släppts ut på marknaden och 
om produktsäkerhet; förbättring av informa-

tionen till konsumenter om priset på och 
egenskaper hos produkter och tjänster som 
bjuds ut på marknaden; främjande av utveck-
ling av oberoende konsumentorganisationer 
och av kontakter mellan företrädare för kon-
sumentintressen; åtgärder för att få till stånd 
ökad förenlighet mellan konsumentpolitiska 
strategier och system; anmälan av åtgärder 
som vidtas för att kontrollera att gällande be-
stämmelser efterlevs samt främjande av sam-
arbete när det gäller undersökning av skadli-
ga eller illojala affärsmetoder och genomfö-
rande av exportförbud i handeln mellan par-
terna för varor och tjänster som inte får salu-
föras i produktionslandet. 

 
 
 

ARTIKEL 52 

Undantagsbestämmelse på skatteområdet 

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 31 i bilaga IV skall mest-
gynnadnationsbehandling som beviljas i en-
lighet med bestämmelserna i detta avtal eller 
i andra ordningar som antagits inom ramen 
för detta avtal inte tillämpas på skatteförmå-
ner som parterna beviljat eller i framtiden 
kan komma att bevilja på grundval av avtal 
om undvikande av dubbelbeskattning, andra 
skatteöverenskommelser eller nationell skat-
telagstiftning. 

 
2. Ingen bestämmelse i detta avtal eller i 

ordningar som antagits inom ramen för detta 
avtal får tolkas så att det hindrar antagandet 
eller genomförandet av åtgärder som syftar 
till att förhindra skatteflykt eller skatteun-
dandragande i enlighet med skatteregler i 
gällande avtal om undvikande av dubbelbe-
skattning, andra skatteöverenskommelser el-
ler nationell skattelagstiftning. 

 
3. Ingen bestämmelse i detta avtal eller i 

ordningar som antagits inom ramen för detta 
avtal får tolkas så att det hindrar parterna från 
att vid tillämpning av relevanta bestämmelser 
i sin skattelagstiftning skilja mellan skattebe-
talare med skilda omständigheter, särskilt 
vad gäller bosättningsort eller den plats där 
deras kapital är investerat. 
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KAPITEL 6 

SAMARBETE PÅ ANDRA OMRÅDEN 

ARTIKEL 53 

Fiskeriavtal 

1. Parterna förklarar sig villiga att förhand-
la fram fiskeriavtal som skall syfta till att ga-
rantera långsiktigt hållbara, ömsesidigt till-
fredsställande villkor för fiskeaktiviteter i 
AVS-staterna. 

 
2. Utan att det påverkar tillämpningen av 

särskilda ordningar som överenskommits 
mellan utvecklingsländer inom ett och sam-
ma geografiska område, inbegripet ömsesidi-
ga ordningar på fiskeområdet, skall AVS-
staterna, när de ingår eller genomför sådana 
avtal, inte diskriminera gentemot gemenska-
pen eller mellan medlemsstaterna, och ge-
menskapen skall inte diskriminera gentemot 
AVS-stater. 

 
ARTIKEL 54 

Tryggad livsmedelsförsörjning 

1. Gemenskapen förbinder sig, med avse-
ende på tillgängliga jordbruksprodukter, att 
se till att exportbidragen för en rad produkter, 
vilka kommer att preciseras med utgångs-
punkt i de livsmedelsbehov som AVS-
staterna anmäler, för samtliga dessa stater 
kan fastställas längre tid i förväg än vad som 
hittills varit fallet. 

 
2. Förutfastställelsen skall avse ett år och 

skall tillämpas varje år så länge detta avtal är 
i kraft, varvid det skall vara underförstått att 
nivån på exportbidraget kommer att faststäl-
las i enlighet med de metoder som normalt 
tillämpas av kommissionen. 

 
3. Särskilda avtal får ingås med de AVS-

stater som begär det som ett led i sin politik 
för en tryggad livsmedelsförsörjning. 

 
4. De särskilda överenskommelser som av-

ses i punkt 3 får inte äventyra produktion och 
handelsflöden i AVS-regionerna. 

DEL 4 

SAMARBETE FÖR UTVECKLINGSFI-
NANSIERING 

AVDELNING I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

KAPITEL 1 

MÅL, PRINCIPER OCH RIKTLINJER 
SAMT STÖDBERÄTTIGADE ENHETER 

OCH ORGAN 

ARTIKEL 55 

Mål 

Samarbetet för utvecklingsfinansiering 
skall syfta till att genom tillhandahållande av 
tillräckliga finansiella resurser och ända-
målsenligt tekniskt bistånd understödja och 
främja AVS-staternas ansträngningar att för-
verkliga de mål som anges i detta avtal, på 
grundval av ömsesidigt intresse och i en anda 
av ömsesidigt beroende. 

 
ARTIKEL 56 

Principer 

1. Samarbetet för utvecklingsfinansiering 
skall genomföras på grundval av och i över-
ensstämmelse med AVS-staternas mål, stra-
tegier och prioriteringar för sin utveckling på 
nationell såväl som på regional nivå. Hänsyn 
skall tas till varje stats geografiska, sociala 
och kulturella kännetecken och till dess sär-
skilda potential. Samarbetet skall vidare ut-
märkas av följande: 

 
a) Det skall främja lokalt ägarskap på alla 

nivåer av utvecklingsprocessen. 
 
b) Det skall återspegla ett partnerskap 

grundat på ömsesidiga rättigheter och skyl-
digheter. 

 
c) Vikten av att resursflödet blir förutsebart 

och tillförlitligt och av att resurser beviljas 
fortlöpande och på mycket förmånliga villkor 
skall beaktas. 
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d) Samarbetet skall vara flexibelt och an-
passat till situationen i den enskilda AVS-
staten och till det berörda projektets eller 
programmets särskilda art. 

 
e) Effektivitet, samordning och enhetlighet 

skall säkerställas. 
 
2. Inom ramen för samarbetet skall de 

minst utvecklade AVS-staterna beviljas sär-
skild behandling och AVS-inlandsstaternas 
och AVS-östaternas sårbarhet vederbörligen 
beaktas. De särskilda behov som uppstår i ett 
land efter biläggandet av en konflikt skall 
också uppmärksammas. 

 
 

ARTIKEL 57 

Riktlinjer 

1. Åtgärder som finansieras inom ramen för 
detta avtal skall genomföras av AVS-staterna 
och gemenskapen i nära samarbete och med 
iakttagande av principen om likställighet 
mellan partnerna. 

 
2. Det skall ankomma på AVS-staterna att  
 
a) definiera de mål och prioriteringar som 

skall ligga till grund för de vägledande pro-
grammen, 

 
b) välja ut projekt och program, 
 
c) utarbeta och lägga fram projekt- och 

programhandlingar, 
 
d) förbereda upphandlingar samt förhandla 

om och sluta kontrakt, 
 
e) genomföra och förvalta projekt och pro-

gram, 
 
f) upprätthålla projekt och program. 
 
3. Utan att det påverkar tillämpningen av 

bestämmelserna ovan kan även stödberätti-
gade ickestatliga aktörer få till uppgift att 
lägga fram förslag till och genomföra pro-
gram och projekt inom områden som berör 
dem. 

4. Det skall ankomma på AVS-staterna och 
gemenskapen gemensamt att 

 
a) i de gemensamma institutionerna fast-

ställa riktlinjerna för utvecklingsfinansie-
ringssamarbetet, 

 
b) anta de vägledande programmen, 
 
c) bedöma projekt och program, 
 
d) se till att deltagande i anbudsinfordring-

ar och kontrakt kan ske på lika villkor, 
 
e) följa och utvärdera verkningarna och re-

sultaten av projekt och program, samt 
 
f) se till att projekt och program verkställs 

korrekt, utan onödiga dröjsmål och på ett ef-
fektivt sätt. 

 
5. Det skall ankomma på gemenskapen att 

fatta beslut om finansiering av projekt och 
program. 

 
6. Om inget annat föreskrivs i detta avtal, 

skall ett beslut som förutsätter godkännande 
från den andra partens sida godkännas, eller 
anses ha godkänts, inom 60 dagar från den 
dag det anmälts av en part. 

 
ARTIKEL 58 

Stödberättigade enheter och organ 

1. Följande enheter eller organ skall vara 
berättigade till finansiellt stöd enligt detta av-
tal: 

 
a) AVS-staterna. 
 
b) Regionala eller mellanstatliga organ där 

en eller flera AVS-stater ingår och som har 
givits befogenheter av dessa stater. 

 
c) Gemensamma organ som inrättats av 

AVS-staterna och gemenskapen för förverk-
ligandet av vissa särskilda mål. 

 
2. Efter godkännande från den eller de be-

rörda AVS-staterna skall även följande vara 
berättigade till finansiellt stöd: 
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a) Nationella eller regionala offentliga eller 
halvoffentliga organ eller lokala myndigheter 
i AVS-staterna och, särskilt, finansiella insti-
tut och utvecklingsbanker i AVS-staterna. 

 
b) Företag och andra privata organisationer 

samt privata aktörer i AVS-staterna. 
 
c) Företag i en gemenskapsmedlemsstat, 

för att dessa skall få möjlighet att driva pro-
duktiva projekt i en AVS-stats territorium, 
varvid stöd skall ges som tillägg till företa-
gets egna bidrag. 

 
d) Finansiella intermediärer i AVS-staterna 

eller gemenskapen vilka tillhandahåller, 
främjar och finansierar privata investeringar i 
AVS-staterna. 

 
e) Aktörer som deltar i det decentraliserade 

samarbetet och andra icke-statliga aktörer i 
AVS-staterna och gemenskapen. 

 
 

KAPITEL 2 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR FINAN-
SIERINGEN SAMT FINANSIERINGENS 

ART 

ARTIKEL 59 
 
Inom ramen för de prioriteringar som fast-

ställts av den eller de berörda AVS-staterna 
på nationell eller regional nivå kan stöd ges 
till projekt, program eller andra verksamheter 
som bidrar till förverkligandet av detta avtals 
mål. 

 
ARTIKEL 60 

Tillämpningsområde 

Finansieringen kan bland annat, beroende 
på vilka behov som föreligger och vilka typer 
av åtgärder som bedöms vara mest lämpliga, 
avse stöd för följande: 

 
a) Åtgärder som bidrar till att lindra AVS-

staternas skuldbörda och betalningsbalans-
problem. 

 

b) Makroekonomiska reformer och struk-
turreformer; makroekonomisk politik och 
strukturpolitik. 

 
c) Åtgärder för att lindra de negativa verk-

ningarna av fluktuationer i exportinkomster. 
 
d) Sektorsinriktade strategier och reformer. 
 
e) Institutionell utveckling och kapacitets-

uppbyggnad. 
 
f) Program för tekniskt samarbete. 
 
g) Humanitärt bistånd och katastrofbistånd, 

inbegripet stöd till flyktingar och tvångsför-
flyttade samt till kortsiktiga återuppbygg-
nadsåtgärder och katastrofberedskap. 

 
 

ARTIKEL 61 

Finansieringens art 

1. Finansieringen skall bland annat avse 
följande: 

 
a) Finansiering av projekt och program. 
 
b) Krediter, garantiordningar och tillskott 

till eget kapital. 
 
c) Budgetstöd, antingen direkt, för de 

AVS-stater vars valuta är konvertibel och 
fritt kan överlåtas, eller indirekt, genom an-
vändande av de motpartsmedel som de olika 
gemenskapsinstrumenten genererar. 

 
d) Finansiering av den personal och de ma-

teriella resurser som krävs för att projekten 
och programmen skall kunna administreras 
och övervakas på ett effektivt sätt. 

 
e) Sektorsinriktade eller generella program 

för importstöd i någon av följande former: 
 
i) Sektorsinriktade importprogram i form 

av direkt upphandling, inbegripet finansie-
ring av insatsvaror i produktionssystemet och 
leveranser för förbättring av de sociala tjäns-
terna. 
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ii) Sektorsinriktade importprogram, där 
stödet utgår i form av utländsk valuta som 
via flera delbetalningar ställs till förfogande 
för finansiering av import inom bestämda 
sektorer. 

 
iii) Generella importprogram, där stödet 

utgår i form av utländsk valuta som via flera 
delbetalningar ställs till förfogande för finan-
siering av import allmänt, varvid det kan röra 
sig om en rad olika produkter. 

 
2. Direkt budgetstöd för understödjande av 

makroekonomiska reformer eller sektorsre-
former skall beviljas om  

 
a) förvaltningen av offentliga medel sker 

på ett tillräckligt öppet, ansvarsfullt och ef-
fektivt sätt, 

 
b) en väl definierad makroekonomisk poli-

tik eller sektorspolitik, som fastställts av lan-
det självt och godkänts av de huvudsakliga 
givarna, finns på plats, och om 

 
c) den offentliga upphandlingen är öppen 

och medger insyn. 
 
3. Ett liknande budgetstöd skall gradvis 

beviljas för att understödja sektorspolitik i 
stället för enskilda projekt. 

 
4. Importprogram och budgetstöd enligt 

ovan kan också utnyttjas för att bistå stödbe-
rättigade AVS-stater som genomför reformer 
som syftar till inomregional ekonomisk libe-
ralisering och som medför nettoövergångs-
kostnader. 

 
5. Inom ramen för detta avtal skall medel 

från Europeiska utvecklingsfonden (nedan 
kallad "fonden"), inbegripet motpartsmedel, 
resterande medel från tidigare Europeiska ut-
vecklingsfonder, egna medel från Europeiska 
investeringsbanken (nedan kallad "banken") 
och, när så är lämpligt, medel från gemenska-
pens budget användas för att finansiera pro-
jekt, program och andra verksamheter som bi-
drar till förverkligandet av detta avtals mål. 

 
6. Medel som anslås inom ramen för detta 

avtal får användas för att täcka de samman-

lagda lokala och externa kostnaderna för pro-
jekt och program, inbegripet finansiering av 
återkommande kostnader. 

 
AVDELNING II 

FINANSIELLT SAMARBETE 

KAPITEL 1 

FINANSIELLA RESURSER 

ARTIKEL 62 

Totalt belopp 

1. Det totala beloppet för gemenskapens fi-
nansiella stöd i enlighet med detta avtal och 
de närmare villkoren för finansieringen anges 
i bilagorna till avtalet. 

 
2. Om en AVS-stat inte skulle ratificera 

detta avtal eller skulle säga upp det, skall 
parterna anpassa de belopp som anges i fi-
nansprotokollet i bilaga I. De finansiella re-
surserna skall också anpassas 

 
a) om nya AVS-stater som inte deltagit i 

avtalsförhandlingarna tillträder avtalet, och 
 
b) om gemenskapen utvidgas. 
 

ARTIKEL 63 

Finansieringsmetoder 

Finansieringsmetoderna för varje enskilt 
projekt eller program skall fastställas gemen-
samt av den eller de berörda AVS-staterna 
och gemenskapen med hänsyn till 

 
a) AVS-statens/AVS-staternas utveck-

lingsnivå, geografiska läge samt ekonomiska 
och finansiella situation, 

 
b) projektets eller programmets art, eko-

nomiska och finansiella avkastning och soci-
ala och kulturella verkningar, samt 

 
c) om det är fråga om lån, faktorer som 

borgar för att räntor och amorteringar kom-
mer att betalas. 
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ARTIKEL 64 

Finansiellt stöd som ställs till förfogande via 
en finansiell intermediär 

1. Finansiellt stöd får ställas till förfogande 
till eller via den berörda AVS-staten eller, 
med förbehåll för bestämmelserna i detta av-
tal, via därtill berättigade finansiella institut 
eller direkt till varje annan stödberättigad 
mottagare. Om en slutlig mottagare beviljas 
finansiellt stöd via en intermediär eller om 
stöd beviljas direkt till en slutlig mottagare i 
den privata sektorn, skall följande gälla: 

 
a) De villkor på vilka stöd kan ställas till 

förfogande för en slutlig mottagare via en in-
termediär eller stöd kan utgå till en slutlig 
mottagare i den privata sektorn skall faststäl-
las i finaniseringsöverenskommelsen eller lå-
nekontraktet. 

 
b) Den eventuella ekonomiska fördel som 

uppkommer för intermediären genom för-
medlingstransaktionen eller som ett resultat 
av direktutlåningen till den slutliga mottaga-
ren inom den privata sektorn skall, sedan 
administrativa kostnader, valutarisker och fi-
nansiella risker samt kostnaden för tekniskt 
bistånd till den slutliga mottagaren beaktats, 
användas för utvecklingsändamål på de vill-
kor som fastställts i finansieringsavtalet eller 
lånekontraktet. 

 
2. Om finansieringen äger rum via en fi-

nansiell intermediär som är etablerad eller 
verksam i en AVS-stat, skall det ankomma 
på detta organ att välja ut och bedöma de en-
skilda projekten och att förvalta de medel 
som, på de villkor som anges i detta avtal och 
efter gemensam överenskommelse mellan 
parterna, ställs till dess förfogande. 

 
ARTIKEL 65 

Samfinansiering 

1. De finansiella resurserna enligt detta av-
tal får, på begäran av AVS-staterna, använ-
das för samfinansiering som äger rum till-
sammans med i synnerhet utvecklingsorgan 
och utvecklingsinstitut, gemenskapens med-

lemsstater, AVS-stater, tredje land eller in-
ternationella eller privata finansiella institut, 
företag eller exportkreditorgan. 

 
2. Möjligheten till samfinansiering skall 

särskilt övervägas i de fall ett deltagande från 
gemenskapens sida kan hjälpa till att mobili-
sera medel från andra finansieringskällor och 
det därigenom blir möjligt att ställa ett för-
månligt finansieringspaket till den berörda 
AVS-statens förfogande. 

 
3. Samfinansiering kan ske i form av ge-

mensam finansiering eller parallell finansie-
ring. I varje enskilt fall skall den lösning som 
är mest lämplig från kostnadseffektivitets-
synpunkt ges företräde. 

 
Dessutom skall åtgärder vidtas för samord-

ning och harmonisering av gemenskapens 
och övriga finansieringsorgans insatser, så att 
antalet förfaranden som AVS-staterna måste 
engagera sig i blir minsta möjliga och förfa-
randena kan göras mer flexibla. 

 
4. Samrådet och samordningen med andra 

givare och samfinansiärer bör när så är möj-
ligt fördjupas och utvecklas genom upprät-
tande av ramavtal om samfinansiering. Rikt-
linjerna och förfarandena när det gäller sam-
finansiering bör ses över för att effektivitet 
och bästa möjliga villkor skall kunna säker-
ställas. 

 
KAPITEL 2 

SKULDLÄTTNAD OCH STRUKTURAN-
PASSNINGSSTÖD 

ARTIKEL 66 

Skuldlättnadsstöd 

1. För att lindra AVS-staternas skuldbörda 
och betalningsbalansproblem är parterna 
överens om att använda resurserna enligt det-
ta avtal för att bidra till internationellt beslu-
tade skuldlättnadsinitiativ till förmån för 
AVS-staterna. Utnyttjandet av medel som 
inte tagits i anspråk för åtaganden inom ra-
men för tidigare vägledande program skall 
dessutom, från fall till fall, påskyndas genom 
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de instrument för snabb utbetalning som fast-
ställs i detta avtal. Gemenskapen förbinder 
sig vidare att undersöka hur andra medel än 
medel från Europeiska utvecklingsfonden på 
längre sikt skulle kunna användas för att 
stödja internationellt överenskomna skuld-
lättnadsinitiativ. 

 
2. På begäran av en AVS-stat kan gemen-

skapen tillhandahålla 
 
a) stöd när det gäller att undersöka och 

komma fram till konkreta lösningar vad gäll-
er landets skuldsättningsproblem, även med 
avseende på inhemsk upplåning, dess svårig-
heter att sköta skuldtjänsten och dess betal-
ningsbalansproblem, 

 
b) utbildning i skuldförvaltning och inter-

nationella förhandlingar i finansfrågor samt 
stöd till workshops, kurser och seminarier på 
dessa områden, samt 

 
c) stöd till utveckling av flexibla system 

och instrument för skuldförvaltning. 
 
3. För att bidra till betalningen av räntor 

och amorteringar avseende skulder som här-
rör från lån ur bankens egna medel, särskilda 
lån och riskkapital får AVS-staterna, på de 
villkor som de från fall till fall kommer över-
ens om med kommissionen, använda till-
gängliga medel i utländsk valuta som avses i 
detta avtal för sådana betalningar, allt efter-
som återbetalningsskyldighet avseende dessa 
skulder inträder och intill det belopp som 
krävs för betalningar i nationell valuta. 

 
4. Utan att det påverkar de särskilda dis-

kussioner som äger rum i de relevanta orga-
nisationerna förklarar sig parterna, med hän-
syn till det internationella skuldproblemets 
allvar och dess inverkan på den ekonomiska 
tillväxten, beredda att i samband med de in-
ternationella diskussionerna fortsätta att ut-
byta åsikter om det allmänna skuldproblemet. 

 
ARTIKEL 67 

Strukturanpassningsstöd 

1. Inom ramen för detta avtal skall makro-

ekonomiska reformer och sektorsreformer 
som genomförs av AVS-stater stödjas. Par-
terna skall i detta sammanhang se till att an-
passningen är ekonomiskt genomförbar och 
socialt och politiskt godtagbar. Stödet skall 
beviljas på grundval av en gemensam be-
dömning mellan gemenskapen och den be-
rörda AVS-staten av de reformåtgärder på 
makroekonomisk nivå eller sektorsnivå som 
vidtas eller övervägs; bedömningen skall 
möjliggöra en helhetsbedömning av reform-
ansträngningarna. Det är viktigt att stödpro-
grammen kännetecknas av snabb utbetalning. 

 
2. AVS-staterna och gemenskapen erkän-

ner att det är nödvändigt att uppmuntra re-
formprogram på regional nivå och tillse att 
regionala verksamheter som påverkar den na-
tionella utvecklingen vederbörligen beaktas i 
samband med utformning och genomförande 
av nationella program. När det gäller struk-
turanpassningsstöd skall strävan därför också 
vara att 

 
a) redan i början av problemanalysen inbe-

gripa åtgärder som kan främja regional integ-
ration samt beakta följderna av gränsöver-
skridande anpassning, 

 
b) understödja harmonisering och samord-

ning av makroekonomisk politik och sek-
torspolitik, även på skatte- och tullområdena, 
så att den dubbla målsättningen regional in-
tegration och strukturreformer på nationell 
nivå kan uppfyllas, 

 
c) ta hänsyn, antingen genom generella im-

portprogram eller genom budgetstöd, till hur 
nettoövergångskostnaderna för den regionala 
integrationen påverkar budgetinkomster och 
betalningsbalans. 

 
3. AVS-stater som genomför eller övervä-

ger att genomföra makroekonomiska refor-
mer eller sektorsreformer skall vara berätti-
gade till strukturanpassningsstöd, varvid hän-
syn skall tas till det regionala sammanhanget, 
reformernas effektivitet, deras förväntade ut-
vecklingseffekter i ekonomiskt, socialt och 
politiskt hänseende och deras förväntade 
verkningar med avseende på landets ekono-
miska och sociala problem. 
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4. De AVS-stater som genomför reform-
program vilka erkänts av och stöds av åtmin-
stone de viktigaste multilaterala givarna, eller 
vilka överenskommits med sådana givare 
men inte nödvändigtvis erhåller finansiellt 
stöd från dem, skall automatiskt anses upp-
fylla förutsättningarna för anpassningsstöd. 

 
5. Strukturanpassningsstöd skall beviljas i 

flexibla former och utgå i form av sektorsvi-
sa eller generella importprogram eller i form 
av budgetstöd. 

 
6. Utarbetande och bedömning av struktur-

anpassningsprogram skall ske och beslut om 
finansiering av programmen skall fattas i en-
lighet med avtalets bestämmelser om genom-
förandeförfaranden och med beaktande av att 
medlen inom ramen för strukturanpassnings-
programmen skall utbetalas snabbt. Retroak-
tiv finansiering av en begränsad del av im-
porten med ursprung i AVS-staterna eller 
gemenskapen skall från fall till fall kunna 
tillåtas. 

 
7. Vid genomförandet av de enskilda stöd-

programmen skall säkerställas att de ekono-
miska aktörerna i AVS-staterna får så bred 
och öppen tillgång som möjligt till program-
resurserna och att upphandlingsförfarandena 
överensstämmer med administrativ och 
kommersiell praxis i den berörda staten. 
Samtidigt skall bästa möjliga förhållande 
mellan pris och kvalitet för importerade varor 
säkerställas, liksom den nödvändiga fören-
ligheten med de framsteg som uppnåtts inter-
nationellt när det gäller harmonisering av för-
farandena för strukturanpassningsstöd. 

 
 

KAPITEL 3 

STÖD VID KORTVARIGA FLUKTUA-
TIONER I EXPORTINKOMSTER 

ARTIKEL 68 
 
1. Parterna erkänner att instabilitet i export-

inkomsterna, särskilt inom jordbrukssektorn 
och gruvsektorn, kan påverka AVS-staternas 
utveckling negativt och äventyra deras möj-
ligheter att förverkliga sina utvecklingsmål. 

För att lindra de skadliga verkningarna av 
eventuell instabilitet i exportinkomsterna, 
bland annat inom jordbrukssektorn och gruv-
sektorn, skall det därför inom finansierings-
ramen för stöd till långsiktig utveckling inrät-
tas ett system för tilläggsstöd. 

 
2. Stödet vid kortvariga fluktuationer i ex-

portinkomster skall syfta till att möjliggöra 
fullföljandet av makroekonomiska och sek-
torsinriktade reformer och program som 
äventyras till följd av en inkomstminskning 
och till att avhjälpa de negativa verkningarna 
av instabilitet i exportinkomsterna, särskilt 
inkomsterna från försäljning av jordbruks- 
och gruvprodukter. 

 
3. Det faktum att AVS-staternas ekonomier 

är extremt beroende av export, särskilt av ex-
port av produkter från jordbruks- och gruv-
sektorerna, skall beaktas vid resurstilldel-
ningen för ett visst tillämpningsår. De minst 
utvecklade AVS-staterna, AVS-inlandsstat-
erna och AVS-östaterna skall i detta sam-
manhang beviljas en mera gynnsam behand-
ling. 

 
4. De tillkommande resurserna skall ställas 

till förfogande i enlighet med de särskilda 
villkor för denna stödform som anges i bilaga 
II om finansieringsformer och finansierings-
villkor. 

 
5. Gemenskapen skall också stödja mark-

nadsbaserade försäkringsordningar som ut-
formats för AVS-stater som önskar skydda 
sig mot risken för fluktuationer i exportin-
komsterna. 

 
KAPITEL 4 

STÖD TILL SEKTORSPOLITIK 

ARTIKEL 69 
 
1. Samarbetet skall syfta till att genom de 

olika instrument och åtgärdsformer som an-
ges i detta avtal stödja följande: 

 
a) Sektorsinriktade program och reformer 

på det sociala området och på det ekonomis-
ka området. 
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b) Åtgärder för att öka aktiviteten inom 
produktionssektorn och höja exportens kon-
kurrenskraft. 

 
c) Åtgärder för utbyggnad av tjänster inom 

den sociala sektorn. 
 
d) Tematiska frågor och ämnesövergripan-

de frågor. 
 
2. Stödet skall, allt efter vad som är lämp-

ligt, tillhandahållas genom a) sektorsinrikta-
de program, 

 
b) budgetstöd, 
 
c) investeringar, 
 
d) återuppbyggnad, 
 
e) utbildning, 
 
f) tekniskt bistånd, samt 
 
g) institutionellt stöd. 
 

KAPITEL 5 

MIKROPROJEKT OCH DECENTRALI-
SERAT SAMARBETE 

ARTIKEL 70 
 
För att lokalsamhällenas utvecklingsbehov 

skall kunna tillgodoses och för att alla aktö-
rer som deltar i decentraliserat samarbete och 
har möjlighet att bidra till AVS-staternas 
självständiga utveckling skall kunna upp-
muntras att lägga fram och genomföra initia-
tiv skall sådana utvecklingsinitiativ stödjas 
genom samarbetet, inom ramen för den be-
rörda AVS-statens nationella lagstiftning och 
det vägledande programmet. I detta samman-
hang skall följande stödjas: 

 
a) Mikroprojekt på lokal nivå som påverkar 

befolkningens levnadsförhållanden i ekono-
miskt eller socialt hänseende, tillgodoser ett 
tydligt och konstaterat prioriterat behov och 
genomförs på initiativ av och med aktiv 
medverkan av det lokalsamhälle som projek-
tet avser. 

b) Decentraliserat samarbete, i synnerhet 
då detta innebär att aktörer som deltar i de-
centraliserat samarbete i AVS-staterna och 
deras motsvarigheter i gemenskapen samord-
nar sina insatser och resurser. Denna form av 
samarbete skall göra det möjligt att mobilise-
ra kompetens, innovativa arbetsmetoder och 
resurser hos aktörerna i decentraliserat sam-
arbete till nytta för AVS-statens utveckling. 

 
ARTIKEL 71 

 
1. Mikroprojekt och decentraliserade sam-

arbetsåtgärder får stödjas med finansiella re-
surser enligt detta avtal. Projekt och program 
inom ramen för denna form av samarbete kan 
vara kopplade till de program som de vägle-
dande programmen koncentrerats kring men 
behöver inte vara det, utan kan också vara ett 
medel för att nå särskilda mål i de vägledan-
de programmen eller ha tillkommit på initia-
tiv av lokalsamhällen eller av aktörer som 
deltar i decentraliserat samarbete. 

 
2. Fonden skall bidra till finansieringen av 

mikroprojekt och decentraliserat samarbete, 
varvid bidraget normalt inte skall överstiga 
tre fjärdedelar av den totala kostnaden för 
varje enskilt projekt och inte får överskrida 
den nivå som fastställts i det vägledande pro-
grammet. Resten skall tillhandahållas 

 
a) av det berörda lokalsamhället, när det är 

fråga om mikroprojekt (och utgå in natura el-
ler i form av tjänster eller kontanta medel, 
allt efter lokalsamhällets förmåga att bidra), 

 
b) av de aktörer som deltar i det decentrali-

serade samarbetet, förutsatt att de finansiella, 
tekniska, materiella och andra resurser som 
de ställer till förfogande normalt inte utgör 
mindre än 25 % av den beräknade kostnaden 
för projektet eller programmet, 

 
c) undantagsvis av den berörda AVS-

staten, antingen genom ett ekonomiskt bidrag 
eller genom att den ställer utrustning som ägs 
av det allmänna till förfogande eller genom 
att den tillhandahåller tjänster. 

 
3. För projekt och program som finansieras 

inom ramen för mikroprojekt eller decentra-
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liserat samarbete skall de förfaranden gälla 
som anges i detta avtal, särskilt de förfaran-
den som anges i de fleråriga programmen. 

 
KAPITEL 6 

HUMANITÄRT BISTÅND OCH KATA-
STROFBISTÅND 

ARTIKEL 72 
 
1. Humanitärt bistånd och katastrofbistånd 

skall ges till befolkningen i AVS-stater som 
på grund av naturkatastrofer, kriser framkal-
lade av människan, såsom krig och andra 
konflikter, eller extraordinära omständigheter 
med därmed jämförbara verkningar, drabbats 
av allvarliga ekonomiska och sociala svårig-
heter av exceptionell art. 

 
2. Humanitärt bistånd och katastrofbistånd 

skall uteslutande beviljas i förhållande till ka-
tastrofoffrens behov och intressen och i över-
ensstämmelse med principerna i internatio-
nell rätt på det humanitära området. Det skall 
särskilt inte förekomma någon diskrimine-
ring mellan offren på grund av ras, etnisk 
härkomst, religion, kön, ålder, nationalitet el-
ler politisk tillhörighet; rätten att nå offren 
och skyddet av dem skall garanteras, liksom 
hjälppersonalens säkerhet och skyddet av ut-
rustning. 

 
3. Det humanitära biståndet och katastrof-

biståndet skall syfta till att  
 
a) rädda och skydda människoliv under och 

efter krissituationer som orsakats av naturka-
tastrofer, konflikter eller krig, 

 
b) med hjälp av all tillgänglig logistik bidra 

till finansiering och distribution av humani-
tärt bistånd samt till att de avsedda mottagar-
na får direkt tillgång till biståndet, 

 
c) främja genomförandet av kortsiktiga 

återanpassnings- och återuppbyggnadsåtgär-
der så att de drabbade befolkningsgrupperna 
återigen kan bli delaktiga i åtminstone ett 
minimum av socioekonomisk integrering, 
och att så snart som möjligt skapa förutsätt-
ningar för att utvecklingen skall kunna kom-

ma i gång igen på grundval av de långsiktiga 
mål som fastställts av den berörda AVS-
staten, 

 
d) avhjälpa behov som uppstått på grund av 

befolkningsförflyttningar (flyktingar, tvångs-
förflyttade och återvändande) till följd av na-
turkatastrofer eller katastrofer som orsakats av 
människan och så länge som det behövs söka 
tillgodose flyktingarnas och de tvångsförflyt-
tades behov, oavsett var de befinner sig, och 
underlätta deras frivilliga återflyttning och 
återintegrering i ursprungslandet, samt 

 
e) hjälpa AVS-staterna att införa system för 

förebyggande av naturkatastrofer och för ka-
tastrofberedskap, däribland system för pro-
gnoser och tidig varning, i syfte att mildra 
följderna av katastrofer. 

 
4. I syfte att tillgodose akuta behov som 

inte kan täckas genom katastrofbistånd kan 
ett liknande stöd beviljas AVS-stater som tar 
emot flyktingar eller återvändande. 

 
5. Med hänsyn till utvecklingskaraktären 

hos det bistånd som beviljas i enlighet med 
denna artikel kan stödet undantagsvis, på be-
gäran av den berörda staten, användas till-
sammans med medel från det vägledande 
programmet. 

 
6. Åtgärder för humanitärt bistånd och ka-

tastrofbistånd skall vidtas antingen på begä-
ran av den AVS-stat som berörs av en krissi-
tuation eller på initiativ av kommissionen, in-
ternationella organisationer eller lokala eller 
internationella icke-statliga organisationer. 
Biståndet skall förvaltas och genomföras på 
ett sätt som möjliggör snabba, flexibla och 
effektiva insatser. Gemenskapen skall vidta 
adekvata åtgärder som kan underlätta ett 
snabbt genomförande av de insatser som 
krävs för att de akuta hjälpbehoven skall 
kunna tillgodoses. 

 
ARTIKEL 73 

 
1. Hjälpinsatser efter det akuta krisläget för 

att bidra till den materiella återuppbyggnad 
och sociala återanpassningsåtgärder som bli-
vit nödvändiga efter en naturkatastrof eller 
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extraordinära omständigheter med därmed 
jämförbar verkan får genomföras med stöd 
från gemenskapen enligt detta avtal. Insat-
serna skall genomföras i effektiva och flexib-
la former och syfta till att underlätta över-
gången från det akuta krisläget till utveck-
lingsskedet, underlätta social och ekonomisk 
återintegrering av de drabbade befolknings-
grupperna, undanröja, så långt som möjligt, 
krisens orsaker samt stärka institutioner och 
de lokala och nationella aktörernas eget an-
svarstagande när det gäller utformningen av 
en politik för hållbar utveckling för den be-
rörda AVS-staten. 

 
2. Kortsiktiga katastrofinsatser skall endast 

undantagsvis, när hjälpen inte kan finansieras 
via gemenskapens budget, finansieras med 
medel från Europeiska utvecklingsfonden. 

 
 

KAPITEL 7 

INVESTERINGSSTÖD OCH STÖD TILL 
UTVECKLING AV DEN PRIVATA SEK-

TORN 

ARTIKEL 74 
 
Samarbetet skall inriktas på att genom eko-

nomiskt och tekniskt bistånd understödja de 
riktlinjer och strategier vad gäller invester-
ingar och utveckling av den privata sektorn 
som anges i detta avtal. 

 
ARTIKEL 75 

Främjande av investeringar 

AVS-staterna, gemenskapen och dess med-
lemsstater, vilka erkänner betydelsen av pri-
vata investeringar för främjandet av deras ut-
vecklingssamarbete och behovet av åtgärder 
för att befordra sådana investeringar, skall, 
var och en inom ramen för sina respektive 
befogenheter, 

 
a) genomföra åtgärder för att uppmuntra 

privata investerare som iakttar målen och 
prioriteringarna för utvecklingssamarbetet 
mellan AVS-staterna och Europeiska gemen-
skapen samt tillämpliga lagar och andra för-

fattningar i deras respektive stater att delta i 
utvecklingsansträngningarna, 

 
b) vidta åtgärder som bidrar till upprättande 

och upprätthållande av ett förutsägbart och 
säkert investeringsklimat samt förhandla 
fram överenskommelser som syftar till att 
förbättra investeringsklimatet, 

 
c) uppmuntra den privata sektorn i Europe-

iska unionen att investera i AVS-staterna och 
att ge sina motparter i AVS-staterna specifikt 
bistånd inom ramen för ömsesidigt affärs-
samarbete och partnerskap, 

 
d) underlätta partnerskap och samriskföre-

tag genom att uppmuntra samfinansiering, 
 
e) finansiera sektorsinriktade investerings-

forum för att främja partnerskap och inve-
steringar i utlandet, 

 
f) stödja AVS-staterna i deras ansträng-

ningar att dra till sig finansiering, särskilt 
privat finansiering, för investeringar i infra-
struktur och intäktsgenererande infrastruktur 
av särskilt stor betydelse för den privata sek-
torn, 

 
g) stödja kapacitetsuppbyggnad hos in-

hemska investeringsfrämjande organ och 
andra institut som är engagerade i främjande 
och underlättande av utländska investeringar, 

 
h) sprida information om investeringsmöj-

ligheter och om villkoren för att bedriva af-
färsverksamhet i AVS-staterna, samt 

 
i) främja dialog, samarbete och partnerskap 

inom den privata sektorn på nationell och re-
gional nivå och mellan AVS-staterna och Eu-
ropeiska unionen, särskilt genom ett närings-
livsforum AVS-EU. Verksamheten inom ett 
sådant näringslivsforum AVS-EU skall stöd-
jas för att det skall bli möjligt att 

 
i) underlätta dialog inom den privata sek-

torn i AVS-staterna och Europeiska unionen 
och mellan denna och de organ som upprät-
tas enligt detta avtal, 

 
ii) analysera och med jämna mellanrum 
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förse de relevanta organen med information 
om alla slags frågor som rör förbindelserna 
mellan den privata sektorn i AVS-staterna re-
spektive i Europeiska unionen och som har 
samband med detta avtal eller, allmänt, in-
formation om de ekonomiska förbindelserna 
mellan gemenskapen och AVS-staterna, samt 
iii) analysera upplysningar om särskilda sek-
torsproblem avseende till exempel en viss 
tillverkningsbransch eller vissa produkttyper 
på regional eller subregional nivå och se till 
att informationen överlämnas till de relevanta 
organen. 

 
 

ARTIKEL 76 

Finansiering av investeringar samt invester-
ingsstöd 

1. Genom samarbetet skall långsiktiga fi-
nansiella resurser tillhandahållas i syfte att 
bidra till främjandet av den privata sektorns 
tillväxt och att medverka till mobiliseringen 
av inhemskt och utländskt kapital för detta 
ändamål. Genom samarbetet skall i detta syf-
te bland annat följande ställas till förfogande: 

 
a) Gåvobistånd i form av finansiellt och 

tekniskt bistånd till stöd för följande: politis-
ka reformer; utveckling av mänskliga resur-
ser eller utveckling av institutionell kapacitet, 
inbegripet andra former av institutionellt stöd 
i samband med en specifik investering; åt-
gärder för att öka företagens konkurrenskraft 
och förstärka kapaciteten hos privata finansi-
ella och ickefinansiella intermediärer; under-
lättande och främjande av investeringar samt 
åtgärder för förbättring av konkurrenskraften. 

 
b) Rådgivnings- och konsulttjänster som 

kan bidra till skapandet av ett gynnsamt in-
vesteringsklimat. Det skall också upprättas 
en databas till ledning för och främjande av 
kapitalflödena. 

 
c) Riskkapital för investeringar i eget kapi-

tal och därmed likställt kapital, garantier till 
stöd för inhemska eller utländska privata in-
vesteringar samt lån eller krediter på de vill-
kor som anges i bilaga II till detta avtal (Fi-
nansieringsformer och finansieringsvillkor). 

d) Lån ur bankens egna medel. 
 
2. Lån ur bankens egna medel skall beviljas 

i enlighet med bankens stadga och med vill-
koren i bilaga II till detta avtal. 
 

ARTIKEL 77 

Investeringsgarantier 

1. Investeringsgarantier har en växande be-
tydelse som verktyg för utvecklingsfinansie-
ring, eftersom de bidrar till att minska pro-
jektriskerna och främjar tillflödet av privat 
kapital. Det skall därför genom samarbetet 
sörjas för att riskförsäkring i ökad utsträck-
ning ställs till förfogande och utnyttjas för att 
minska riskerna och därigenom öka investe-
rarnas förtroende för AVS-staterna. 

 
2. Garantier skall erbjudas genom samarbe-

tet, och garantimedel för risktäckning av så-
dana investeringar som kan komma i fråga 
för garanti skall ställas till förfogande. Föl-
jande skall särskilt stödjas: 

 
a) Återförsäkringsordningar för täckning av 

utländska direktinvesteringar som företas av 
garantiberättigade investerare mot rättslig osä-
kerhet och de viktigaste riskerna för exproprie-
ring, valutarestriktioner, krig och civila orolig-
heter samt kontraktsbrott. Investerare kan för-
säkra sina projekt med avseende på varje kom-
bination av de fyra typerna av täckning. 

 
b) Garantiprogram för täckning av risk i 

form av delgarantier för lånefinansiering. 
 
Delgarantierna skall kunna avse såväl en 

del av risken som en del av krediten. 
 
c) Nationella och regionala garantifonder i 

vilka i synnerhet inhemska finansiella institut 
eller investerare är engagerade; syftet skall 
vara att främja finanssektorns utveckling. 

 
3. Samarbetet skall också innefatta stöd till 

kapacitetsuppbyggnad, institutionellt stöd 
och deltagande i basfinansieringen av natio-
nella eller regionala initiativ som syftar till 
att minska den kommersiella risken för inve-
sterare (t.ex. garantifonder, tillsynsorgan, 
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skiljeförfaranden och rättsordningar avsedda 
att öka skyddet för investeringar; förbättring 
av exportkreditsystem). 

 
4. Utgångspunkten för stödet skall vara att 

det skall komplettera privata eller offentliga 
initiativ och tillföra dem ett mervärde, och 
det skall, när det är möjligt, utgå i partner-
skap med privata och andra offentliga orga-
nisationer. AVS-staterna och EG kommer 
inom ramen för AVS-EG-kommittén för ut-
vecklingsfinansieringssamarbete att gemen-
samt studera förslaget om inrättande av ett 
garantiorgan AVS-EG med uppgift att till-
handahålla och förvalta investeringsgaranti-
program. 

 
ARTIKEL 78 

Skydd av investeringar 

1. AVS-staterna och gemenskapen och dess 
medlemsstater bekräftar, var och en inom 
ramen för sina befogenheter, behovet av att 
främja och skydda parternas investeringar på 
varandras territorium och bekräftar i detta 
sammanhang vikten av att de i ömsesidigt in-
tresse ingår avtal om främjande och skydd av 
investeringar, vilka också skulle kunna utgö-
ra en grundval för försäkrings- och garanti-
ordningar. 

 
2. För att uppmuntra till europeiska inve-

steringar i utvecklingsprojekt som är av sär-
skild betydelse för AVS-staterna och som 
AVS-staterna tar initiativ till kan gemenska-
pen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
AVS-staterna, å andra sidan, även, om det rör 
sig om projekt i vilka gemenskapen och eu-
ropeiska företag bidrar till finansieringen, 
ingå avtal om specifika projekt av ömsesidigt 
intresse. 

 
3. Parterna är också överens om att inom 

ramen för avtalen om ekonomiskt partner-
skap och med respekterande av gemenska-
pens och dess medlemsstaternas respektive 
befogenheter införa allmänna principer om 
skydd och främjande av investeringar vilka 
skall motsvara de principer som i behöriga 
internationella forum eller bilateralt fast-
ställts som bästa principer på området. 

AVDELNING III 

TEKNISKT SAMARBETE 

ARTIKEL 79 
 
1. Det tekniska samarbetet skall inriktas på 

att stödja AVS-staterna när det gäller utveck-
ling av arbetskraftsresurser på nationell och 
regional nivå, fortlöpande utveckling av de 
institutioner som är nödvändiga för en fram-
gångsrik utveckling, även förstärkning av 
konsultföretag och andra rådgivande inrätt-
ningar i AVS-staterna, samt utbytesarrange-
mang för konsulter från företag i AVS-
staterna och i Europeiska unionen. 

 
2. Det tekniska samarbetet skall vara kost-

nadseffektivt och relevant för de behov det 
avser och skall också främja kunskapsöverfö-
ring och förbättra kompetensen på nationell 
och regional nivå. 

 
Det tekniska samarbetet skall bidra till för-

verkligandet av projekt- och programmålen, 
bland annat ansträngningarna att stärka de 
nationella eller de regionala utanordnarnas 
förvaltningsförmåga. 

 
Följande skall gälla för det tekniska bistån-

det: 
 
a) Det skall vara efterfrågestyrt och alltså 

ställas till förfogande endast på begäran av 
den eller de berörda AVS-staterna samt vara 
anpassat till mottagarens behov. 

 
b) Det skall komplettera och stödja AVS-

staternas ansträngningar att identifiera sina 
egna behov. 

 
c) Det skall övervakas och följas upp så att 

effektivitet i stödet kan garanteras. 
 
d) Deltagande av experter, konsultföretag 

samt utbildnings- och forskningsinrättningar 
i AVS-staterna i kontrakt som finansieras 
med medel från fonden skall uppmuntras, 
och man skall söka utröna hur kvalificerad 
personal på nationell eller regional nivå kan 
engageras i fondens projekt. 
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e) Utstationering av välutbildad personal 
från AVS-staterna för tjänstgöring i rådgi-
vande ställning vid institutioner i det egna 
landet eller i ett grannland eller vid regionala 
organisationer skall uppmuntras. 

 
f) Det tekniska biståndet skall syfta till ut-

veckling av kunskaperna om vilka begräns-
ningar och möjligheter som gäller i fråga 
om arbetskraftsresurserna på nationell och 
regional nivå; det skall också syfta till upp-
rättandet av ett register över experter, kon-
sulter och konsultföretag i AVS-staterna 
som är lämpliga att anlita för projekt och 
program som finansieras med medel från 
fonden. 

 
g) Tekniskt bistånd mellan AVS-staterna 

skall stödjas i syfte att främja deras utbyte av 
tekniskt bistånd, ledningskompetens och yr-
kesmässig sakkunskap. 

 
h) Handlingsprogram för långsiktig institu-

tionell uppbyggnad och för personalutveck-
ling skall utarbetas som en integrerad del av 
projekt- och programplaneringen, med beak-
tande av finaniseringsbehoven. 

 
i) Ordningar avsedda att stärka AVS-

staternas förmåga att bygga upp egen sak-
kunskap skall stödjas. 

 
j) Utvecklingen av AVS-staternas förmåga 

när det gäller planering, genomförande och 
utvärdering av projekt och vad gäller budget-
förvaltning skall ägnas särskild uppmärk-
samhet. 

 
3. Tekniskt bistånd får inom ramen för av-

talets tillämpningsområde tillhandahållas 
inom alla de områden som samarbetet omfat-
tar. De åtgärder som stöds skall präglas av 
stor bredd i fråga om räckvidd och innehåll 
och skall utformas så att de tillgodoser AVS-
staternas behov. 

 
4. Tekniskt bistånd kan vara specifikt eller 

generellt. AVS–EG-kommittén för utveck-
lingsfinansieringssamarbete skall fastställa 
riktlinjer för genomförandet av det tekniska 
biståndet. 

 

ARTIKEL 80 
 
För att tendensen till begåvningsflykt från 

AVS-staterna skall kunna vändas skall ge-
menskapen hjälpa de AVS-stater som begär 
det att genom olika incitament till återetable-
ring underlätta för välutbildade medborgare 
från AVS-staterna som är bosatta i industri-
länderna att flytta tillbaka. 

 
 
 

AVDELNING IV 

FÖRFARANDEN OCH FÖRVALTNINGS-
SYSTEM 

ARTIKEL 81 

Förfaranden 

Förvaltningsförfarandena skall vara öppna 
och lätta att tillämpa och skall möjliggöra 
decentralisering av arbetsuppgifter och an-
svar till aktörerna på platsen. Genomförandet 
av utvecklingssamarbetet mellan AVS-
staterna och Europeiska unionen skall vara 
öppet för ickestatliga aktörer inom områden 
som berör dem. Närmare bestämmelser om 
programplanering och om förberedelse, ge-
nomförande och förvaltning av det finansiel-
la och tekniska samarbetet anges i bilaga IV 
om genomförande- och förvaltningsförfaran-
den. Ministerrådet AVS–EU får se över, 
omarbeta och ändra dessa bestämmelser på 
grundval av en rekommendation från AVS–
EG-kommittén för utvecklingsfinansierings-
samarbete. 

 
 
 

ARTIKEL 82 

Genomförandeansvariga 

För genomförandet av finansiellt och tek-
niskt samarbete enligt detta avtal skall det ut-
ses genomförandeansvariga. Närmare be-
stämmelser om genomförandeansvariga finns 
i bilaga IV om genomförande- och förvalt-
ningsförfaranden. 
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ARTIKEL 83 

AVS–EG-kommittén för utvecklingsfinansie-
ringssamarbete 

1. Ministerrådet skall åtminstone en gång 
om året undersöka i vilken utsträckning må-
len för samarbetet för utvecklingsfinansiering 
förverkligas och diskutera allmänna eller 
specifika problem som uppstått i samband 
med genomförandet av samarbetet. En AVS–
EG-kommittén för utvecklingsfinansierings-
samarbete, nedan kallad "AVS–EG-
kommittén", skall i detta syfte upprättas inom 
Ministerrådet. 

 
2. AVS–EG-kommittén skall bland annat 
 
a) sörja för att målen och principerna för 

utvecklingsfinansieringssamarbetet förverk-
ligas generellt sett och fastställa allmänna 
riktlinjer för ett effektivt genomförande, vid 
lämplig tidpunkt, av dessa mål och principer, 

 
b) undersöka problem som uppstår i sam-

band med genomförandet av åtgärder inom 
ramen för utvecklingssamarbetet och föreslå 
lämpliga åtgärder, 

 
c) se över bilagorna till avtalet för att sä-

kerställa att de fortfarande är relevanta och 
lägga fram förslag om lämpliga ändringar för 
godkännande av Ministerrådet, 

 
d) granska åtgärder som vidtas inom avta-

lets ram för förverkligande av målsättningar-
na om främjande av utveckling av den priva-
ta sektorn och av investeringar samt åtgärder 
inom ramen för investeringsstödet. 

 
3. AVS–EG-kommittén skall sammanträda 

kvartalsvis och skall bestå av lika många fö-
reträdare för AVS-staterna och för gemen-
skapen, eller av därtill bemyndigade ställfö-
reträdare för dessa. 

 
Kommittén skall sammanträda på minister-

nivå om någon av parterna begär detta, dock 
åtminstone en gång per år. 

 
4. Ministerrådet skall fastställa AVS–EG-

kommitténs arbetsordning, särskilt de villkor 

på vilka en medlem får låta sig representeras 
av någon annan samt antalet medlemmar i 
kommittén, närmare bestämmelser om kom-
mitténs överläggningar samt regler om ordfö-
randeskap i kommittén. 

 
5. AVS–EG-kommittén får anordna ex-

pertmöten i avsikt att undersöka orsakerna 
till eventuella svårigheter och flaskhalsar 
som gör att utvecklingssamarbetet inte kan 
genomföras på ett effektivt sätt. Experterna 
skall lägga fram rekommendationer till 
kommittén om hur svårigheterna och flask-
halsarna kan undanröjas. 

 
 
 
 
 

DEL 5 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DE 
MINST UTVECKLADE AVS-STATERNA, 

AVS-INLANDSSTATERNA OCH AVS-
ÖSTATERNA 

KAPITEL 1 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

ARTIKEL 84 
 
1. För att de minst utvecklade AVS-

staterna, AVS-inlandsstaterna och AVS-
östaterna till fullo skall kunna dra fördel av 
de möjligheter som detta avtal erbjuder och 
kunna öka takten i sin utveckling skall de 
minst utvecklade AVS-staterna beviljas sär-
skild behandling inom ramen för samarbetet 
och vederbörlig hänsyn tas till inlandsstater-
nas och östaternas sårbarhet. De behov som 
uppstår hos länder efter biläggandet av en 
konflikt skall också beaktas. 

 
2. Oberoende av de särskilda åtgärder och 

bestämmelser beträffande de minst utveckla-
de staterna, inlandsstaterna och östaterna som 
anges i de olika kapitlen i detta avtal skall, 
när det gäller dessa stater och stater som ge-
nomlevt en konflikt, särskild uppmärksamhet 
ägnas åt a) förstärkning av regionalt samar-
bete, 
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b) infrastrukturer för transport och kom-
munikation, 

 
c) effektivt utnyttjande av havsresurser och 

saluföring av produkter som framställts ur 
havsresurser samt, vad gäller inlandsstater, 
effektivt utnyttjande av insjöfiske, 

 
d) strukturanpassning, med beaktande av 

ländernas utvecklingsnivå och, i genomfö-
randeskedet, av den sociala dimensionen av 
sådan anpassning, samt 

 
e) genomförande av livsmedelsstrategier 

och integrerade utvecklingsprogram. 
 
 
 

KAPITEL 2 

DE MINST UTVECKLADE AVS-
STATERNA 

ARTIKEL 85 
 
1. De minst utvecklade AVS-staterna skall 

beviljas särskild behandling för att de skall få 
möjlighet att bemästra de allvarliga ekono-
miska och sociala problem som står i vägen 
för deras utveckling, så att takten i utveck-
lingen kan ökas. 

 
2. En förteckning över de minst utvecklade 

länderna finns i bilaga VI. Förteckningen får 
ändras genom beslut av Ministerrådet om 

 
a) ett tredje land som befinner sig i en jäm-

förbar situation tillträder avtalet, 
 
b) den ekonomiska situationen i en AVS-

stat skulle förändras väsentligt och varaktigt 
till den grad att staten måste inkluderas i ka-
tegorin minst utvecklade länder eller, om-
vänt, att det inte längre kan motiveras att sta-
ten ingår i den kategorin. 

 
 

ARTIKEL 86 
 
Bestämmelser om de minst utvecklade 

AVS-staterna finns i artiklarna 2, 29, 32, 35, 
37, 56, 68, 84 och 85. 

KAPITEL 3 

AVS-INLANDSSTATER 

ARTIKEL 87 
 
1. Särskilda bestämmelser och åtgärder 

skall fastställas för att stödja AVS-inlands-
staterna i deras ansträngningar att övervinna 
de geografiska nackdelar och andra hinder 
som står i vägen för deras utveckling, så att 
de kan påskynda den. 

 
2. En förteckning över AVS-inlands-

staterna finns i bilaga VI. Förteckningen får 
ändras genom beslut av Ministerrådet om ett 
tredje land som befinner sig i en jämförbar 
situation tillträder avtalet. 

 
 
 

ARTIKEL 88 
 
Bestämmelser om AVS-inlandsstaterna 

finns i artiklarna 2, 32, 35, 56, 68, 84 och 87. 
 
 
 

KAPITEL 4 

AVS-ÖSTATER 

ARTIKEL 89 
 
1. Särskilda bestämmelser och åtgärder 

skall fastställas för att stödja AVS-inlands-
staterna i deras ansträngningar att övervinna 
de geografiska nackdelar och andra hinder 
som står i vägen för deras utveckling, så att 
de att öka takten i utvecklingen. 

 
2. En förteckning över AVS-östaterna finns 

i bilaga VI. Förteckningen får ändras genom 
beslut av Ministerrådet om ett tredje land 
som befinner sig i en jämförbar situation till-
träder avtalet. 

 
 

ARTIKEL 90 
 
Bestämmelser om AVS-östaterna finns i 

artiklarna 2, 32, 35, 56, 68, 84 och 89. 
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DEL 6 

SLUTBESTÄMMELSER 

ARTIKEL 91 

Konflikt mellan detta avtal och andra för-
drag 

Inga fördrag, konventioner, avtal eller ar-
rangemang mellan en eller flera av gemen-
skapens medlemsstater och en eller flera 
AVS-stater får hindra genomförandet av det-
ta avtal. 

 
ARTIKEL 92 

Territoriellt tillämpningsområde 

Om inte annat följer av de särskilda be-
stämmelserna i detta avtal rörande förbindel-
serna mellan AVS-staterna och de franska 
utomeuropeiska departementen, skall avtalet 
tillämpas på de territorier i vilka Fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
äger tillämpning och på de villkor som anges 
i det fördraget, å ena sidan, och på AVS-
staternas territorier, å andra sidan. 

 
ARTIKEL 93 

Ratificering och ikraftträdande 

1. Detta avtal skall ratificeras eller godkän-
nas av signatärparterna i enlighet med deras 
respektive konstitutionella regler och förfa-
randen. 

 
2. Instrumenten för ratifikation eller god-

kännande av detta avtal skall deponeras, för 
AVS-staternas del, hos Europeiska unionens 
råds generalsekretariat och, för gemenska-
pens och dess medlemsstaters del, hos AVS-
staternas generalsekretariat. Sekretariaten 
skall genast underrätta signatärstaterna och 
gemenskapen om detta. 

 
3. Detta avtal träder i kraft den första dagen 

i den andra månaden efter den dag då instru-
menten för ratifikation från medlemsstaterna 
och från åtminstone två tredjedelar av AVS-
staterna samt instrumentet med anmälan av 
gemenskapens godkännande av avtalet har 
deponerats. 

4. En AVS-signatärstat som den dag då 
detta avtal träder i kraft enligt punkt 3 inte 
har slutfört förfarandena enligt punkterna 1 
och 2 får, utan att det påverkar tillämpningen 
av bestämmelserna i punkt 6, slutföra förfa-
randena senast 12 månader från den dagen. 

 
För en sådan stat skall avtalet börja tilläm-

pas den första dagen i den andra månaden ef-
ter den dag då förfarandena slutförts. Den 
staten skall erkänna giltigheten av varje åt-
gärd som vidtas för genomförande av avtalet 
efter dagen för dess ikraftträdande. 

 
5. I arbetsordningarna för de gemensamma 

institutioner som inrättas enligt avtalet skall 
det fastställas på vilka villkor företrädare för 
de signatärstater som avses i punkt 4 får när-
vara som observatörer vid institutionernas 
sammanträden. 

 
6. Ministerrådet får besluta att bevilja sär-

skilt stöd till AVS-stater som varit parter i ti-
digare AVS–EG-konventioner och som på 
grund av avsaknaden av statliga organ vilka 
upprättats enligt normala förfaranden inte 
kunnat underteckna eller ratificera detta av-
tal. Stödet kan avse institutionell uppbyggnad 
och ekonomiska och sociala utvecklingsåt-
gärder, med beaktande särskilt av behoven 
hos de mest sårbara befolkningsgrupperna. I 
detta sammanhang kan sådana stater ta i an-
språk de medel för finansiellt och tekniskt 
samarbete som avses i del 4 av detta avtal. 

 
Trots vad som sägs i punkt 4 får de berörda 

länderna, om de är signatärstater, fullfölja ra-
tificeringsförfarandet inom tolv månader från 
återupprättandet av de statliga organen. 

 
Om de berörda staterna varken har under-

tecknat eller ratificerat avtalet, får de tillträda 
det genom anslutningsförfarandet enligt arti-
kel 94. 

 
ARTIKEL 94 

Anslutning 

1. Varje ansökan om anslutning till detta 
avtal från en självständig stat vars struktur 
och ekonomiska och sociala situation är jäm-
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förbar med AVS-staternas skall inges till Mi-
nisterrådet. 

 
Om ansökan godkänns av Ministerrådet, 

skall den berörda staten ansluta sig till avtalet 
genom att deponera en anslutningshandling 
hos Europeiska unionens råds generalsekreta-
riat, som skall överlämna en bestyrkt kopia 
till AVS-staternas sekretariat och underrätta 
medlemsstaterna om detta. 

 
Ministerrådet får fastställa de ändringar 

som eventuellt kan krävas. 
 
Den berörda staten skall åtnjuta samma rät-

tigheter och ha samma skyldigheter som 
AVS-staterna. 

 
Dess anslutning får inte oförmånligt påver-

ka de fördelar som de AVS-stater vilka har 
undertecknat detta avtal åtnjuter enligt be-
stämmelserna om samarbete för utvecklings-
finansiering. Ministerrådet får fastställa vill-
koren och de särskilda bestämmelserna för en 
enskild stats anslutning i ett särskilt proto-
koll, som skall utgöra en integrerad del av 
avtalet. 

 
2. Ministerrådet skall underrättas om varje 

ansökan från tredje land om medlemskap i en 
ekonomisk sammanslutning av AVS-stater. 

 
3. Ministerrådet skall underrättas om varje 

ansökan från tredje land om medlemskap i 
Europeiska unionen. Under förhandlingarna 
mellan unionen och kandidatlandet skall ge-
menskapen lämna AVS-staterna alla relevan-
ta upplysningar och AVS-staterna skall i sin 
tur framföra sina synpunkter till gemenska-
pen så att den till fullo kan beakta dessa. 
Gemenskapen skall anmäla varje ny anslut-
ning till Europeiska unionen till AVS-
staternas sekretariat. 

 
En ny medlemsstat i Europeiska unionen 

skall, genom en bestämmelse härom i anslut-
ningsakten, bli avtalsslutande part i detta av-
tal från och med dagen för anslutningen. Om 
akten om anslutningen till unionen inte inne-
håller någon bestämmelse om automatisk an-
slutning av medlemsstaten till detta avtal, 
skall medlemsstaten tillträda avtalet genom 

deponering av en anslutningshandling hos 
Europeiska unionens råds generalsekretariat, 
som skall överlämna en bestyrkt kopia till 
AVS-staternas sekretariat och underrätta 
medlemsstaterna om detta. 

 
Parterna skall undersöka verkningarna för 

detta avtal av att nya medlemsstater ansluter 
sig. 

 
Ministerrådet kan fatta beslut om de över-

gångsåtgärder eller ändringar som eventuellt 
kan krävas. 

 
ARTIKEL 95 

Avtalets giltighetstid samt översynsklausul 

1. Detta avtal ingås för en period av tjugo 
år, med början den 1 mars 2000. 

 
2. Finansprotokollen skall fastställas för en 

femårsperiod i taget. 
 
3. Gemenskapen och medlemsstaterna, å 

ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan, 
skall senast tolv månader före utgången av 
varje femårsperiod underrätta den andra par-
ten om de vill att bestämmelserna skall ses 
över med sikte på en eventuell ändring av av-
talet. Detta skall emellertid inte gälla be-
stämmelserna om ekonomiskt samarbete och 
handelssamarbete, för vilka ett särskilt över-
synsförfarande skall gälla. Om en part begär 
en översyn av någon av avtalets bestämmel-
ser, skall den andra parten, utan hinder av 
denna tidsgräns, ha två månader till sitt för-
fogande för att begära att översynen utsträcks 
till andra bestämmelser som har samband 
med dem som var föremål för den ursprung-
liga begäran. 

 
Tio månader före utgången av denna fem-

årsperiod skall parterna inleda förhandlingar 
för att undersöka vilka ändringar som even-
tuellt bör göras av de bestämmelser som un-
derrättelsen avsåg. 

 
Artikel 93 skall även gälla för ändringarna. 
 
Ministerrådet skall anta de övergångsåtgär-

der som eventuellt kan krävas i fråga om de 
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ändrade bestämmelserna fram till dess att de 
träder i kraft. 

 
4. Arton månader före utgången av avtalets 

totala löptid skall parterna inleda förhand-
lingar för att undersöka vilka bestämmelser 
som i fortsättningen skall gälla för deras för-
bindelser. 

 
Ministerrådet skall anta de övergångsåtgär-

der som eventuellt kan krävas fram till dess 
att det nya avtalet träder i kraft. 

 
 

ARTIKEL 96 

Avtalets grundsatser: samrådsförfarande och 
lämpliga åtgärder vad gäller mänskliga rät-
tigheter, demokratiska principer och rätts-

statsprincipen 

1. I denna artikel avses med "part" gemen-
skapen och Europeiska unionens medlems-
stater, å ena sidan, och var och en av AVS-
staterna, å andra sidan. 

 
2. a) Om en part, trots den regelbundna po-

litiska dialogen mellan parterna, anser att den 
andra parten har underlåtit att fullgöra en 
förpliktelse med avseende på respekten för 
de mänskliga rättigheterna, demokratiska 
principer eller rättsstatsprincipen enligt arti-
kel 9.2, skall den, utom i särskilt brådskande 
fall, lämna den andra parten och Ministerrå-
det all relevant information som krävs för en 
ingående undersökning av situationen i syfte 
att söka finna en lösning som är godtagbar 
för båda parterna. I detta syfte skall den kalla 
den andra parten till samråd om i första hand 
de åtgärder som den parten har vidtagit eller 
skall vidta för att avhjälpa situationen. 

 
Samrådet skall äga rum på den nivå och i 

den form som anses mest lämpliga för att en 
lösning skall kunna nås. 

 
Samrådet skall inledas senast 15 dagar efter 

kallelsen till samråd och skall pågå under en 
tid som skall fastställas i samförstånd och 
vara beroende av kränkningens art och allvar. 
Samrådet skall i alla händelser inte pågå 
längre än 60 dagar. 

Om samrådet inte leder till en för bägge 
parter godtagbar lösning, om samråd avböjs 
eller i särskilt brådskande fall får lämpliga 
åtgärder vidtas. Dessa åtgärder skall återkal-
las så snart orsakerna till att de vidtagits inte 
längre föreligger. 

 
b) Med begreppet "särskilt brådskande fall" 

avses exceptionella fall av särskilt allvarlig 
och uppenbar kränkning av någon av de 
grundsatser som anges i artikel 9.2 vilken 
måste åtgärdas omedelbart. 

 
Den part som tillgriper förfarandet för åt-

gärder i särskilt brådskande fall skall paral-
lellt underrätta den andra parten och Minis-
terrådet, förutsatt att tiden medger det. 

 
c) Med begreppet "lämpliga åtgärder" av-

ses i denna artikel åtgärder som vidtas i en-
lighet med internationell rätt och som står i 
proportion till kränkningen. Vid valet av åt-
gärder skall de som minst stör detta avtals 
tillämpning prioriteras. Det skall vara under-
förstått att ett avbrytande tills vidare av avta-
lets tillämpning vore att betrakta som en sista 
utväg. 

 
Åtgärder som vidtas i särskilt brådskande 

fall skall omedelbart anmälas till den andra 
parten och till Ministerrådet. På begäran av 
den berörda parten kan samråd hållas i syfte 
att närmare undersöka situationen och, om 
möjligt, finna lösningar. Samrådet skall äga 
rum i enlighet med bestämmelserna i punkt a 
andra och tredje styckena. 

 
 

ARTIKEL 97 
 
Samrådsförfarande och lämpliga åtgärder 

med avseende på korruption 1. Parterna anser 
att allvarliga fall av korruption bör föranleda 
samråd mellan parterna i de fall gemenska-
pen är en viktig partner vad gäller finansiellt 
stöd till ekonomiska eller sektorsinriktade 
strategier eller program. 

 
2. I sådana fall kan vardera parten kalla den 

andra parten till samråd. Samrådet skall inle-
das senast 21 dagar efter kallelsen och skall 
pågå högst 60 dagar. 



 Nr 69 
  

 

879

3. Om samrådet inte leder till en för bägge 
parter godtagbar lösning, eller om samråd 
avböjs, skall parterna vidta lämpliga åtgär-
der. Under alla omständigheter ankommer 
det i första hand på den part där de allvarliga 
fallen av korruption inträffat att vidta de åt-
gärder som krävs för att omedelbart avhjälpa 
situationen. De åtgärder som någon av par-
terna vidtar måste stå i proportion till situa-
tionens allvar. Vid valet av åtgärder skall de 
som minst stör detta avtals tillämpning prio-
riteras. Det skall vara underförstått att ett av-
brytande tills vidare av avtalets tillämpning 
vore att betrakta som en sista utväg. 

 
4. I denna artikel avses med "part" gemen-

skapen och Europeiska unionens medlems-
stater, å ena sidan, och var och en av AVS-
staterna, å andra sidan. 

 
ARTIKEL 98 

Lösning av tvister 

1. Tvister mellan en eller flera medlemssta-
ter, å ena sidan, och en eller flera AVS-stater, 
å andra sidan, om tolkningen eller tillämp-
ningen av detta avtal skall hänskjutas till Mi-
nisterrådet. 

 
Under tiden mellan Ministerrådets möten 

skall sådana tvister hänskjutas till Ambassa-
dörskommittén. 

 
2. a) Om Ministerrådet inte lyckas bilägga 

tvisten, kan vardera parten begära att den 
skall lösas genom skiljedom. Varje part skall 
i detta syfte inom trettio dagar från ingivan-
det av begäran om skiljedom utse en skilje-
man. Misslyckas detta, kan var och en av 
parterna be Permanenta skiljedomstolens ge-
neralsekreterare att utse den andra skilje-
mannen. 

 
b) De två skiljemännen skall i sin tur inom 

trettio dagar utse en tredje skiljeman. 
 
Misslyckas detta kan var en av parterna be 

Permanenta skiljedomstolens generalsekrete-
rare att utse den tredje skiljemannen. 

c) Om inte skiljemännen beslutar annat, 
skall den procedur som tillämpas vara den 
som fastställs i Permanenta skiljedomstolen 
för internationella organisationer och stater. 

 
Skiljemännen skall träffa sitt avgörande 

inom tre månader med majoritet. 
 
d) Varje part i tvisten skall vara skyldig att 

vidta de åtgärder som krävs för att verkställa 
skiljemännens avgörande. 

 
e) Vid tillämpningen av detta förfarande 

skall gemenskapen och dess medlemsstater 
betraktas som den ena parten i tvisten. 

 
 

ARTIKEL 99 

Uppsägning 

Detta avtal kan med sex månaders uppsäg-
ningstid sägas upp av gemenskapen och dess 
medlemsstater gentemot varje AVS-stat och 
av varje AVS-stat gentemot gemenskapen 
och dess medlemsstater. 

 
 

ARTIKEL 100 

Texternas status 

Protokollen och bilagorna till detta avtal 
skall utgöra en integrerad del av avtalet. Bi-
lagorna II, III, IV och VI får ses över, omar-
betas eller ändras av Ministerrådet på grund-
val av en rekommendation från AVS-EG-
kommittén för utvecklingsfinansieringssam-
arbete.  

 
Detta avtal, som upprättats i två exemplar 

på danska, engelska, finska, franska, grekis-
ka, italienska, nederländska, portugisiska, 
spanska, svenska och tyska språken, vilka 
samtliga texter är lika giltiga, skall deponeras 
i arkiven tillhörande Europeiska unionens 
råds generalsekretariat respektive AVS-
staternas sekretariat, och en bestyrkt kopia 
skall av båda sekretariaten överlämnas till 
regeringen i var och en av signatärstaterna. 
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