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COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Brussel, 10.10.2007 
COM(2007)583 definitief 

 

Voorstel voor een 

BESCHIKKING VAN DE RAAD 

tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees 
Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007) 

(door de Commissie ingediend) 
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TOELICHTING 

Sinds de inwerkingtreding van het financieel reglement van het 9e EOF besluit de Raad, op 
voorstel van de Commissie, over elk van de drie door de lidstaten te betalen tranches voor de 
financiering van het EOF. De bijdragen voor de instrumenten van het 9e EOF die door de EIB 
(Europese Investeringsbank) worden beheerd, worden door de lidstaten rechtstreeks aan de 
Bank gestort. De bijdragen voor de overige instrumenten worden aan de Commissie gestort. 

Overeenkomstig artikel 121 van het financieel reglement van het 9e EOF heeft de EIB de 
Commissie haar bijgewerkte ramingen meegedeeld met betrekking tot de vastleggingen en de 
betalingen voor de instrumenten die zij beheert. 

Dit voorstel heeft betrekking op de derde tranche van de bijdragen van het 
begrotingsjaar 2007. Overeenkomstig artikel 38, lid 2, van het financieel reglement van het 
9e EOF is het voor deze tranche vastgestelde tijdschema als volgt : (1) het voorstel wordt 
vóór 10 oktober door de Commissie ingediend; (2) de Raad neemt uiterlijk 21 kalenderdagen 
na de indiening van het voorstel door de Commissie een besluit over deze tranche; (3) de 
lidstaten betalen de uit hoofde van deze tranche verschuldigde bijdragen uiterlijk 21 
kalenderdagen na de datum waarop zij van het besluit van de Raad in kennis werden gesteld. 

Tot slot zij eraan herinnerd dat in artikel 40, lid 4, van het financieel reglement van het 
9e EOF is bepaald dat, indien de te betalen bijdragentranches niet vóór de vastgestelde uiterste 
termijn zijn betaald, de betrokken lidstaat over het niet-betaalde bedrag rente is verschuldigd, 
overeenkomstig de in dit artikel vastgestelde voorwaarden. 
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Voorstel voor een 

BESCHIKKING VAN DE RAAD 

tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees 
Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007) 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

Gelet op de partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, 
ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 20001 en herzien in Luxemburg (Groothertogdom 
Luxemburg) op 25 juni 20052, 

Gelet op het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, 
in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de 
Gemeenschap in het kader van het financieel protocol van de partnerschapsovereenkomst 
tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, en de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend in Cotounou op 23 juni 20003, met name artikel 
10, 

Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie 
van de landen en gebieden overzee met de Europese Gemeenschap4, 

Gelet op het financieel reglement van 27 maart 2003, van toepassing op het 9e Europees 
Ontwikkelingsfonds5, hierna het “financieel reglement van het 9e EOF” genoemd, met name 
artikel 38, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Commissie6, 

Overwegende hetgeen volgt: 

                                                 
1 PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3. 
2 PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4. 
3 PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355. 
4 PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1. 
5 PB L 83 van 1.4.2003, blz. 1. 
6 PB C … van … 
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(1) Op 18 oktober 2006 heeft de Commissie de Raad haar raming inzake de betalingen 
voor het begrotingsjaar 2007 meegedeeld, alsook het tijdschema voor de afroepingen 
van de bijdragen. Op 18 december heeft de Raad het tijdschema voor de afroeping van 
de bijdragen bij de lidstaten uit hoofde van het EOF voor het begrotingsjaar 2007 
vastgesteld. 

(2) De Raad heeft op 18 december 2006 de door de lidstaten als eerste tranche van 2007
 aan de Commissie en de Europese Investeringsbank te storten bijdragen vastgelegd. 
De Raad heeft op 30 juni 2006 de door de lidstaten als tweede tranche van 2007 aan de 
Commissie en de Europese Investeringsbank te storten bijdragen vastgelegd. 

(3) Artikel 38, lid 2, derde alinea, van het financieel reglement van het 9e EOF bepaalt dat 
het voorstel voor de derde tranche van het lopende begrotingsjaar door de Commissie 
vóór 10 oktober wordt ingediend. 

(4) Artikel 38, lid 2, derde alinea, van het financieel reglement van het 9e EOF bepaalt dat 
de Raad uiterlijk 21 kalenderdagen na de indiening van het voorstel door de 
Commissie een besluit neemt over deze tranche en dat de lidstaten de uit hoofde van 
deze tranche verschuldigde bedragen uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum waarop 
zij van het besluit van de Raad in kennis werden gesteld, betalen. 

(5) Artikel 121, eerste alinea, van het financieel reglement van het 9e EOF bepaalt dat de 
Europese Investeringsbank de Commissie de bijgewerkte vastleggings- en 
betalingsramingen doet toekomen. 

(6) In artikel 133, leden 2, 3 en 4, van het financieel reglement van het 9e EOF is bepaald 
dat de procedure voor de afroeping van de bijdragen van het 9e EOF eveneens van 
toepassing is voor de tenuitvoerlegging van de besluiten in het kader van de 
voorgaande Fondsen. 

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN: 

Artikel 1 

De bijdragen die de lidstaten uit hoofde van de derde tranche voor 2007 aan de Commissie en 
de Europese Investeringsbank betalen, zijn in de bijgaande tabel opgenomen. 

Artikel 2 

Deze beschikking is van toepassing vanaf de datum waarop zij wordt vastgesteld. 
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Artikel 3 

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten die aan het 9e EOF bijdragen. 

Gedaan te Brussel, op 

 Voor de Raad 
 De voorzitter 
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BIJLAGE 

Bijdragen voor de derde tranche 2007 (in euro) 

 

LIDSTAAT 

ten behoeve van 

de Europese 
Investeringsbank 

ten behoeve van 

de Commissie 

DUITSLAND 4.672.000 75.920.000

BELGIË 784.000 12.740.000

DENEMARKEN 428.000 6.955.000

SPANJE 1.168.000 18.980.000

FRANKRIJK 4.860.000 78.975.000

GRIEKENLAND 250.000 4.062.500

IERLAND 124.000 2.015.000

ITALIË 2.508.000 40.755.000

LUXEMBURG 58.000 942.500

NEDERLAND 1.044.000 16.965.000

PORTUGAL 194.000 3.152.500

VERENIGD 
KONINKRIJK 2.538.000 41.242.500

OOSTENRIJK 530.000 8.612.500

FINLAND 296.000 4.810.000

ZWEDEN 546.000 8.872.500

TOTAAL 20.000.000 325.000.000

 


