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PROGRAM OM POLISSAMARBETE OCH STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE (AGIS-PROGRAMMET)
Årsprogram och inbjudan att lämna förslag för 2004 (Samfinansiering av projekt)
(2003/C 308/14)
I MÅLSÄTTNINGAR MED AGIS-PROGRAMMET (2003–2007)

Målsättningarna med ramprogrammet Agis (1), som antogs den
22 juli 2002, är att främja polissamarbete och straffrättsligt
samarbete och att stödja rättstillämparnas bidrag till utarbetandet av en europeisk politik på detta område. Programmet, som
sträcker sig över perioden 2003–2007, innebär en utvidgning
av det tidigare arbetet inom ramen för program under avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen (2), och som löpte
ut i december 2002. Det nya programmet inbegriper den verksamhet som tidigare finansierades via budgetrubrik B5-831
(narkotika).
Programmets allmänna målsättningar är (3)
— att utveckla, genomföra och utvärdera europeisk politik när
det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete,

— Studier och forskning, särskilt om strategier och metoder
för att bekämpa vissa typer av brottslighet, samt utvärdering av den politik som tillämpas.
— Utbyte av information och erfarenheter samt spridning av
god praxis.
De allmänna målen gäller följande områden:
— Utveckling av ett europeiskt straffrättsområde.
— Stärkt samarbete mellan rättsliga myndigheter och mellan
rättstillämpare, rättsligt samarbete i allmänhet och i straffrättsliga frågor samt främjande av rätten till försvar.

— att främja och stärka upprättandet av nätverk, ömsesidigt
samarbete om allmänna frågor som är av gemensamt intresse för medlemsstaterna, utbyte och spridning av information, erfarenheter och god praxis, lokalt och regionalt
samarbete samt förbättring och anpassning av utbildningar
samt vetenskaplig och teknisk forskning,

— Stärkt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter.

— att uppmuntra medlemsstaterna att öka samarbetet med
ansökarländerna, andra tredje länder samt lämpliga regionala och internationella organisationer.

— Förebyggande och bekämpande av narkotikahandel.

Agis-programmet stödjer projekt och verksamheter med anknytning till följande särskilda mål:
— Utveckla ett europeiskt straffrättsområde och införa europeiska instrument för att främja gränsöverskridande samarbete.
— Förbättra yrkeskunskaperna hos tjänstemän inom domstols-, polis- och tullväsende genom förmedling av ökade
kunskaper om lagstiftning, förfaranden och strategier som
tillämpas i olika europeiska länder.
— Utveckla metoder, instrument och kunskaper för att stödja
samarbete mellan myndigheter.
— Främja samarbete mellan liknande typer av myndigheter
och utbyte av information mellan avdelningar.
— Utveckla övergripande strategier och verksamheter för samarbete mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter
och mellan dessa myndigheter och icke-statliga organisationer, det civila samhället, företagssektorn, yrkesorganisationerna och forskningsvärlden.

— Förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet;
partnerskap och samarbete mellan offentliga myndigheter
och den privata sektorn.

— Brottsförebyggande åtgärder.
— Skydd av brottsoffrens rättigheter.
— Brottssäkring (crime proofing), ekonomiska risker och analys av hotbilder, förbättrade möjligheter att jämföra uppgifter och sprida information samt statistik.

II PROGRAMVERKSAMHET OCH MÅLGRUPPER

Agis-programmet skall ge ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt inom det straffrättsliga området och mellan polis- och
tullmyndigheter. Projekten skall syfta till en förbättring av rättstillämparnas yrkeskunskaper, samarbete mellan respektive myndigheter, respekt för lag och rätt och förebyggande av gränsöverskridande brottslighet.

1. PROGRAMVERKSAMHET
Följande typer av projekt anges i artikel 4 i beslutet:
— Fortbildning.

(1)

Kommissionens beslut 2002/630/RIF (EGT L 203, 1.8.2002, s. 5).
(2) Grotius II – straffrätt, Oisin II, Stop II, Hippokrates, Falcone.
(3) Artikel 2 i rådsbeslutet.

— Inrättande och inledande av program för utbyte och praktiktjänstgöring.
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— Studier och forskning (inklusive tillämpad forskning till förmån för politisk utveckling).
— Spridning av de resultat som erhållits genom programmet.

C 308/43

III VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH SÄRSKILDA FRÅGOR
A. SAMARBETSPROJEKT (FINANSIERINGSTAK 70 %)

1. ATT SKAPA ETT EUROPEISKT STRAFFRÄTTSOMRÅDE
Tillämpningsområde

— Främjande av samarbete mellan medlemsstaternas rättsliga
och brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga
eller enskilda organ i medlemsstaterna som arbetar med
att förebygga och bekämpa brottslighet, till exempel genom
bistånd till upprättande av nätverk.
— Konferenser och seminarier.

2. MÅLGRUPPER
Agis-programmet riktar sig till följande grupper:
— Rättstillämpare: domare, åklagare, advokater, tjänstemän vid
centrala förvaltningsmyndigheter och kriminalpolisen, stämningsmän, sakkunniga, rättstolkar och andra yrkesgrupper
med anknytning till rättsväsendet.
— Tjänstemän och andra anställda vid myndigheter med ansvar för brottsbekämpning samt anställda vid myndigheter
som enligt nationell lagstiftning är ansvariga för att förebygga, avslöja och bekämpa brottslighet.

Projekten skall vara avsedda att utveckla, genomföra och utvärdera europeiska instrument och politiska åtgärder. De kan gälla
materiell strafflagstiftning, processrättslig lagstiftning, nödvändiga ändringar i den nationella lagstiftningen, myndigheters
organisation och verksamhet samt de europeiska samarbetsstrukturerna (Europol, Eurojust och det europeiska rättsliga
nätverket).
Projekt som har som målsättning att förbättra medlemsstaternas förståelse av varandras rättssystem kan omfatta vilka aspekter som helst av straffrättsligt samarbete (processuella frågor,
rättsväsendets uppbyggnad och funktion, påföljdssystem, tilllåtna bevismedel osv.).

Särskilda frågor
1.1 Genomföra europeiska instrument och utarbeta en europeisk politik i fråga om polissamarbete och straffrättsligt samarbete
a) Insatser för att skapa ökad medvetenhet och tillhandahålla
information och fortbildning om EU-instrument för ömsesidigt erkännande av domar i brottmål, till exempel befintliga och framtida rambeslut om

— Tjänstemän vid andra offentliga myndigheter samt företrädare för föreningar, branschorganisationer, forskning och
näringsliv, vilka arbetar med att förebygga och bekämpa
brottslighet, även organiserad sådan.

— tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av
bötesstraff (EGT C 278, 2.10.2001, s. 4),

— Företrädare för myndigheter med ansvar för stöd till
brottsoffer, däribland myndigheter med ansvar för invandringsfrågor samt sociala myndigheter.

— verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av tillgångar eller bevismaterial (EUT L 196,
2.8.2003, s. 45),

Programmet är inte öppet för studerande, men unga yrkesverksamma under fortbildning får delta.

— verkställighet i Europeiska unionen av beslut om förverkande (EGT C 184, 2.8.2002, s. 8),

Projektdeltagarna kan komma från medlemsstaterna, de länder
som kommer att ansluta sig till unionen 2004 (anslutande
länder), kandidatländerna och eventuellt också från andra länder utanför EU, om det motiveras av projektet.

— en europeisk arresteringsorder (EGT L 190, 18.7.2002),

3. ORGANISATIONER SOM KAN FÅ STÖD
Ansökan om bidrag kan lämnas in av nationella, regionala eller
lokala offentliga eller privata organ eller institutioner, privata
operatörer, föreningar, yrkesorganisationer och branschorganisationer, ideella organisationer, fortbildnings- och forskningsinstitut, förutsatt att de har rättslig status och är etablerade i
någon av EU:s medlemsstater eller i något av de anslutande
länderna, samt till Eurojust och Europol.
Ansökningar från fysiska personer beaktas inte.

— förstärkning av det straffrättsliga regelverket för bestraffning av föroreningar orsakade av fartyg (KOM(2003)
227 slutlig).
b) Stärkt samarbete mellan brottsbekämpande och rättsliga
myndigheter samt andra aktörer när det gäller att genomföra och utarbeta bestämmelser om situationen för och
skyddet av vittnen och personer som deltar i brottsliga
organisationer och som är beredda att samarbeta med de
rättsliga myndigheterna.
c) Utvecklande av instrument för att bedöma hur gällande
instrument tillämpas och mäta deras effektivitet och genomslag.
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d) Genomförande av slutsatserna från den utvärdering (peer
evaluation) som utförts på grundval av 1997 års gemensamma åtgärd och den utvärdering som bygger på rådets
beslut av den 28 november 2002 om införande av en ordning för utvärdering av rättssystemen och genomförandet av
dessa på nationell nivå i kampen mot terrorismen (EGT L
349, 24.12.2002, s. 1).
e) Fortbildning för utbildningsansvariga om Eurojusts verksamhet och arbetsmetoder.
f) Samarbete med Europol, Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket.
g) Diskussion om krav som skall uppfyllas av sakkunniga och
inrättande av projekt på unionsnivå för att underlätta möjligheterna till experthjälp, särskilt i fråga om ärenden med
konsekvenser för flera medlemsstater.
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— rätten att betraktas som oskyldig tills skulden lagligen
har fastställts,
— bevisbörda,
— bevisbördans fördelning,
— framläggande av bevisning, tillåtna bevismedel,
— skydd av nyckelvittnen och uppgiftslämnare,
— rehabilitering av dömda brottslingar och tillämpning av
alternativa påföljder,
— behandling av brottsoffer,

h) En jämförande studie om tillämpningen av straffrättsliga
påföljder i de anslutande länderna.

— minderårigas brottslighet, inklusive jämförande undersökningar om nationell strafflagstiftning som är tillämplig på minderåriga,

1.2 Främja rätten till försvar och rättssäkerhetsgarantier
för misstänkta och tilltalade i mål i hela Europeiska
unionen

— juridiska personers straffrättsliga ansvar,

a) Verksamhet för att utforma, översätta och offentliggöra rättighetsinformation som skall lämnas till misstänkta/frihetsberövade.
b) Verksamhet som främjar tillgång till tolkning, översättning
och juridisk rådgivning.

1.3. Förbättra de ömsesidiga kunskaperna om medlemsstaternas rättssystem
a) Utbildning i form av seminarier och praktik för att stärka
rättstillämparnas kompetens och förbättra deras kunskaper
om olika rättssystem samt om de arbetsmetoder och förfaranden som används av domstolar, polis och tull i medlemsstaterna, de anslutande länderna och kandidatländerna (4).
b) Seminarier och fallstudier för att jämföra tillämpningen av
reglerna om till exempel
(4) Två typer av åtgärder kan komma i fråga
— Fortbildning för inhemska tjänstemän om regler och metoder
för det europeiska samarbetet och om straffrätt och straffrättsliga förfaranden i andra medlemsstater: stöd på högst 30 000
euro för att täcka kostnaderna för resa, uppehälle och tolkning
för ett antal föredragshållare från partnerländerna. Projektet skall
omfatta minst 6 utbildningsseminarier på 3–4 dagar. Den ansökande staten står för kostnaderna för de nationella deltagarna.
— Fortbildning för utländska tjänstemän om regler och mekanismer för gränsöverskridande samarbete och nationell processrättslig lagstiftning. Utbildningen vänder sig främst till domare
och poliser i anslutande länder och kandidatländer. Utbildningen
skall pågå i minst en vecka i den ansökande staten för en grupp
med deltagare från flera olika länder. Projektet omfattar också
ett seminarium om lagstiftning och förfaranden i två partnerländer för utbildare och rättstillämpare i mottagarlandet.

— staternas ansvarssystem i händelse av att målet läggs
ned, frikännande eller frigivning.
c) Stöd till inrättande och utprovning av gränsöverskridande
utbytesprogram (mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och anslutande länder); utbyten på 3 till 6 månader med hänsyn till de berörda avdelningarnas behov (5).
d) Språk- och terminologikurser på plats eller virtuellt (6), inklusive utveckling och utprovning av särskilda moduler.
e) Informationsseminarier om nationella politiska åtgärder i de
femton medlemsstaterna, de anslutande länderna och kandidatländerna.
f) Jämförande studier av lagstiftningen i medlemsstaterna, de
anslutande länderna och kandidatländerna, i syfte att föreslå
förbättringar i lagstiftning eller förfaranden på följande områden:
— Ersättning av principen om ömsesidigt bistånd med
principen om ömsesidigt erkännande.
(5) Innan kandidaterna väljs ut skall kommissionen informeras om vilken profil och vilka kvalifikationer och erfarenheter som efterfrågas
av kandidaten. En detaljerad beskrivning av det arbete som skall
utföras vid myndigheten i värdlandet skall bifogas ansökan om
bidrag.
(6) Godkända sökande kommer att kunna motta ett belopp på upp till
30 000 euro för utformning av en kurs och fortbildningsmoduler,
inklusive språkmoduler. Modulerna skall utformas i samarbete med
ett fortbildningscentrum i ett land där undervisningsspråket talas
och vara kostnadsfria för fortbildningsinstitut för rättsväsende och
polis som direkt lyder under en myndighet eller finansieras direkt
med offentliga medel.
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— Staternas ansvarssystem i händelse av nedläggning av
ärendet, frikännande eller rättsliga misstag.

2002 om gemensamma utredningsgrupper (7) skulle ha genomförts av medlemsstaterna före den 1 januari 2003.

— Förstärkning av rätten i medlemsstaterna att få rättshjälp.

d) Utarbetande av ett gemensamt specialinriktat fortbildningsprogram för polis- och tullmyndigheter vars arbetsuppgifter
liknar eller kompletterar varandra.

— Förstärkning av rätten i medlemsstaterna att få hjälp
med tolkning och översättning.

— Lagföring eller upplösning av organiserade brottsliga
grupper.
1.4 Verksamhet i syfte att stödja utarbetandet av politiska
åtgärder för dataskydd

2. STÄRKT SAMARBETE MELLAN BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER

Tillämpningsområde
Projekt inom denna kategori skall vara avsedda att stärka samarbetet mellan olika brottsbekämpande myndigheter (polis, tull
osv.), att främja utbytet av erfarenheter, att utveckla praktiska
och operativa projekt och att förbättra rättstillämparnas kunskaper om strategier och lagstiftning i olika europeiska stater.

Projekten kan även vara inriktade på utbyte av erfarenheter och
arbetsmetoder mellan medlemsstater, anslutande länder och
kandidatländer och, i motiverade fall, vissa andra länder utanför
EU. I regel bör projektet inbegripa de olika brottsbekämpande
myndigheterna i ansökarorganisationens hemland samt i möjligaste mån de andra deltagande länderna beroende på vilken
fråga som behandlas.

e) Specialiserad fortbildning för tulltjänstemän med brottsbekämpande uppgifter inom ramen för det samarbete
som föreskrivs i avdelning VI i EU-fördraget.
f)

g) Utveckling av praktiskt användbara metoder för profilering
i samband med brottslighet och terrorism (vid till exempel
flygplatser, järnvägsstationer och internationella hamnar)
och utbyte av resultat. Utveckling av metoder för profilering av fysiska och juridiska personer som bedriver handel
med förbjudna varor, i syfte att förbättra kontrollen vid
yttre gränser, hamnar och internationella flygplatser.
h) Praktiskt samarbete mellan rättsmedicinska avdelningar (till
exempel för att införa metoder för samarbete med rättsmedicinska avdelningar i andra medlemsstater som anses
ha särskild expertis inom ett visst område, i brottsutredande
syfte).
i)

Utveckling av datahjälpmedel för medlemsstaternas samarbete i brottsutredningar.

j)

Stärkt samarbete mellan underrättelsetjänster och brottsbekämpande myndigheter i kampen mot organiserad
brottslighet och terrorism, särskilt i fråga om handel med
högriskvaror, till exempel produkter som utgör en NRBCrisk och sprängämnen.

Särskilda frågor
a) Fortbildning i polis- och brottsutredningsmetoder och utveckling av analystekniker eller -metoder inom nya eller
mycket specialiserade områden (NRBC-risker, kreditkortsbedrägerier, syntetiska droger, identifiering av svårt sargade
kroppar, databrottslighet i nätverk osv.).

b) Praktisk fortbildning för särskilda ändamål för att stärka
kapaciteten att delta i insatser av brottsbekämpande myndigheter från medlemsstater och anslutande länder; utbildning i samband med öppnandet eller utvecklingen av gemensamma gränsövergångar eller centrum för polis- och
tullsamarbete; framställning av två- eller trespråkiga handledningar för brottsbekämpande myndigheter i gränsområden och på turistorter.

c) Verksamhet för att stödja och vidareutveckla möjligheten
för medlemsstaternas och de anslutande ländernas brottsbekämpande myndigheter att delta i gemensamma utredningsgrupper, eftersom rådets rambeslut av den 13 juni

Upprättande av multinationella grupper vid behov för att
samla upplysningar om terrorister.

k) Stärkt samarbete mellan tullmyndigheterna i kampen mot
handel med otillåtna föremål. Gemensamma tullövervakningsinsatser (eventuellt med deltagande av andra brottsbekämpande myndigheter och Europol). Utveckling av
bättre arbetsmetoder för tullkontroll (till exempel handledningar och jämförande analyser).
l)

Utvärdering av tillämpningen av Neapel II-konventionen
och elektronisk distribution av den praktiska handledningen på samtliga språk till de brottsbekämpande myndigheterna.

m) Utvärdering av hur brottsbekämpande myndigheter tillämpar EU-instrumenten; identifiering och undanröjande av
hinder för samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter
med ansvar för bekämpande av organiserad brottslighet.
(7) EGT L 162, 20.6.2002, s. 1.
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n) Utveckling av språk- och terminologikurser, inklusive utveckling och utprovning av utbildningsmoduler för de
brottsbekämpande myndigheterna.

c) Utvärdera och sprida god praxis inom programmen för
ekonomisk och social utveckling (strukturfonder, Världsbanken osv.).

o) Jämförande studie av de brottsbekämpande myndigheternas
befogenheter i de olika medlemsstaterna i fråga om det
polissamarbete i straffrättsliga frågor som räknas upp i
artikel 30 a och b i EU-fördraget. Syftet är att upptäcka
eventuella överlappningar och hinder för ett effektivt samarbete, såväl inom medlemsstaterna som mellan dem.

d) Utarbeta strategier, metoder och god praxis för att förebygga och bekämpa den organiserade brottsligheten; sprida
resultat och utvärdera deras fortplantningsförmåga, inklusive
stöd till genomförandet och uppföljningen av Palermokonventionen.

p) Utbyten på 2 till 6 månader inom något av de områden
som anges ovan, när särskilda behov har identifierats inom
de berörda myndigheterna (8).

e) Analysera kopplingen mellan nätverk av organiserad brottslighet och företag, myndigheter osv.
f) Fastställa indikatorer och mäta förändringar när det gäller
den skada som orsakats av denna typ av brottslighet.

3. FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPANDE AV ORGANISERAD
BROTTSLIGHET; PARTNERSKAP OCH SAMARBETE MELLAN OFFENTLIGA MYNDIGHETER OCH DEN PRIVATA SEKTORN

Tillämpningsområde
Projekt inom denna kategori är avsedda att stärka insatserna
mot vissa typer av brottslighet genom ökad kunskap om kriminella grupper och de tekniker som de använder sig av, förbättrade kunskaper och arbetsmetoder som leder till att brottslingar kan gripas och straffas samt utveckling av övergripande
samarbete (9) och samarbete mellan myndigheter och den privata sektorn.

g) Fastställa hur organiserade kriminella grupper använder ny
teknik och sakkunskap för att störa avlyssning och ge sig in
på nya brottsområden.

3.2 Människohandel och sexuell exploatering av barn
a) Stöd till och skydd av brottsoffer som samarbetar med
myndigheterna genom att vittna.
b) Utredningsmetoder, procedurfrågor och bevismedel.

Verksamheterna måste involvera rättstillämpare och myndigheter.

Särskilda frågor
3.1 Analys av brottslighetens effekter på den ekonomiska
utvecklingen och åtgärder för att stärka det brottsförebyggande arbetet
a) Analysera de ekonomiska konsekvenserna av organiserad
brottslighet samt riskfaktorerna och risken för organiserad
brottslighet inom den lagliga ekonomin, inklusive former av
och orsaker till korruption inom den offentliga sektorn,
identifiera mest utsatta företag, arbetsmarknadens kännetecken (informellt arbete, brist på sysselsättning osv.) och
situationen inom de berörda ekonomierna och regionerna.
b) Införa medel för att förebygga brottslighet inom de regionala ekonomierna och bygga upp regionala ”plattformar”
med universitet, ekonomiska aktörer, myndigheter och ickestatliga organisationer i syfte att öka kunskapen om fenomenet och utforma det brottsförebyggande arbetet.
(8) Innan kandidaterna väljs ut skall kommissionen informeras om
vilka kandidatprofiler, kvalifikationer, erfarenheter och språkkunskaper som efterfrågas. En detaljerad beskrivning av det arbete som
skall utföras bör bifogas bidragsansökan. När det gäller utbyte av
tulltjänstemän, uppmanas den sökande att studera programmet Tull
2002.
(9) Prioritet kommer att ges till sektorsövergripande projekt, verksamhet som kan leda till realistiska projektförslag och verksamhet som
syftar till att fastställa förfaranden och arrangemang som främjar
samarbetet mellan aktörer i den offentliga och den privata sektorn.

c) Forskning om och analys av efterfrågan och sätt att minska
denna.
d) Samordning av polisutredningar och administrativa kontroller av misstänkta organisationer.
e) Deltagande av exempelvis arbets-, äktenskaps-, turist-,
eskort-, au-pair-, och adoptionsförmedlingar i kampen mot
människohandel, i syfte att underlätta lämpliga påföljder
och administrativa kontroller.
f) Lämpliga straffrättsliga åtgärder och påföljder mot människohandel och sexuell exploatering av kvinnor och barn.
g) Minskning av säkerhetsrisker i samband med den verksamhet som bedrivs av personal vid icke-statliga organisationer.
h) Initiativ för att öka medvetenheten i ursprungs-, transit och
destinationsländer.

3.3 Förebyggande och bekämpande av narkotikahandel (10)
a) Utarbeta metoder för att ge ökad effektivitet åt kampen mot
olaglig narkotikahandel, inklusive handel med nya syntetiska
droger.
(10) Se även punkt III.4 – Förebyggande av brott.
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b) Förstärka åtgärder och instrument för övervakning av hur
kemiska prekursorer överförs från läkemedelsindustrin till
tillverkningen av narkotika i medlemsstaterna, de anslutande
länderna, kandidatländerna och andra länder utanför EU.
c) Undersöka sambanden mellan narkotikahandel och finansiering av terrorism.
d) Undersöka effekterna av strategier för att störa leveranserna
till narkotikamarknaden.

3.4 Skjutvapen
a) Samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, de anslutande länderna, kandidatländerna och andra länder utanför EU om olaglig handel med skjutvapen med beaktande av bestämmelserna i
FN:s protokoll mot olaglig tillverkning av och handel med
skjutvapen.
b) Fortbildning och handledning om olaglig handel med skjutvapen riktad till personal vid brottsbekämpande myndigheter och tullen.
c) Utvärdering av befintliga hjälpmedel och om nödvändigt
utveckling av datahjälpmedel för medlemsstaternas samarbete för att spåra skjutvapen.
d) Studie av det hot som den olagliga handeln med skjutvapen
utgör mot Europeiska unionen och dess strategier för att
förebygga och bekämpa detta fenomen.

3.5 Brottslighet kopplad till informations- och kommunikationsteknik; databrottslighet
a) Ökad operativ kapacitet hos de brottsbekämpande myndigheterna för att förebygga och bekämpa brottslighet kopplad
till informations- och kommunikationsteknik, särskilt när
det gäller insamling av upplysningar och specialiserad fortbildning.
b) Analys av behoven och system för omedelbart bistånd för
att utreda brottslighet kopplad till informations- och kommunikationsteknik, särskilt nödvändiga garantier i fråga om
insamling av elektroniska bevis.
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3.6 Ekonomisk brottslighet (11)
a) Identifiera bästa praxis och goda arbetsmetoder för utredningar om ekonomiska bedrägerier.

b) Utvärdera samarbetet mellan finansunderrättelseenheter eller
brottsbekämpande myndigheter och de organisationer som
kan vara skyldiga att lämna rapporter och identifiera god
praxis.

c) Fastställa nödvändigheten av och medlen för att förhindra
en lagstridig användning av välgörenhetsorganisationer och
andra ideella organisationer för att finansiera terrorism eller
organiserad brottslighet.

d) Identifiera fördelningen av riskerna för penningtvätt inom
sektorn för finansiella tjänster, särskilt bank-, försäkringsoch mäklartjänster, för att synliggöra brister och åtgärda
dem.

e) Utveckla metoder och identifiera god praxis för finansiella
utredningar, det vill säga utredningar som omfattar brottslighetens ekonomiska, finansiella och skattemässiga aspekter.

f) Identifiera eventuella fördelar med att straffbelägga underlåtenhet att signalera misstänkta transaktioner, särskilt underlåtenhet att respektera andra aspekter av lagstiftningen mot
penningtvätt.

g) Identifiera bästa praxis för att upptäcka och signalera rapporter om misstänkta transaktioner, framförallt innehållet i
dessa rapporter och bästa praxis för att ge allmän och särskild information till de organisationer som utarbetat rapporten.

h) Identifiera bästa praxis och metoder i fråga om utredningstekniker baserade på underrättelser.

c) Identifiering och användning av resultat från lyckade pilotprojekt, särskilt för att ta fram en europeisk handledning för
att signalera attacker mot datasystem och brottslig verksamhet.

i) Identifiera hinder mot och de potentiella fördelarna med att
införa ansvar för företag inom EU, på grundval av a) administrativt ansvar och b) straffrättsligt ansvar i form av
påföljder för ekonomiska brott som begås av företag, bland
annat brott mot bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt.

d) Samarbete i medlemsstater, anslutande länder, kandidatländer och andra länder utanför EU om partnerskap inom den
offentliga och privata sektorn för att utbyta erfarenheter och
samla in, utbyta och behandla upplysningar om brottslighet
kopplad till informations- och kommunikationsteknik.

j) Identifiera bästa praxis i fråga om polisiära, administrativa
och rättsliga metoder för förverkande och frysning av tillgångar som härrör från brottslighet, bland annat genom att
diskutera möjligheten att införa nationella indrivningsorgan
och frågan om hur långt deras befogenheter kan sträcka sig.

e) Analys av den aktuella situationen i fråga om brott kopplade till informations- och kommunikationsteknik och villkoren för att fastställa europeiska riktlinjer för att skydda
infrastrukturen för information.

(11) De sökande uppmanas också att överväga de möjligheter som
erbjuds via de ekonomiska stödprogrammen för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen. Se Herkules-programmet som kommer att antas under 2004.
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k) Göra en jämförande analys och utarbeta en politik mot
skattebedrägerier som finansierar organiserad brottslighet.
Tyngdpunkten ligger på att upptäcka brister i lagstiftningen
och hitta möjligheter att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna, bland annat beträffande straff för momsbedrägerier. Metoden inriktas på operatörens samlade verksamhet
(”whole trader” approach) i fråga om spårning, frysning,
beslag och förverkande av tillgångar.

3.7 Korruption (12)
a) Bekämpning och förebyggande av korruption genom utarbetande av etiska normer inom offentlig förvaltning, inklusive brottsbekämpande och rättsliga myndigheter. Arbetet
kan exempelvis baseras på den resolution som antogs av
EU:s förvaltningschefer i Strasbourg i november 2000 eller
bygga på Greco-rekommendationerna; införande av och
stöd till integritetsprogram och utbyte av resultaten från
sådana program.
b) Inrättande av sektorsövergripande enheter specialiserade på
att genomföra korruptionsutredningar och kontroll av upphandlingsförfaranden.
c) Undersökningar av sambanden mellan organiserad brottslighet och korruption.
d) Utvärdering av kostnaderna för korruptionen och dess effekter på den hållbara utvecklingen.
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— förfalskning av produkter med fara för konsumenternas
säkerhet (läkemedel, industriprodukter, livsmedel, alkohol),
— förfalskning (14) av betalningsmedel.
b) Uppmuntra partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för utbyte och behandling av information om
vissa typer av förfalskning.
c) Utföra sektorsvisa pilotstudier om metoder för att förebygga
riskerna för förfalskning.

3.9 Bekämpning av miljöbrott
a) Förbättra samarbetet mellan brottsbekämpande och andra
myndigheter med utgångspunkt i erfarenheter i medlemsstaterna, särskilt från hanteringen av vissa typer av avfall.
b) Utveckla utredningsmetoder, procedurfrågor och bevismedel
i fråga om föroreningar orsakade av fartyg (luftföroreningar
och oljeutsläpp i havet).

3.10 Olaglig handel med kulturföremål och stulna konstverk

f) Utvärdering av lagstiftning och tekniska åtgärder för att
lättare erhålla bevisning i korruptionsärenden.

Undersöka vilka hinder som finns för samarbete mellan polis,
tull och andra specialiserade brottsbekämpande myndigheter i
medlemsstaterna, rättsliga myndigheter, kulturmyndigheter eller
andra aktörer, till exempel inom den privata sektorn, i kampen
mot olaglig handel med kulturföremål och stulna konstföremål.
Häri ingår problem som uppstår till följd av skillnader och
svagheter i medlemsstaternas lagstiftning och metoder.

g) Bedömning av riskerna för korruption i samband med partistöd och valkampanjer.

3.11 Handel med mänskliga organ och vävnader

e) Utvärdering av riskerna för korruption i stor skala, bland
annat vid intressekonflikter och otillbörlig påverkan mellan
den offentliga och den privata sektorn.

h) Fastställande av bästa praxis när det gäller civilprocessrättsliga och andra rättsmedel för att i praktiken gottgöra offer
för korruptionsbrott.

3.8 Förfalskning (13)
a) Öka medvetenheten och tillhandahålla information och fortbildning för rättstillämpare om
— immaterialrättsintrång, efterbildning av varumärken, piratkopiering av programvara, skydd för film- och musikindustrin,
(12) De sökande uppmanas också att överväga de möjligheter som
erbjuds via de ekonomiska stödprogrammen för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen. Se Herkules-programmet som kommer att antas under 2004.
(13) För att undvika dubbelarbete bör de sökande påminnas om att
förfalskning även omfattas av den första pelaren i fördraget och
att det finns möjligheter inom det befintliga programmet Tull
2002.

a) Analys av medlemsstaternas lagstiftning och praxis när det
gäller handel med mänskliga vävnader och celler. Utarbetande av rekommendationer för att bekämpa olaglig handel.
b) Analys av de senaste ändringarna i lagstiftningen och medlemsstaternas praxis i fråga om handel med mänskliga organ.
c) Analys av lagstiftning och praxis i de anslutande länderna
och kandidatländerna i fråga om handel med mänskliga
organ.
d) Sammanställning av statistik och fall av handel med mänskliga organ, vävnader och celler i syfte att identifiera de
olagliga handelskanalerna och fastställa i vilken omfattning
medlemsstaterna berörs av denna handel.
(14) De sökande uppmanas att också överväga de möjligheter som
erbjuds genom programmet Perikles, som särskilt syftar till att
skydda euron mot förfalskning.
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4. FÖREBYGGANDE AV BROTT
Tillämpningsområde
Projekt i denna kategori är avsedda att utveckla metoder för
identifiering och utbyte av god praxis som ett led i en analys av
brottsförebyggande strategier och deras effekter; att stärka yrkeskunskaperna hos rättstillämparna inom de berörda avdelningarna och att effektivisera insatserna mot vissa typer av
brottslighet genom att öka kunskaperna om kriminella grupperingar och deras metoder.

Särskilda frågor
4.1 Brottsförebyggande åtgärder
a) Undersökning av metoder och tillvägagångssätt för att införa god praxis för det brottsförebyggande arbetet på europeisk nivå; en gemensam förteckning på EU-nivå över prioriterade områden inom brottslighet i städerna, narkotikarelaterad brottslighet och ungdomsbrottslighet och en sammanställning av bästa praxis.
b) Analys av följderna av det brottsförebyggande arbetet för en
hållbar utveckling av regionala och lokala ekonomier.
c) Analys och mätning av vilken inverkan offentliga och privata partnerskap har på lokal och regional brottslighet, uppdelad i verksamhetssektorer.
d) Utveckling av en bättre förståelse av förhandsvillkoren för
att anta effektiva nationella brottsförebyggande åtgärder.
e) Utarbetande av en konceptuell modell (som kan användas
för terminologi och standarddefinitioner, samarbete och
kunskapsutbyte osv.) för att beskriva sakkunskap när det
gäller brottsförebyggande arbete.
f) Undersökning av strukturella förhållanden och möjligheter
inom nuvarande lagstiftningsmässiga och administrativa ramar i syfte att förebygga brottslighet; undersökning av metoder för att identifiera och upptäcka risker och luckor i nya
lagstiftningsförslag och anknytande instrument.

C 308/49

nya synsätt på brott och brottsförebyggande arbete för att
möta framtida förändringar.
d) Systematisk integration av säkerhetskomponenter i nya produkter för att göra dem mindre känsliga för brott.
e) Analys av utveckling och trender när det gäller offentlig och
privat brottsövervakning och vilken roll dessa båda former
skall ha i brottsbekämpningen på europeisk nivå.
f) Analys av effekterna av stadsplanering och renoveringsåtgärder.

4.3 Förebyggande av narkotikarelaterad brottslighet
a) Undersökning av narkotikamissbruk bland gripna som förts
till polisstationer (kontroller av narkotikamissbruk bland
personer som gripits för brott).
b) Undersökning av kostnaderna för narkotikarelaterad brottslighet, fördelade på typ av brott (till exempel tillgreppsbrott).
c) En översikt av effektiviteten hos program för begränsning av
skadeverkningar i syfte att minska risken för narkotikarelaterad brottslighet.
d) En översikt av effektiviteten hos utbildningsprogram om
narkotikamissbruk riktade till unga.

4.4 Förebyggande av ungdomsbrottslighet
a) Metaanalyser av de ekonomiska fördelarna med program för
förebyggande insatser i ett tidigt skede, i syfte att främja
tidiga ingripanden för att stödja barn i riskzonen och därigenom minska risken för framtida kriminalitet.
b) Analys på europeisk nivå av hur antalet brottsoffer och
kriminaliteten ökat hos andra och tredje generationens invandrare.
c) Analys av könsaspekten när det gäller ungdomsbrottslighet.

g) Studie av kulturella skillnader i medlemsstaterna beträffande
orsakssammanhang och ansvar i det brottsförebyggande arbetet samt i fråga om metodval.

5. SKYDD AV BROTTSOFFRENS INTRESSEN
Tillämpningsområde

4.2 Förebyggande av brottslighet i städerna
a) Analys av näringslivets roll när det gäller brottsförebyggande arbete och av hur denna roll skulle kunna stärkas
(partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn
när det gäller att kontrollera och förebygga brott).
b) Forskning om våld på arbetsplatserna och strategier för att
förebygga sådant våld och öka de anställdas personliga säkerhet.
c) Utarbetande av nya brottsförebyggande strategier som svar
på samhällsförändringar och förändringar i brottens natur;

Projekt inom denna kategori skall vara avsedda att stärka yrkeskunskaperna hos rättstillämpare inom berörda myndigheter
och att stärka samarbetet inom offentliga myndigheter samt
mellan dessa och den privata sektorn.

Särskilda frågor
a) Information till allmänheten om möjligheterna till domstolsprövning och kontrollförfaranden.
b) Ökning av rättstillämparnas medvetenhet om brottsoffrens
rättigheter.
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c) Information och fortbildning för brottsbekämpande myndigheter när det gäller att förstå brottsoffrens situation och
använda lämplig teknik för utredningar och informationsinsamling.
d) Strukturer för stöd till brottsoffer.
e) Medling.
6. BROTTSSÄKRING OCH ANALYS AV HOTBILDER – MÖJLIGHET
ATT JÄMFÖRA OCH SPRIDA INFORMATION – STATISTIK

Tillämpningsområde
Projekt inom denna kategori skall vara avsedda att utarbeta
metoder och instrument för analys av i vilken grad den föreslagna politiken och de föreslagna åtgärderna kan leda till nya
möjligheter att begå brott, att fastställa om bestämmelser och
standarder för informationsinsamlingen är tekniskt och juridiskt genomförbara samt analys och användning av allmänna
eller särskilda uppgifter som begärts av polismyndigheterna,
domstolarna eller andra offentliga eller privata aktörer som
deltar i arbetet med att förebygga vissa typer av brottslighet.
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e) Analys av den organiserade brottslighetens logistik för att
bättre förstå strategier och taktik som används.
f) Analys av metoder som kan användas av datorindustrin eller
inom specifika områden för att på ett effektivare sätt säkra
produkter mot brott, inklusive bedömning av brottslighetens
verkningar, hur man kan förutse brottsligt beteende och, i
samband med utformningen av nya produkter, systematisk
användning av element som skyddar mot brott.
g) Diskussion av de utmaningar som den organiserade brottsligheten innebär via nationella forum med ansvar för att
analysera hotbilden, utbyte av god praxis, nationella eller
gränsöverskridande forskningsprojekt, fastställande av prioriteringar (brottssäkring) när det gäller skydd mot brottslighet och terrorism; bedömning av om det är möjligt att
inrätta sådana forum och om vad dessa i så fall skulle kunna
tillföra.
6.2 Möjlighet att jämföra och sprida information – Statistik
a) Utveckla en EU-politik för insamling av information till
polisen och för brottsutredningar:

Särskilda frågor
6.1 Brottssäkring och analys av hotbilder
a) Bedöma risken för brott och diskutera mekanismer för att
hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att koncentrera
sina insatser inom detta område.
b) Analys för att fastställa metoder och modeller för bedömning av risker och möjligheter som lagförslag och politiska
initiativ skulle kunna leda till för den organiserade brottsligheten. Det kan innefatta en metod för utvärdering av
fördelar och nackdelar med olika förslag.
c) Stärka riskbedömningsmekanismerna på EU-nivå när det
gäller datorrelaterad brottslighet:
— Analys av den rådande situationen och utvärdering av
befintliga uppgifter på nationell nivå, EU-nivå, regional
nivå och internationell nivå.
— En genomförbarhetsstudie om inrättande av ett EU-system med särskilda kontaktpersoner som grund för en
EU-mekanism för uppföljning och benchmarking.
— Utnyttjande av resultaten från program för forskning
och teknisk utveckling på området för statistikanalys;
förbättra kvaliteten på statistik om datorrelaterad brottslighet genom användning av jämförbara uppgifter och
indikatorer, inklusive användning av statistik från den
privata sektorn.
— Utforma ett standardinstrument för analys av fördelar
och nackdelar med att inleda särskilda åtgärder, mot
bakgrund av den eventuella säkerhetsrisk som informationshantering innebär för polisen och den nationella
förvaltningen.
d) Analys av långsiktiga hot, inklusive sannolika utvecklingstendenser för den organiserade brottsligheten.

— Ny definition av vad som utgör relevanta uppgifter; använda uppgifter från externa källor; utnyttja interna uppgifter på ett bättre sätt genom effektivare samkörning
mellan databaser och centralt samordnad datastyrning.
— Innehållet i brottsbekämpningsinformation på europeisk
och internationell nivå och hantering, organisering, utbyte och lagring av sådan information samt angränsande
frågor, till exempel huruvida organisationen av datorsystem och system för utbyte av uppgifter skall vara centraliserad eller decentraliserad.
— Skapande av riktlinjer för inrättande av informationssystem för brottsbekämpning, tekniska utrustningsstandarder och metoder för analys av uppgifter.
— Genomförbarhetsstudie om rättsliga, operativa, ekonomiska och tekniska aspekter på insamling och utbyte
av information och underrättelser mellan medlemsstaternas polismyndigheter.
b) Genomförbarhetsstudier om harmonisering och integration
på EU-nivå av de brottsbekämpande myndigheternas databaser.
c) En samlad strategi för utarbetande av brottsstatistik och
brottsindikatorer, och därvid ta hänsyn till Eurostats arbete.
d) Harmonisering av nationell statistik om brottslighet och
brottsoffer.

B. SÄRSKILDA PROJEKT OCH KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER
(PROJEKT SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD PÅ UPP TILL 100 %)

Särskilda projekt och kompletterande åtgärder skiljer sig från
vanliga projekt på två sätt: innehållet är annorlunda och
kommissionens medfinansiering kan uppgå till 100 %.
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Det högsta föreslagna stödbeloppet för särskilda projekt uppgår
2004 till 1 447 000 euro och för kompletterande åtgärder till
723 500 euro. Projekt som hör till dessa kategorier kan inte
omfatta ”indirekta kostnader” och kostnaderna för allmän samordning, organisering och förvaltning av projektet får inte överstiga 5 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

Tillämpningsområde
De särskilda projekt och kompletterande åtgärder som kommissionen väljer ut för 2004 skall avse de ämnen som fastställts i
punkt III i denna ansökningsomgång och särskilt de verksamheter som anges nedan.
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c) Anpassning till behovet i en medlemsstat eller i anslutande
länder av handböcker om samarbetsförfaranden och samarbetspraxis som används av myndigheterna i en medlemsstat eller ett anslutande land, dock först efter att förfarandenas och praxisens kvalitet har bedömts.
d) Studie av nätverk, databaser, webbplatser och strukturer för
förebyggande av människohandel. Syftet är att identifiera
mål och områden som kan kompletteras eller där det redan
görs en insats samt att ställa samman de praktiska resultaten.

IV PRIORITERINGAR I 2004 ÅRS PROGRAM

Om inte annat anges kan de projekt som avses här täcka alla
de projekttyper som beskrivs i punkt II.1.

1. SÄRSKILDA PROJEKT
För att vara stödberättigade skall de särskilda projekten omfatta
parter i minst 7 länder (åtta med initiativtagaren, medlemsstater
eller anslutande länder): finansieringen bör begränsas till externa kostnader (uppehälle, resa), kostnader för förberedelser
och kostnader för projektens förlopp och slutsatser. Den sökande skall vidare förklara varför en finansiering från andra
källor inte är möjlig för dessa verksamheter.

Förslag som täcker de särskilda frågor som tas upp ovan kommer att få ökad prioritet (prioritetspoäng) om de
— inbegriper och stärker samarbetet med de anslutande länderna och underlättar deras integrering och genomförande
av gemenskapens regelverk,
— bidrar till att höja stabiliteten och säkerheten i unionen och
till att bekämpa brottsligheten, särskilt

De verksamheter och områden som berättigar till stöd enligt
bestämmelserna om särskilda projekt är följande:

— de förslag som kan möta de internationella utmaningar
som organiserad brottslighet och terrorism utgör (inklusive finansiering av terrorism),

— Praktisk fortbildning inom polissamarbetet.

— förslag om operativ utbildning, och

— Gemensamma tullövervakningsinsatser.

— förslag som är direkt kopplade till genomförandet av
unionens lagstiftningsinstrument.

— Samarbetsprojekt mellan polis och rättsliga myndigheter i
EU-regionerna.
— Utveckling av metoder för profilering av brottslingar.

V KRITERIER FÖR UTVÄRDERING AV FÖRSLAGEN

1. KRITERIER OCH VILLKOR FÖR STÖDBERÄTTIGANDE
— Utveckling av det praktiska samarbetet mellan rättsmedicinska avdelningar.
— Jämförande studie av medlemsstaternas och de anslutande
ländernas ansvarssystem i händelse av nedläggning av ärendet, frikännande eller rättsliga misstag. Studien skall omfatta
samtliga medlemsstater och anslutande länder.

2. KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

För att en ansökan skall kunna prövas skall den uppfylla följande kriterier:
— Den skall gälla någon av Agis-programmets särskilda målsättningar.
— Den måste avse minst tre projektpartner (den sökande och
två partner) baserade i tre olika medlemsstater (eller i två
medlemsstater och ett anslutande land).

Följande verksamheter kommer att prioriteras under 2004:
a) Optimering av resultat som uppnåtts inom tidigare program
under avdelning VI.
b) Stöd till översättning av dokument som beskriver god
praxis, baserat på en utvärdering av sådan praxis eller av
statistik över dess verkningar.

— Den sökande skall använda det ansökningsformulär i elektroniskt format som tillhandahålls av kommissionen. Ansökningar som lämnas in på annat sätt kommer inte att
beaktas. Alla fält i formuläret skall fyllas i.
— Den skall uppfylla alla formella krav och åtföljas av de
handlingar som anges i punkt VII.
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— Den skall innehålla en balanserad budget i euro där det
begärda gemenskapsstödet inte får överstiga 70 % av kostnaden för projektet; minst 30 % av den totala kostnaden för
projektet skall vara säkrad (från den sökande, partner, andra
sponsorer och intäkter), bortsett från särskilda projekt och
kompletterande åtgärder.
— Den skall uppfylla följande villkor:
— Projektets löptid får vara högst två år.
— Projektet får inte redan vara avslutat och skall inledas
mellan den 1 juli 2004 och den 31 december 2004
(med undantag av tullinsatser som kan inledas den 1
maj 2004).

2. UTESLUTNINGSKRITERIER
Följande sökande kan inte delta i denna ansökningsomgång:
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som styrker att både den sökande och dennes projektpartner har den kunskap som krävs för att fullfölja projektet
och få fram information och deltagare på det sätt som
planerats.
— Ansökarorganisationens ekonomiska kapacitet.
Endast förslag som uppfyller dessa urvalskriterier kommer att
bli föremål för en närmare prövning.

4. TILLDELNINGSKRITERIER
Förslag kommer att bedömas av utvärderingskommittén på
grundval av följande kriterier:
— Överensstämmelse med programmets målsättningar (A).
— Projektets europeiska dimension och deltagande från de
anslutande länderna och kandidatländerna (B).

— De som är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer
eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande
enligt nationella lagar och andra författningar.

— Förenlighet med det arbete som utförts eller planeras enligt
EU:s prioriteringar när det gäller rättsligt samarbete i allmänna och straffrättsliga frågor (C).

— De som har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom.

— Hur projektet kompletterar andra avslutade, pågående eller
framtida samarbetsprojekt (D).

— De som har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den
upphandlande myndigheten.

— Organisatörens förmåga att genomföra projektet (E).

— De som inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land
där de är etablerade eller i det land där den upphandlande
myndigheten finns, eller där kontraktet skall genomföras.
— De som i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri,
korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen.
— De som i samband med ett annat upphandlingsförfarande
eller ett förfarande för beviljande av bidrag som finansierats
genom gemenskapsbudgeten har konstaterats bryta mot de
kontraktsenliga skyldigheterna på ett allvarligt sätt.
— De som befinner sig i intressekonflikt.
— De som lämnat felaktiga uppgifter eller som inte lämnat de
uppgifter som krävs.

3. URVALSKRITERIER
Följande kommer att prövas:
— Den sökandes operativa och yrkesmässiga kapacitet att genomföra det föreslagna projektet, inklusive dokumentation

— Projektets kvaliteter i fråga om utformning, organisation,
presentation och förväntade resultat (F).
— Stödbelopp som sökts via programmet och huruvida detta
belopp är rimligt i förhållande till de förväntade resultaten
(G).
— Omedelbara resultat och effekter på lång sikt (H).
Förslagen kommer att rangordnas efter poängantal. Högsta
poäng för vart och ett av ovannämnda kriterier anges i tabellen
nedan.
Kriterium

Högsta antal poäng

A

5

B

15

C

10

D

5

E

15

F

35

G

5

H

10
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Dessutom kan man utdela högst 5 prioritetspoäng (se punkt
IV).

— Formuläret med finansiell information (bankuppgifter), daterat, undertecknat och stämplat av banken.

VI PRELIMINÄR FÖRDELNING FÖR 2004 ÅRS BUDGET

— Den senaste redovisningen (balansräkning, resultaträkning),
inklusive revisionsberättelse i tillämpliga fall (gäller inte offentliga myndigheter och organ).

Det finansiella referensbeloppet för Agis-programmet under
perioden 2003-2007 är 65 miljoner euro. Budgeten för 2004
uppgår till 15 270 000 euro, varav 14 470 000 euro för projektbidrag, 400 000 för driftsbidrag och 400 000 för utvärdering.
Typ av projekt

Projekt som
högst 70 %

finansieras

med
12 299 500
1 447 000

Kompletterande åtgärder

— En rapport om eller beskrivning av den verksamhet som
organisationen genomfört under 2001 och 2002.

723 500
Totalt

Dessutom när det gäller icke-statliga organisationer:
— Ansökarorganisationens verksamhetsprogram för 2004
med en detaljerad beskrivning av den planerade verksamheten.

Preliminärt maxbelopp

Särskilda projekt

— Ett revisionsintyg om det ansökta bidraget överstiger
300 000 euro.

— En organisationsplan och en beskrivning av personalens
uppgifter, inklusive meritförteckningar för den personal
som ansvarar för att genomföra verksamheten.

14 470 000

VII PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKAN

Ansökan skall göras med hjälp av den ansökningsblankett och
budgetmodell som finns på följande webbplats:

— Handlingar som styrker organisationens rättsliga status samt
dess stadga.
— Den preliminära budgeten för 2004, med en noggrann
uppdelning av de förväntade kostnaderna och intäkterna.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm
Den sökande skall fylla i de angivna fälten och sända tillbaka
dokumentet på en diskett eller cd-rom tillsammans med tre
papperskopior.
Ansökningar som sänds på en blankett som ändrats eller redan
använts tidigare kommer inte att beaktas, och inte heller blanketter som fyllts i för hand.

När det gäller ett universitet eller universitetsinstitution: bevis
för att den sökande är bemyndigad att ingå finansiella förpliktelser på universitetets vägnar.
De sökande kan även tillhandahålla annan dokumentation som
de anser lämplig till stöd för sin ansökan.
2. SISTA DATUM FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKNINGAR
Ansökningarna skall skickas i slutet rekommenderat kuvert
med expresspost eller via bud (ett undertecknat och daterat
mottagningsbevis lämnas till budet) till följande adress:

1. DOKUMENT SOM SKALL LÄMNAS IN
Följande dokument måste lämnas in i tre exemplar:
— En korrekt ifylld ansökningsblankett. Den måste dateras och
undertecknas av en person som har befogenhet att ingå
rättsligt bindande åtaganden på den sökandes vägnar. Den
sökande får skicka in en översättning av sin ansökan.
— En tidsplan för projektets genomförande.
— En daterad och undertecknad preliminär budget, utformad
på programmets budgetformulär, inklusive en noggrann
specificering av de förväntade kostnaderna och intäkterna
(det relevanta budgetformuläret finns på kommissionens
webbplats).
— Partnerskapsförklaringar. Standardformuläret
webbplatsen för JAI-AGIS.
Dessutom krävs en kopia av följande dokument:

finns

på

Post kan skickas till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor
Enhet B5 – Förvaltning av avdelning VI-program (Fördraget om
Europeiska unionen)
Agis-programmet – inbjudan att lämna förslag för 2004
Kontor LX-46 3/159
B-1049 Bryssel
Post kan överlämnas personligen på följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor
Agis-programmet – inbjudan att lämna förslag för 2004
Kontor LX-46 3/159
Mail Department
Rue de Genève 1
B-1140 Bryssel-Evere
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Ansökningarna skall
— antingen skickas med rekommenderat brev, postat senast
den 13 februari 2004 (poststämpelns datum gäller),
— eller lämnas in (personligen, av ett ombud eller en privat
budfirma) senast den 13 februari kl. 15.00 (lokal tid i
Bryssel). Den person som tar emot ansökan skall överlämna
ett daterat och undertecknat mottagningsbevis.
Ansökningar som lämnas in efter detta datum kommer inte att
beaktas.
3. MOTTAGNINGSBEVIS
Efter att ha öppnat ansökningarna skickar kommissionen ett
mottagningsbevis till samtliga sökande och anger huruvida ansökan har tagits emot i tid samt ett referensnummer för ansökan.
VIII YTTERLIGARE INFORMATION

De sökande uppmanas att konsultera ”Guide for the AGIS-programme” på följande adress:
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slutet av urvalsförfarandet. Om kommissionen kontaktar en
sökande så skall detta inte på något sätt uppfattas som att
kommissionen har valt ut det aktuella förslaget.
Kommissionen räknar med att avsluta sitt arbete i slutet av
april 2004. Den kommer sedan att samråda med den kommitté
med företrädare för medlemsstaterna som inrättades i beslutet
om att upprätta programmet.
Kommissionen kommer att fatta beslut om urvalet och alla
sökande kommer att skriftligen underrättas om resultatet av
deras ansökan senast den 30 juni 2004.
Kommissionen kommer inte att lämna någon förhandsinformation till de sökande om resultatet innan det slutliga beslutet
har fattats.
När det gäller projektförslag från organisationer från de länder
som kommer att ansluta sig till Europeiska unionen 2004 och
projekt, som för att uppfylla kriteriet om antal medverkande
medlemsstater involverar dessa länder, kommer det definitiva
beslutet först när anslutningen är genomförd.

De sökande kan skicka sina frågor via e-post eller fax till
följande adress och telefonnummer med tydligt angivande av
ansökningsomgångens referensnummer:

De som är mottagare enligt en överenskommelse om bidrag
inom ramen för detta program kommer att beviljas en förfinansiering på 60 % efter det att båda parter har undertecknat
överenskommelsen. Den exakta beräkningen av det slutliga bidragsbeloppet kommer att göras när projektet har slutförts, på
grundval av de styrkande handlingar som lämnas in av mottagaren.

E-post: JAI-AGIS@cec.eu.int
Fax (32-2) 299 82 15

2. OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION EFTER DET ATT PRO-

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm

Europeiska kommissionen har till uppgift att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och i all sin verksamhet syfta till
att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män
(artiklarna 2 och 3 i EG-fördraget). Därför uppmuntras särskilt
kvinnor att lägga fram förslag eller delta i framläggandet av
förslag. När det gäller studier eller forskningsprojekt vill
kommissionen uppmärksamma vikten av att ange alla statistiska uppgifter fördelade på kön och av att ge en analys av
eventuella skillnader mellan män och kvinnor när det gäller
resultaten av åtgärderna, även om de förefaller att vara könsneutrala.
1. PRÖVNING AV ANSÖKNINGARNA
Kommissionen kan när som helst innan den fattar sitt slutliga
beslut kontakta de sökande för att begära ytterligare upplysningar. Underlåtenhet att tillmötesgå en sådan begäran inom
utsatt tidsfrist kan leda till att ansökan inte tas i beaktande. De
sökande måste se till att de snabbt kan kontaktas ända tills

JEKTET HAR SLUTFÖRTS

Alla bidrag som beviljas under ett budgetår skall offentliggöras
på EU-institutionernas webbplats under det första halvåret efter
det budgetår då bidragen beviljades. Informationen kan också
offentliggöras via något annat lämpligt medium, även i Europeiska unionens officiella tidning. Följande kommer att publiceras
med godkännande från bidragsmottagaren:
a) Bidragsmottagarens namn och adress.
b) Bidragets ändamål.
c) Bidragsbelopp och finansieringsgrad för projektkostnaderna
eller för det godkända verksamhetsprogrammet.
Kommissionen kan avstå från att offentliggöra denna information om det kan medföra en risk för bidragsmottagarnas
säkerhet eller skada deras affärsintressen.
Alla bidragsmottagare skall tydligt ange att stödet kommer från
EU.

