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Anmärkningar
Tidigare punkterna 19 02 01 01, 19 02 01 02 och 19 02 01 03
Som en del av rationaliseringen och förenklingen av instrumenten för externa åtgärder för den period som utgör budgetramen
2007–2013 ersätts det ekonomiska och tekniska stödet till tredjeländer rörande migration och asyl (Aeneasprogrammet) av ett
tematiskt program för samarbete med tredjeländer på dessa områden. Antagandet av Aeneasprogrammet (2004–2006) föregicks av förberedande åtgärder 2001–2003 och kommissionens meddelande om integrering av invandringsfrågor i Europeiska
unionens förbindelser med tredjeländer (KOM(2002) 703 slutlig), vilka har banat väg för den rättsliga grunden.
Syftet med programmet är att behandla migrationens grundorsaker i ursprungsländerna. Anslaget inom ramen för detta program kan också användas för att på ett specifikt sätt komplettera det tekniska och finansiella stödet till stöd för tredjeländers
ansträngningar för att åstadkomma en bättre förvaltning av migrationsströmmar i alla avseenden.
Övergripande program som är förenliga med gemenskapens ansträngningar för att komma till rätta med migrationens grundorsaker kommer att prioriteras.
EU har godkänt ett gemenskapsprogram för samarbetet med ursprungs- och transitländerna samt ursprungs- och transitregionerna utanför Europeiska unionen på området migration och asyl, vilket kommer att utgöra ett specifikt och kompletterande
gensvar på dessa länders behov i samband med deras insatser för att bättre hantera migrationsströmmar från syd till syd,
bekämpa fattigdom, som är den grundläggande orsaken till migration, lindra kompetensflykten från syd till nord samt för att
förbättra deras förmåga att fullgöra sina internationella skyldigheter på området migration och asyl. Stor uppmärksamhet kommer att fästas vid det sätt på vilket personer behandlas (invandrare, flyktingar och återtagna personer), och detta kommer att
kontrolleras strikt.
Genom detta gemenskapsprogram ska finansiering beviljas för lämpliga åtgärder som på ett sammanhängande sätt samlar
gemenskapens nationella och regionala samarbets- och utvecklingsstrategier för de berörda tredjeländerna och som kompletterar de åtgärder – särskilt i fråga om migration, asyl, gränskontroll, flyktingar och fördrivna personer – som enligt planerna ska
vidtas vid genomförandet av dessa strategier och som finansieras genom andra gemenskapsinstrument för samarbete och
utveckling.
Respekten för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen och för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna
och minoriteters rättigheter ska ingå som en väsentlig beståndsdel i tillämpningen av detta instrument. Vid behov och i mån av
möjlighet ska de åtgärder som finansieras knytas samman med åtgärder för att stärka demokratin och rättsstaten samt efterlevnaden av andra internationella instrument på detta område, inbegripet Genèvekonventionen rörande flyktingar.
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De partner som kan komma i fråga för finansiellt stöd inom ramen för detta anslag inbegriper regionala och internationella organisationer och organ (särskilt FN-organ), icke-statliga organisationer eller andra icke-statliga aktörer, federala, nationella, regionala och lokala förvaltningar i tredjeländer, deras avdelningar och byråer, institut, föreningar samt offentliga och privata aktörer.
En del av detta anslag ska användas för att inrätta effektiva partnerskap med tredjeländer för att bekämpa människohandel.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 491/2004 av den 10 mars 2004 om inrättande av ett program för ekonomiskt och tekniskt stöd till tredje land i fråga om migration och asyl (Aeneas) (EUT L 80, 18.3.2004, s. 1), upphävd genom förordning (EG) nr 1905/2006 (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).
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