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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1048/2014
av den 30 juli 2014
om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten och informations
åtgärder för mottagare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014
om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument
för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt
krishantering
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna
bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamar
bete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (1), särskilt artikel 53.4, och
av följande skäl:
(1)

Förordning (EU) nr 514/2014 fastställer allmänna bestämmelser om genomförandet av asyl-, migrations- och
integrationsfonden och instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av
brottslighet samt krishantering.

(2)

Det har visat sig att allmänheten i EU inte är tillräckligt medveten om unionens roll i finansieringen av program.
Det är därför lämpligt att noggrant fastställa de informations- och kommunikationssåtgärder som är nödvändiga
för att åtgärda dessa brister i kommunikation och information.

(3)

Det bör fastställas vilka minimiåtgärder som krävs för att informera potentiella mottagare om möjligheterna att få
samfinansiering från både unionen och medlemsstaterna via de nationella programmen. Detta skulle garantera
bred spridning av informationen om möjligheterna att få finansiering till alla berörda parter och främja
öppenheten. För att ytterligare förbättra öppenheten om hur medlen används bör man offentliggöra uppgifter en
förteckning över mottagarna, projektens benämning och vilket belopp offentliga medel som varje projekt
beviljats.

(4)

För att man snabbt ska kunna genomföra de åtgärder som föreskrivs i denna förordning utan att försena
godkännandet och genomförandet av de nationella programmen bör förordningen träda i kraft dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

Förordning (EU) nr 514/2014 är bindande för Förenade kungariket och Irland, varför även den här förordningen
är bindande för dem.

(6)

Förordning (EU) nr 514/2014 är inte bindande för Danmark, som därför inte är bundet av den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaternas ansvar för informations- och kommunikationsåtgärder riktade till allmänheten
1.
Medlemsstaterna ska se till att informations- och kommunikationsåtgärder i enlighet med artikel 53.1 i förordning
(EU) nr 514/2014 får så stor spridning som möjligt genom olika kanaler och kommunikationssätt.
Medlemsstaten ska se till att grundläggande information om det nationella programmet får så stor spridning som
möjligt, med detaljuppgifter om det berörda ekonomiska bidraget, och att de görs tillgängliga för samtliga berörda
parter.
Medlemsstaterna får dock besluta att inte lämna ut närmare uppgifter om förvaltningen enligt det nationella programmet
och övriga upplysningar om genomförandet av de skäl som anges i artikel 53.3 i förordning (EU) nr 514/2014.
(1) EUT L 150, 20.5.2014, s. 112.
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2.
Medlemsstaten ska anordna informationsåtgärder, presentera inledningen av nationella program eller dess resultat
samt resultaten av de särskilda förordningar som avses i artikel 2 a i förordning (EU) nr 514/2014.
Förteckningen över åtgärder som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 514/2014 ska aktualiseras åtminstone en gång
om året.
Varje medlemsstat ska meddela kommissionen adressen till den webbplats som avses i artikel 53.1 a i förordning
(EU) nr 514/2014.

Artikel 2
Stödmottagarnas ansvar avseende informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten
1.
Medlemsstaterna ska se till att mottagarna även ansvarar för att informera allmänheten om det ekonomiska stödet
via ett nationellt program i enlighet med denna artikel.
2.
Medlemsstaten ska se till att mottagaren sätter upp en väl synlig, permanent skylt av ansenlig storlek senast tre
månader efter slutförandet av projekt som uppfyller följande villkor:
a) Unionens sammanlagda stöd till projektet är över 100 000 euro.
b) Projektet består av inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastrukturprojekt eller bygg- och anläggnings
projekt.
På skylten ska projektets namn anges och av vilken typ det är. De uppgifter som avses i artikel 1 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 1049/2014 (1) ska uppta minst 25 % av skyltens yta.
3.
Om ett projekt beviljas finansiering via ett nationellt program ska medlemsstaten säkerställa att mottagaren ser till
att de som deltar i projektet underrättas om samfinansieringen.
4.
Alla handlingar i projekt eller nationella program, däribland närvarointyg, ska innehålla upplysningar om att
projektet samfinansierats via det nationella programmet.

Artikel 3
Medlemsstatens informationsplikt gentemot potentiella stödmottagare
1.
Medlemsstaten ska se till att potentiella stödmottagare har tillgång till relevant och aktuell information, med hänsyn
till tillgängliga elektroniska tjänster eller andra kommunikationstjänster, åtminstone avseende följande:
a) Information om finansieringsmöjligheter och utlysning av ansökningsomgångar.
b) Kraven för finansiering via ett nationellt program.
c) En beskrivning av förfarandena för handläggning av ansökningar om stöd, där det även anges ungefär hur lång tid det
tar.
d) Urvals- och tilldelningskriterierna för de projekt som finansieras.
e) Var man kan få information om de nationella programmen.
2.
Medlemsstaterna ska informera potentiella stödmottagare om offentliggöranden i enlighet med artikel 53.2 i
förordning (EU) nr 514/2014.

Artikel 4
Medlemsstatens informationsplikt gentemot stödmottagare
Medlemsstaterna ska underrätta stödmottagare om att de i och med att de tar emot stöd samtycker till att föras upp på
den förteckning över åtgärder som offentliggörs i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 514/2014.
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1049/2014 om tekniska föreskrifter för informations- och kommunikationsåtgärder i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integra
tionsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt
krishantering (se sidan 9 i detta nummer av EUT).
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Artikel 5
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet
med fördragen.
Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

