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RADA

DECYZJA NR 1/2004 RADY MINISTRÓW AKP-WE

z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie wykorzystania rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz środków
pochodzących z instrumentu inwestycyjnego 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju do ustanowienia

instrumentu AKP-WE na rzecz wody

(2004/632/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP-WE podpisaną w
Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (zwaną dalej „Umową”) (1),
w szczególności art. 8 załącznika I,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na 2571. posiedzeniu w dniu 22 marca 2004 r. Rada
Ministrów UE zdecydowała o ustanowieniu instrumentu
AKP na rzecz wody i przeznaczeniu na ten cel kwoty
500 mln EUR z warunkowej kwoty 1 mld EUR z 9
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR). Rada zdecydo-
wała również o uruchomieniu w trybie natychmias-
towym pierwszej transzy w wysokości 250 mln EUR i
o podjęciu decyzji do marca 2005 r. w sprawie mobili-
zacji drugiej transzy w wysokości 250 mln EUR oraz w
sprawie wykorzystania pozostającej kwoty 500 mln EUR
z warunkowej kwoty 1 mld EUR. Pierwsza transza w
wysokości 250 mln EUR zostanie rozdzielona pomiędzy
koperty określone w ust. 3 protokołu finansowego do 9
Europejskiego Funduszu Rozwoju w następujący sposób:
185 mln EUR na kopertę przeznaczoną na rozwój
długoterminowy, 24 mln EUR na kopertę przeznaczoną
na rozwój regionalny oraz 41 mln EUR na instrument
inwestycyjny.

(2) Komisja poinformowała Radę Ministrów AKP o podwyż-
szeniu o 24 mln EUR transzy wewnętrznej państw AKP
z 9 EFR i zaproponowała przeznaczenie tych środków na
ustanowienie instrumentu AKP-WE na rzecz wody.

(3) Aby zapewnić wsparcie dla realizacji Inicjatywy UE na
rzecz Wody w państwach AKP, wskazane jest przydzie-
lenie dodatkowych środków w wysokości 500 mln EUR,
z których pierwsza transza w wysokości 250 mln EUR
może zostać udostępniona na podstawie decyzji Rady

Ministrów UE. Jednak środki z koperty przeznaczonej
na współpracę i integrację regionalną określone w ust.
3 lit. b) załącznika I (protokół finansowy) Umowy
zostały wykorzystane w całości. Dlatego też niezbędne
środki powinny zostać przeniesione z niewykorzystanych
środków z koperty z 9 EFR przeznaczonej na rozwój
długoterminowy oraz z instrumentu inwestycyjnego, o
których mowa w ust. 3 lit. b) i c) protokołu finansowego.

(4) Artykuł 15 Umowy uprawnia Radę Ministrów AKP-WE
do podejmowania decyzji na mocy tej Umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie instrumentu AKP-WE na rzecz wody

Kwota 226 mln EUR, złożona z 185 mln EUR rezerwy z
koperty 9 EFR przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz
41 mln EUR z instrumentu inwestycyjnego 9 EFR, zostaje prze-
kazana na transzę wewnętrzną państw AKP w ramach koperty
przeznaczonej na współpracę i integrację regionalną i zostaje
wykorzystana do ustanowienia instrumentu AKP-WE na rzecz
wody. Wraz z kwotą 24 mln EUR, która już jest dostępna w
ramach dotacji wewnątrz AKP, łączna kwota 250 mln EUR
zostanie w ten sposób udostępniona w pierwszej transzy instru-
mentu AKP-WE na rzecz wody.

Artykuł 2

Druga transza

Po uruchomieniu przez Radę Ministrów UE drugiej transzy w
wysokości 250 mln EUR z warunkowego 1 mld z 9 EFR, kwota
ta zostanie wykorzystana na drugą transzę instrumentu AKP-
WE na rzecz wody.
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(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376.



Artykuł 3

Wniosek o finansowanie wsparcia

Zgodnie z art. 13 ust. 2 załącznika IV do Umowy, Rada Minis-
trów AKP zwraca się z wnioskiem do Komisji o finansowanie
wsparcia otrzymanego dla instrumentu AKP-WE na rzecz wody
na podstawie współpracy wewnątrz państw AKP w odniesieniu
do kwot określonych w art. 1 i 2.

Sporządzono w Gaborone, dnia 6 maja 2004 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP-WE

P. MOUSSA

Przewodniczący
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