
RADA

DECYZJA NR 2/2004 RADY MINISTRÓW AKP-WE

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach
z wywozu (załącznik II do Umowy o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu)

(2004/647/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w
Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., w szczególności jej art. 100,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Znaczenie systemu dodatkowego wsparcia mającego na
celu ograniczenie negatywnych skutków braku stabil-
ności w przychodach z wywozu zostało podkreślone w
Umowie o partnerstwie AKP-WE podpisanej w Kotonu w
dniu 23 czerwca 2000 r.

(2) Zgodnie z art. 68 ust. 3 Umowy o partnerstwie AKP-WE,
najmniej rozwinięte, śródlądowe i wyspiarskie państwa
AKP są traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany.

(3) Zgodnie z art. 11 załącznika II do Umowy, postano-
wienia rozdziału 3 załącznika dotyczącego finansowania
w przypadku przejściowych wahań w przychodach z
wywozu zostaną poddane przeglądowi najpóźniej w
terminie dwóch lat od przeprowadzenia operacji, a
następnie na wniosek jednej ze stron.

(4) Aby poprawić funkcjonowanie systemu finansowania
przejściowych wahań w przychodach z wywozu i
zapewnić, by lepiej spełniał on swoje cele,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 9 ust. 1 załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-
WE otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnienie do środków dodatkowych jest ustalane
w oparciu o:

a) 10% (2 % w przypadku państw najmniej rozwiniętych,
śródlądowych i wyspiarskich) straty przychodów z
wywozu towarów przyrównanej do średniej arytme-
tycznej kwoty przychodów w pierwszych trzech z czte-
rech lat poprzedzających rok stosowania;

lub

10% (2 % w przypadku państw najmniej rozwiniętych,
śródlądowych i wyspiarskich) straty przychodów z ogól-
nego wywozu produktów rolnych i mineralnych przy-
równanej do średniej arytmetycznej kwoty przychodów
w pierwszych trzech z czterech lat poprzedzających rok
stosowania w przypadku państw, w których zyski z
wywozu produktów rolnych i mineralnych stanowią
ponad 40% ogólnej kwoty przychodów z wywozu
towarów; oraz

b) 2 % wzrostu deficytu państwa przewidywanego na
omawiany rok lub prognozowanego na rok następny.”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2004 r.

Przewodniczący Komitetu Ambasadorów AKP-WE
z upoważnienia, w imieniu Rady Ministrów AKP-WE

J. OBIA
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