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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 4/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE

z dnia 13 kwietnia 2005 r.

w sprawie wykorzystania rezerwy z koperty finansowej dziewiątego Europejskiego Funduszu
Rozwoju, przeznaczonej na rozwój długoterminowy

(2005/460/WE)

RADA MINISTRÓW AKP–WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną
w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., w szczególności ust. 8
jej załącznika I,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Środki udostępnione Wspólnemu Zgromadzeniu Parla-
mentarnemu w ramach koperty finansowej 9. Europej-
skiego Funduszu Rozwoju (EFR) przeznaczonej na
rozwój długoterminowy oraz współpracę i integrację
regionalną zostały wykorzystane w całości.

(2) Aby zapewnić ciągłość realizacji celów, o których mowa
w art. 17 Umowy o partnerstwie AKP–WE (Wspólne
Zgromadzenie Parlamentarne), właściwe jest przyznanie
w tym zakresie dodatkowych środków.

(3) Aby przyczynić się do wzmocnienia zdolności
w dziedzinie zarządzania środowiskiem oraz w zakresie
realizacji wielostronnych umów i porozumień dotyczą-
cych środowiska, do wprowadzenia planu działań
AKP–WE w zakresie przepisów prawa leśnego, zarzą-
dzania i wymiany handlowej (FLEGT), a także wzmoc-
nienia zarządzania rybołówstwem w państwach Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (AKP), właściwe jest przyznanie
w tym zakresie dodatkowych środków.

(4) Aby udzielić w państwach AKP wsparcia producentom
najbardziej zależnym od surowców, polepszyć konkuren-
cyjność i osłabić wrażliwość, a także promować techno-
logie informacyjne i komunikacyjne w państwach AKP,
właściwe jest przyznanie w tym zakresie dodatkowych
środków.

(5) Aby zapewnić wsparcie metodologiczne i wzmocnić
zdolności w dziedzinie migracji i współpracy regionalnej

z ukierunkowaniem na ruchy migracyjne południe-
południe, właściwe jest przyznanie w tym zakresie dodat-
kowych środków.

(6) Aby zapewnić ściślejszą współpracę z tymi organizacjami
w ramach ONZ, których cele i zdolności odpowiadają
priorytetom polityki rozwoju AKP–WE, zwłaszcza
w dziedzinie zarządzania i w zakresie sytuacji po konflik-
tach oraz aby poprawić wpływ działań wewnętrznych
państw AKP, właściwe jest przyznanie w tym zakresie
dodatkowych środków,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne

Kwotę 2 mln EUR przekazuje się z rezerwy koperty finansowej
9. EFR, przeznaczonej na rozwój długoterminowy, na środki
przeznaczone dla Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego
w ramach koperty finansowej przeznaczonej na rozwój długo-
terminowy, zgodnie z celami określonymi w art. 17 zgodnie
oraz z protokołem 1 do Umowy o partnerstwie AKP–WE.

Artykuł 2

Współpraca między państwami AKP w ramach koperty
finansowej przeznaczonej na współpracę regionalną

Kwotę 170 mln EUR przekazuje się z rezerwy koperty finan-
sowej 9. EFR przeznaczonej na rozwój długoterminowy na
środki przeznaczone na współpracę między państwami AKP
w ramach koperty finansowej przeznaczonej na współpracę
i integrację regionalną zgodnie z celami określonymi w art.
28, 29 i 30 Umowy o partnerstwie AKW–WE. Kwota ta
może zostać przeznaczona na następujące cele:
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a) zasoby naturalne (60 mln EUR): działania w dziedzinie
środowiska i zasobów naturalnych (w tym rybołówstwo,
oceny naukowe i techniczne, kontrola i nadzór);

b) wsparcie sektora prywatnego oraz technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych (65 mln EUR): działania mające
na celu udzielenie wsparcia w państwach AKP producentom
najbardziej zależnym od surowców oraz promowanie tech-
nologii informacyjnych i komunikacyjnych w państwach
AKP;

c) wsparcie metodologiczne i wzmocnienie zdolności (25 mln
EUR): między innymi stworzenie instrumentu wewnątrz
państw AKP na rzecz wzmocnienia zdolności w dziedzinie
migracji;

d) strategiczne partnerstwo z Organizacją Narodów Zjednoczo-
nych oraz wspieranie wdrażania programów współpracy
między państwami AKP (20 mln EUR): wzmocnienie współ-
pracy z organizacjami w ramach ONZ, których cele odpo-
wiadają priorytetom polityki rozwoju AKP–WE, zwłaszcza

w dziedzinie zarządzania i w zakresie sytuacji po konflik-
tach, oraz nowe potrzeby w celu poprawy skutków działań
wewnątrz państw AKP.

Artykuł 3

Wejście w życie

Wzywa się głównego urzędnika zatwierdzającego EFR do przed-
sięwzięcia odpowiednich środków, aby niniejsza decyzja, która
wejdzie w życie z dniem jej przyjęcia, stała się skuteczna.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2005 r.

Przewodniczący Komitetu Ambasadorów

AKP–WE, w imieniu Rady Ministrów
AKP–WE

F. J. WAHNON FERREIRA
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