
ZAŁĄCZNIK IV

WYJĄTKI Z ZALECENIA
W SPRAWIE ODEJŚCIA OD WIĄZANIA POMOCY ROZWOJOWEJ

DLA KRAJÓW NAJMNIEJ ROZWINIĘTYCH
PRZEDSTAWIONE PRZEZ KOMITET POMOCY ROZWOJOWEJ

ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD/DAC) W MARCU 2001 r.

II. Wprowadzenie w życie

a) Zasięg

7. Odejście od wiązania pomocy jest procesem skomplikowanym. Konieczne jest stosowanie różnych
strategii w odniesieniu do różnych kategorii zagranicznej pomocy rozwojowej, tak więc działania
członków odnośnie wprowadzania w życie zalecenia będą się różnić, jeśli chodzi o ich zakres
i harmonogram. Mając to na uwadze, członkowie DAC w możliwie największym zakresie odejdą
od wiązania zagranicznej pomocy rozwojowej dla krajów najmniej rozwiniętych, zgodnie
z kryteriami i procedurami określonymi w niniejszym zaleceniu:
i) Członkowie DAC zgadzają się na odejście od wiązania pomocy dla krajów najmniej rozwinię-

tych, począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., w następujących dziedzinach: wsparcie dla bilansu
płatniczego i dostosowań strukturalnych; umorzenie długów; pomoc dla programów sektoro-
wych i wielosektorowych; pomoc dla projektów inwestycyjnych; pomoc dla importu
i towarów; kontrakty dotyczące usług handlowych, oraz zagraniczna pomoc rozwojowa dla
organizacji pozarządowych w zakresie działań związanych z powyższym.

ii) W zakresie współpracy technicznej dotyczącej inwestycji i niezależnej współpracy technicznej,
uznaje się, że na politykę członków DAC będzie miało wpływ znaczenie utrzymania poczucia
zaangażowania narodowego w kraju darczyńcy, równolegle z dążeniem do wykorzystania eks-
pertyzy istniejącej w kraju partnerskim, biorąc jednocześnie pod uwagę cele i zasady niniej-
szego zalecenia. Niezależna współpraca finansowa nie jest przedmiotem niniejszego zalecenia.

iii) Jeśli chodzi o pomoc żywnościową, uznaje się, że na politykę członków DAC będą miały
wpływ dyskusje i umowy zawierane na innych forach międzynarodowych, zajmujących się
dostarczaniem pomocy żywnościowej, biorąc jednocześnie pod uwagę cele i zasady niniej-
szego zalecenia.

8. Niniejsze zalecenie nie dotyczy działań, których wartość nie przekracza 700 000 SDR (130 000
SDR w przypadku współpracy technicznej dotyczącej inwestycji).
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Program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowa-
dzającego program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołów-
stwa Północno-Zachodniego Atlantyku (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0640) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0197/
2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0116/2005),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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