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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 8/2005 KOMITETU AMBASADORÓW AKP–WE

z dnia 20 lipca 2005 r.

w sprawie statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

(2006/186/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP–WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony,
a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi,
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca
2000 r. (1), zwaną dalej „Umową”, w szczególności art. 2
ust. 6 lit. a) załącznika III do tej Umowy,

uwzględniając Umowę wewnętrzną z dnia 12 września 2000 r.
między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich,
zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania
pomocą wspólnotową na mocy protokołu finansowego do
Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 ust. 6 załącznika III do Umowy zobowiązuje
Komitet Ambasadorów do tego, by po podpisaniu
Umowy ustanowił statut i regulamin Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości (zwanego dalej „Centrum”), włącznie
z jego organami nadzorczymi.

(2) Artykuł 1 akapit drugi protokołu 2 w sprawie przywi-
lejów i immunitetów odnoszących się do Umowy prze-
widuje, że pracownikom Centrum przysługują przywileje
i immunitety.

(3) Należy ustanowić zarząd, który będzie działał jako organ
nadzorczy Centrum, w rozumieniu art. 2 ust. 6 lit. a)
załącznika III do Umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

1. Centrum, w rozumieniu załącznika III do Umowy, jest
instytucją techniczną wspólną dla państw AKP i WE. Centrum
posiada osobowość prawną i we wszystkich państwach będą-
cych stronami Umowy dysponuje największą zdolnością prawną
przyznawaną osobom prawnym o tym samym statusie.

2. Pracownicy Centrum korzystają z przywilejów, immuni-
tetów i udogodnień przewidzianych w Protokole 2 w sprawie
przywilejów i immunitetów oraz tych, o których mowa
w deklaracjach VI i VII załączonych do Umowy.

3. Centrum jest instytucją nienastawioną na zysk. Siedziba
Centrum znajduje się w Brukseli, a oddziały w każdym
z regionów AKP, zależnie od decyzji zarządu.

Artykuł 2

Cele

1. Centrum działa zgodnie z przepisami i zasadami Umowy.
Realizuje cele wymienione w art. 2 załącznika III do Umowy.

2. Centrum precyzuje te cele w dokumencie dotyczącym
swojej strategii.
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(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona decyzją
nr 1/2003 Rady Ministrów AKP–WE (Dz.U. L 141 z 7.6.2003,
str. 25).



Artykuł 3

Współpraca między instytucjami

1. Współpracując z innymi organami, Centrum kieruje się
zasadą koordynacji, komplementarności i wartości dodanej
w odniesieniu do wszelkich inicjatyw rozwoju sektora prywat-
nego podejmowanych przez podmioty prywatne lub
państwowe. Realizując swoje zadania, Centrum kieruje się
zasadą selektywności.

2. Centrum może zostać wezwane przez poszczególne kraje
lub regiony do udzielenia pomocy w przygotowaniu i realizacji
krajowych lub regionalnych programów orientacyjnych dotyczą-
cych sektora prywatnego.

3. Centrum może zostać wezwane do realizacji specjalnych
programów przygotowanych przez Komisję Wspólnot Europej-
skich (zwaną dalej „Komisją”) dla krajów AKP lub do kierowania
albo współkierowania tymi programami.

Artykuł 4

Finansowanie

1. Centrum jest finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju (EFR), zgodnie z protokołem finansowym
zawartym w załączniku I do Umowy, oraz z własnych źródeł
dochodu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym Centrum.

2. Budżet Centrum może obejmować dodatkowe środki
pochodzące od innych stron, służące osiągnięciu celów
Centrum, zgodnie z Umową oraz strategią sporządzoną przez
Centrum.

3. Centrum, by osiągnąć swoje cele, może zarządzać
w imieniu osób trzecich środkami przeznaczonymi na wyko-
nanie działań określonych w Umowie i przynoszących korzyść
stronom wymienionym w załączniku III.

Artykuł 5

Komitet Ambasadorów

1. Artykuł 2 ust. 6 załącznika III do Umowy stanowi, że:

„Organem nadzorczym Centrum jest Komitet Ambasadorów. Po
podpisaniu niniejszej Umowy Komitet Ambasadorów:

a) ustanawia statuty i regulaminy Centrum, włącznie z jego
organami nadzorczymi;

b) ustanawia statuty dotyczące personelu, regulaminy finansowe
i pracownicze;

c) nadzoruje pracę organów Centrum; oraz

d) uchwala regulaminy i procedury przyjmowania budżetu
Centrum.”.

2. Komitet zatwierdza ogólną strategię Centrum na
podstawie wniosku zarządu.

Artykuł 6

Organy

Organami nadzorczymi Centrum są zarząd i dyrekcja.

Artykuł 7

Dyrekcja

1. Centrum jest kierowane przez dyrektora. Dyrektora wspo-
maga zastępca dyrektora, który jest odpowiedzialny przed
dyrektorem oraz wykonuje zadania operacyjne.

Dyrektor i zastępca dyrektora zostają zatrudnieni na podstawie
swych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania oraz kompetencji
zawodowych niezbędnych do osiągnięcia celów i zadań przy-
pisanych Centrum na mocy Umowy, w szczególności art. 2
załącznika III do Umowy.

2. Dyrektor i zastępca dyrektora zostają mianowani przez
Komitet Ambasadorów AKP–WE (zwany dalej „Komitetem”)
zgodnie z uprzednio zatwierdzoną przez niego procedurą
oraz opisami stanowisk. Mianowanie dyrektora i zastępcy
dyrektora powinno zbiegać się w czasie z pięcioletnim obowią-
zywaniem protokołu finansowego do EFR. Dyrektor i zastępca
dyrektora zostają mianowani na okres pięciu lat; ich mandat nie
jest odnawialny. Stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora są
obejmowane na przemian przez obywateli krajów AKP i UE.

3. Akt mianowania dyrektora i zastępcy dyrektora podpisują
współprzewodniczący Komitetu.

4. Dyrektor składa sprawozdania zarządowi Centrum,
zgodnie z procedurą określoną w art. 7.
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5. W razie konieczności zarząd może zgłosić do Komitetu
właściwie umotywowany wniosek o odwołanie dyrektora, po
przeprowadzeniu procedury określonej w regulaminie pracow-
niczym.

6. W razie konieczności zarząd na wniosek dyrektora może
zgłosić do Komitetu właściwie umotywowany wniosek
o odwołanie zastępcy dyrektora, po przeprowadzeniu procedury
określonej w regulaminie pracowniczym. Procedura odwołania
zastępcy dyrektora może zostać podjęta także z inicjatywy
zarządu, bez wcześniejszego wniosku dyrektora.

Artykuł 8

Obowiązki dyrektora

1. Dyrektor zapewnia reprezentację prawną i instytucjonalną
Centrum oraz wykonanie uprawnień i zadań Centrum określo-
nych w Umowie oraz załączniku III do Umowy.

2. Dyrektor przedkłada zarządowi do zatwierdzenia:

— roczne i wieloletnie programy działań,

— roczny budżet Centrum,

— roczne sprawozdania,

— strukturę organizacyjną, politykę kadrową oraz schemat
organizacyjny.

3. Dyrektor przedkłada zarządowi roczne sprawozdanie
finansowe w celu przyjęcia, a następnie przekazania Komitetowi
do ostatecznego zatwierdzenia. Komitet udziela dyrektorowi
absolutorium z wykonania rocznego budżetu.

4. Dyrektor ustala wewnętrzne procedury działalności
Centrum i informuje o nich zarząd.

Artykuł 9

Zarząd

1. Zarząd, organ nadzorczy ustanowiony zgodnie z art. 2
ust. 6 lit. a) oraz ust. 7 załącznika III do Umowy, składa się
z sześciu przedstawicieli sektora prywatnego; troje z nich jest
obywatelami państw AKP, a troje obywatelami państw Unii
Europejskiej.

Członkowie zarządu zostają mianowani przez Komitet zgodnie
z ustaloną przez niego procedurą na maksymalny okres pięciu
lat; podlegają oni ocenie śródokresowej.

2. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć obserwator
ze strony Komisji, Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europej-
skiej, Sekretariatu AKP, Europejskiego Banku Inwestycyjnego
oraz przedstawiciel regionalnej organizacji AKP
z udokumentowanym doświadczeniem w sektorze prywatnych
przedsiębiorstw.

3. Członkowie zarządu wybierają przewodniczącego
i zastępcę przewodniczącego na maksymalny okres pięciu lat,
zgodnie z regulaminem zarządu. Stanowisko przewodniczącego,
obejmowane przez stronę AKP lub WE, przypada stronie, której
udziałem nie jest sprawowanie funkcji dyrektora Centrum
w danym okresie.

4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów
oddanych przez członków obecnych lub reprezentowanych,
zgodnie z regulaminem. Każdemu członkowi zarządu przysłu-
guje jeden głos.

5. W przypadku głosowania nierozstrzygniętego, decydujący
głos ma przewodniczący.

6. Sporządza się protokół ze wszystkich posiedzeń, objęty
klauzulą poufności.

7. Członkowie zarządu są zobowiązani do nieujawniania
informacji podlegających tajemnicy służbowej, nawet po opusz-
czeniu stanowiska. Członkowie zarządu nie zwracają się
o instrukcje do stron trzecich ani ich od nich nie przyjmują.

Zarząd przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 10

Członkowie zarządu

1. Osoby mianowane na stanowiska członków zarządu
cieszą się dobrą reputacją i posiadają gruntowną wiedzę na
temat zagadnień i celów współpracy AKP i WE w dziedzinie
rozwoju oraz mechanizmów i instrumentów przewidzianych
w Umowie.

2. Członkowie zarządu mają udokumentowane doświad-
czenie w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Realizują oni
swoje zadania zgodnie ze swymi obowiązkami oraz celami
Centrum.
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3. Członkowie zarządu dysponują gruntowną znajomością
języka angielskiego lub francuskiego.

4. Stanowiska członka zarządu nie można łączyć
z jakąkolwiek inną działalnością wynagradzaną przez Centrum.

5. Przedsiębiorstwom, których akcje posiadają członkowie
zarządu, nie przysługuje wsparcie w ramach programów
i działań finansowanych przez Centrum.

Artykuł 11

Zadania zarządu

1. Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością
Centrum. Nie częściej niż cztery razy w roku zarząd zbiera
się na posiedzenia zwyczajne. Może również spotkać się za
każdym razem, gdy zaistnieje taka potrzeba, z inicjatywy Komi-
tetu, przewodniczącego lub na wniosek dyrektora Centrum.

2. Zarząd:

a) doradza i udziela wsparcia dyrektorowi w kierowaniu
Centrum oraz zapewnia właściwe stosowanie zasad i celów
ustanowionych przez Komitet;

b) na wniosek dyrektora Centrum:

1) przyjmuje ogólną strategię Centrum i przedkłada ją
Komitetowi do zatwierdzenia;

2) zatwierdza roczne i wieloletnie programy działań;

3) zatwierdza strukturę organizacyjną, politykę kadrową
oraz schemat organizacyjny;

4) zatwierdza nabór nowych pracowników oraz od-
nawianie, przedłużanie lub rozwiązywanie umów
z dotychczasowymi pracownikami;

5) przyjmuje roczny budżet Centrum i przedkłada go Komi-
tetowi do zatwierdzenia;

6) przyjmuje roczne sprawozdania finansowe i przedkłada je
Komitetowi do zatwierdzenia; oraz

7) zatwierdza roczne sprawozdania i przekazuje je Komite-
towi, tak by Komitet mógł zweryfikować, czy działania
Centrum są zgodne z celami przypisanymi mu
w Umowie oraz z przyjętą ogólną strategią;

c) w razie konieczności przedstawia Komitetowi sprawozdanie
na temat istotnych kwestii pojawiających się podczas wyko-
nywania obowiązków.

3. Zarząd przekazuje Komitetowi roczne sprawozdanie
finansowe do ostatecznego zatwierdzenia. Komitet udziela
dyrektorowi absolutorium z wykonania rocznego budżetu.

4. Dyrektor Centrum uczestniczy w pracach zarządu, pełniąc
funkcje doradcze. Centrum zapewnia prowadzenie sekretariatu
zarządu.

5. Zarząd może zwrócić się do innych członków kierow-
nictwa lub personelu Centrum lub do ekspertów zewnętrznych
o opinię w określonych sprawach.

6. Zarząd jest odpowiedzialny przed Komitetem.

7. Zarząd wybiera w drodze przetargu, w którym uczestni-
czyły przynajmniej trzy spółki, profesjonalną firmę audytorską
o międzynarodowej renomie na okres trzech lat finansowych.
Firma ta sprawdza, czy sprawozdania finansowe zostały sporzą-
dzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunko-
wości i czy dokładnie odzwierciedlają sytuację finansową
Centrum. Stwierdza także, czy Centrum odpowiednio zarządza
finansami.

Artykuł 12

Państwa AKP, Państwa Członkowskie i Wspólnota są zobowią-
zane, każde z nich w zakresie, który go dotyczy, do zastoso-
wania środków niezbędnych do wykonania tej decyzji.
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Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2005 r.

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP–WE
F. J. WAHNON FERREIRA

Przewodniczący
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