
DECYZJA NR 2/2007 RADY MINISTRÓW AKP-WE

z dnia 25 maja 2007 r.

umożliwiająca wniesienie w ramach stosunków dwustronnych wkładów dodatkowych, którymi
zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce

(2007/461/WE)

RADA MINISTRÓW 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 dnia 23 czerwca
2000 r. (1), zmienioną umową (2) podpisaną w Luksemburgu
w dniu 25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „umową AKP-WE”),
w szczególności pkt 8 załącznika I do tej umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja nr 3/2003 Rady Ministrów AKP-WE z dnia
11 grudnia 2003 r. w sprawie wykorzystania środków
z koperty na długotrwały rozwój z dziewiątego Europej-
skiego Funduszu Rozwoju na utworzenie Instrumentu na
rzecz Pokoju w Afryce (3) przewidywała niezbędne
wsparcie finansowe w celu utworzenia Instrumentu na
rzecz Pokoju w Afryce.

(2) Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych na posie-
dzeniu w dniu 5 marca 2007 r. uznała, że istnieje pilna
konieczność przeznaczenia pewnych środków na zaspo-
kojenie potrzeb finansowych misji pokojowej Unii Afry-
kańskiej w Darfurze/Sudanie (AMIS).

(3) Szacunkowe środki przewidziane w puli wewnętrznej
AKP na uzupełnienie zasobów Instrumentu na rzecz
Pokoju w Afryce do czasu wejścia w życie dziesiątego
EFR nie wystarczają na sfinansowanie działań AMIS do
tego czasu. Państwa członkowskie UE wyraziły
w związku z tym gotowość wniesienia wkładów dodat-
kowych w ramach stosunków dwustronnych. Z tych
wkładów dodatkowych powinna zostać utworzona
wspólna pula środków finansowych w ramach Instru-
mentu na rzecz Pokoju w Afryce, a zarządzanie nią
należy powierzyć Komisji, by poprawić koordynację
i nadzór nad wykorzystaniem tych środków do czasu
wejścia w życie dziesiątego EFR.

(4) Zgodnie z decyzją 2005/446/WE przedstawicieli rządów
państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia
30 maja 2005 r. ustalającą datę, po upływie której nie
będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego
Funduszu Rozwoju (EFR) (4) środki z dziewiątego EFR
nie mogą być przyznawane po dniu 31 grudnia 2007 r.

(5) Należy zatem stworzyć możliwość wniesienia przez
państwa członkowskie UE wkładów dodatkowych,
którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie reali-
zacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Wkłady dobrowolne

Do dnia 30 września 2007 r. każde państwo członkowskie
może przekazać Komisji dobrowolny wkład dodatkowy na
wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju
w Afryce w ramach Protokołu Finansowego.

Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie tymi wkładami
w ramach Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, zgodnie
z procedurami przewidzianymi dla dziewiątego Europejskiego
Funduszu Rozwoju, z wyjątkiem przypadków umorzeń,
w których środki będą zwracane państwom członkowskim
proporcjonalnie do ich dobrowolnych wkładów dodatkowych.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2007 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP-WE
Mohlabi K. TSEKOA

Przewodniczący
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