
DECYZJA NR 3/2007 RADY MINISTRÓW AKP-WE

z dnia 25 maja 2007 r.

zmieniająca decyzję nr 3/2001 w sprawie przyznania środków na rzecz Somalii z ósmego
i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju

(2007/462/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) zmieniającą wspomnianą
umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Luksemburgu
dnia 25 czerwca 2005 r., w szczególności jej art. 93 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 93 ust. 6 Umowy o partnerstwie AKP-WE
zezwala Radzie Ministrów na udzielenie szczególnego
wsparcia państwom AKP będącym stroną poprzednich
Konwencji AKP-WE, które z powodu braku instytucji
rządowych ustanawianych w trybie normalnym nie
były w stanie podpisać lub ratyfikować Umowy
o partnerstwie AKP-WE. Wsparcie to może dotyczyć
rozwoju instytucjonalnego oraz podejmowania działań
w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb najbardziej
pokrzywdzonych grup ludności. Postanowienie to ma
zastosowanie wobec Somalii.

(2) Na mocy decyzji nr 3/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. (3)
Rada Ministrów AKP-WE przyznała na rzecz Somalii
kwotę 149 milionów EUR z dziewiątego Europejskiego
Funduszu Rozwoju (EFR) na współpracę finansową
i techniczną. Stanowisko krajowego urzędnika zatwier-
dzającego do celów programowych i wdrażania tego
przydziału powierzono głównemu urzędnikowi zatwier-
dzającemu EFR.

(3) Artykuł 3 ust. 5 załącznika IV do Umowy o partnerstwie
AKP-WE daje Wspólnocie możliwość zwiększenia przy-
działu dla danego kraju, tak aby uwzględnić szczególne
potrzeby lub wyjątkowe wyniki.

(4) Artykuł 5 ust. 2 załącznika IV do Umowy o partnerstwie
AKP-WE przewiduje możliwość przeprowadzenia oceny
w okolicznościach wyjątkowych, określonych
w postanowieniach dotyczących pomocy humanitarnej
i nadzwyczajnej. W świetle wyników przeprowadzonej
ad hoc oceny programu współpracy z Somalią konieczne
są dodatkowe środki z dziewiątego EFR w celu zapew-
nienia ciągłości wsparcia dla ludności Somalii do czasu
wejścia w życie dziesiątego EFR,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji nr 3/2001 Rady Ministrów AKP-WE dodaje się
artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3a

Na podstawie wyników oceny ad hoc dodatkowa kwota
36 144 798 EUR z dziewiątego EFR zostaje przyznana na
rzecz Somalii na współpracę finansową i techniczną, ze
środków na rozwój długoterminowy, określonych w ust. 3
lit. a) Protokołu finansowego, o którym mowa w załączniku
I do Umowy o partnerstwie AKP-WE.”.

Artykuł 2

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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