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DECYZJE

RADY MINISTRÓW AKP-WE

DECYZJA NR 2/2008 RADY MINISTRÓW AKP-WE

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie przydziału środków dla Somalii w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

(2008/951/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną
w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienioną
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (1), w szczególności
jej art. 93 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji nr 3/2001 Rady Ministrów AKP-WE (2)
na współpracę finansową na rzecz rozwoju z Somalią
przeznaczono z 8. i 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju
(EFR) kwotę 149 mln EUR na okres do końca 2007 r.,
zgodnie z art. 93 ust. 6 umowy o partnerstwie AKP-WE.
Przepis ten pozwala Radzie Ministrów AKP-WE na udzie
lenie specjalnego 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 wspomnianej umowy.

(2) Na mocy decyzji nr 3/2007 (3) Rady Ministrów AKP-WE
z dnia 25 maja 2007 r. zmieniającej decyzję nr 3/2001
wspomniany przydział środków na rzecz Somalii zwięk
szono o 36 144 798 EUR z 9. EFR.

(3) Zmieniona umowa o partnerstwie AKP-WE, zawierająca
wieloletnie ramy finansowe na okres od 2008 do 2013
r., ujęte w załączniku Ib do tej umowy (4), weszła w życie
w dniu 1 lipca 2008 r. Jej art. 93 ust. 6 ma nadal
zastosowanie w stosunku do Somalii.

(4) W celu zapewnienia ciągłości wsparcia udzielanego
na rzecz ludności somalijskiej należy przydzielić środki
na ten cel z 10. EFR, który obejmie okres od 2008 do
2013 r.

(5) Somalia powinna skorzystać z przydziałów z 10. EFR,
które są porównywalne do tych, które otrzymały
państwa z grupy AKP, które ratyfikowały umowę
o partnerstwie AKP-WE. Gdyby Somalia była włączona
do modelu przydziału pomocy 10. EFR, który opiera się
na kryterium potrzeb i wyników przewidzianym w art. 3
załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE, kwota,
jaka by z tego wynikała, wynosiłaby 212 mln EUR na
pokrycie wsparcia makroekonomicznego, polityk sekto
rowych, programów i projektów wspierających kluczowe
i niekluczowe obszary objęte wsparciem wspólnotowym
oraz 3,8 mln EUR na pokrycie nieprzewidzianych
potrzeb, jak określono w tym samym artykule. Na
specjalne wsparcie powinno się zatem przeznaczyć
kwoty równoważne.

(6) Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2007 r. Rada Ministrów
AKP-WE postanowiła przekazać Komitetowi Ambasa
dorów swoje uprawnienia w zakresie ukończenia prac
nad przeglądem specjalnego wsparcia na rzecz Somalii
w ramach 10. EFR,
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STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Zgodnie z art. 93 ust. 6 umowy o partnerstwie AKP-WE
pobiera się z rezerwy dziesiątego Europejskiego Funduszu
Rozwoju na współpracę krajową i regionalną kwotę 215,8
mln EUR na udzielenie specjalnego wsparcia Somalii.
W ramach wymienionej kwoty:

a) 212 mln EUR wykorzystuje się na działalność związaną
z rozwojem instytucjonalnym oraz podejmowaniem działań
w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, ze szcze
gólnym uwzględnieniem potrzeb najsłabszych grup ludności.
Wspomniany przydział środków planuje się w ramach
specjalnej strategii pomocy;

b) 3,8 mln EUR wykorzystuje się na pokrycie nieprzewidzia
nych potrzeb, takich jak pomoc nadzwyczajna w przypadku,
jeżeli takie wsparcie nie może być finansowane z budżetu
UE.

2. Komisja przyjmuje obowiązki związane z funkcją krajo
wego urzędnika zatwierdzającego w zakresie programowania
i wdrażania wspomnianego przydziału środków zgodnie
z art. 4 ust. 5 załącznika IV do umowy AKP-WE.

Artykuł 2

Wzywa się Komisję Europejską do podjęcia odpowiednich
środków w celu nadania skuteczności niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2008 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP-WE
P. SELLAL

Przewodniczący Komitetu Ambasadorów
AKP-WE z upoważnienia
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