
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA RADY MINISTRÓW AKP-UE NR 1/2012 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany zasad i warunków finansowania inwestycji (rozdział 1 w załączniku II do 
Umowy o partnerstwie AKP-UE) 

(2012/356/UE) 

RADA MINISTRÓW AKP-UE, 

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 ( 1 ), 
ze zmianami (zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-UE”), 
w szczególności jej art. 100, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Przeprowadzona została, zgodnie z art. 6b załącznika II 
do Umowy o partnerstwie AKP-UE, śródokresowa ocena 
wykorzystania Instrumentu Inwestycyjnego AKP oraz 
zasobów własnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w regionie AKP. Wśród zaleceń przedstawionych 
w ocenie śródokresowej znalazło się zalecenie dotyczące 
zapewnienia dodatkowych zasobów na dotacje na pomoc 
techniczną. 

(2) Biorąc pod uwagę wyniki oceny śródokresowe,j należy 
zwiększyć z 10 % do 15 % część puli środków na 
dopłaty do oprocentowania, którą można przeznaczyć 
na pomoc techniczną związaną z projektami przewi
dzianą w art. 1 ust. 3 i art. 2 ust. 9 załącznika II do 
Umowy o partnerstwie AKP-UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku II do Umowy o partnerstwie AKP-UE wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dopłaty do oprocentowania mogą być kapitalizo
wane lub wykorzystywane w formie dotacji. Kwota dopłaty 
do oprocentowania, wyliczona w oparciu o jej wartość 
z chwilą wypłaty pożyczki, jest pokrywana z przydziału 
na dopłaty do oprocentowania, o którym mowa w załącz
niku Ib ust. 2 lit. c), i wypłacana bezpośrednio Bankowi. Na 
wsparcie pomocy technicznej związanej z projektami 
w krajach AKP można przeznaczyć do 15 % przydziału 
na dopłaty do oprocentowania.”; 

(2) art. 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Dopłaty do oprocentowania mogą być kapitalizo
wane lub wykorzystywane w formie dotacji. Na wsparcie 
pomocy technicznej związanej z projektami w krajach 
AKP można przeznaczyć do 15 % budżetu na dopłaty do 
oprocentowania.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Port Vila dnia 15 czerwca 2012 r. 

W imieniu Rady Ministrów AKP-UE 

A. BAPTISTE 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.
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