
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 3/2012 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE 

z dnia 13 września 2012 r. 

dotycząca przesunięcia części nieprzydzielonych środków 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju 
(EFR) na współpracę między państwami AKP 

(2012/522/UE) 

KOMITET AMBASADORÓW 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 
podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. ( 1 ) zmienioną 
po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. ( 2 ) 
oraz po raz drugi w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. ( 3 ) 
(zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-EU”), w szczególności 
pkt 6 załącznika Ib do tej umowy,a także mając na 

uwadze, co następuje: 

(1) Pozostałe środki 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju 
(EFR) przeznaczone na współpracę państw AKP są 
niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby programowa
nia, które wynikły przy okazji śródokresowego przeglądu 
strategii współpracy państw AKP w ramach 10. EFR. 

(2) W celu dalszego zapewniania szybkiego i skutecznego 
reagowania w sytuacjach gwałtownych konfliktów 
w Afryce konieczne jest zasilenie Instrumentu na rzecz 
Pokoju w Afryce. 

(3) Aby umożliwić finansowanie priorytetów UE oraz AKP, 
niezbędna kwota powinna zostać przesunięta z nieprzy
dzielonych środków 10. EFR do puli środków na współ
pracę między państwami AKP. 

(4) Komitet Ambasadorów AKP-UE powinien niezwłocznie 
przyjąć niniejszą decyzję, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Współpraca między państwami AKP 

Kwotę 195 milionów EUR przesuwa się z nieprzydzielonych 
środków z 10. EFR do puli środków na współpracę między 
państwami AKP zgodnie z celami określonymi w art. 11, 28, 
29 i 30 Umowy o partnerstwie AKP-UE. 

Artykuł 2 

Wniosek o finansowanie 

Zgodnie z art. 12b lit. a) załącznika IV do Umowy o partner
stwie AKP-UE, Komitet Ambasadorów AKP-UE zwraca się 
z wnioskiem do Komisji o finansowanie działań proponowa
nych odpowiednio przez UE i grupę państw AKP, w szczegól
ności o zapewnienie dodatkowego finansowania dla Instru
mentu na rzecz Pokoju w Afryce w łącznej wysokości 100 mln 
EUR, w celu wsparcia wysiłków Unii Afrykańskiej i organizacji 
regionalnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
w Afryce. 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 września 2012 r. 

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE 

D. EVINA ABE’E 
Przewodniczący

PL L 259/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.9.2012 

( 1 ) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. 
( 2 ) Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami 

grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspól
notą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, 
podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 
z 11.8.2005, s. 27). 

( 3 ) Umowa zmieniająca po raz drugi 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., 
zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. 
(Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3).
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