
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2013 RADY MINISTRÓW AKP–UE 

z dnia 7 czerwca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia protokołu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 w 
ramach Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku 

z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony 

(2013/321/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, 
podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. ( 1 ), zmienioną 
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. ( 2 ) oraz w Wagadugu 
dnia 22 czerwca 2010 r. ( 3 ) (zwaną dalej „umową o partnerstwie 
AKP-UE”), w szczególności jej art. 95 ust. 2 oraz art. 100, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 7 załącznika Ib do umowy o partnerstwie 
AKP–UE Unia Europejska i jej państwa członkowskie 
wraz z państwami AKP dokonały przeglądu wyników, 
polegającego na ocenie między innymi stopnia realizacji 
zobowiązań i wypłat. 

(2) Unia Europejska i jej państwa członkowskie osiągnęły 
porozumienie w sprawie ustanowienia mechanizmu 
finansowania, a mianowicie w sprawie 11. EFR, dokład
nego okresu jego obowiązywania (2014–2020) oraz 
wielkości środków, które zostaną przeznaczone na ten 
mechanizm. 

(3) Protokół ustanawiający wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2014–2020 powinien zostać dodany do umowy 
jako załącznik Ic, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do niniejszej decyzji zostaje przyjęty jako nowy 
załącznik Ic do Umowy o partnerstwie między członkami 
grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony 
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., 
zmienionej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. oraz 
w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2013 r. 

W imieniu Rady Ministrów AKP–UE 

P. T. C. SKELEMANI 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. Umowa sprostowana w Dz.U. 
L 385 z 29.12.2004, s. 88. 

( 2 ) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27. 
( 3 ) Dz.U. L 287 z 4.11.10, s. 3.



ZAŁĄCZNIK 

Do umowy o partnerstwie AKP–UE dodaje się załącznik w brzmieniu: 

„ZAŁĄCZNIK Ic 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 

1. Do celów określonych w niniejszej umowie całkowita kwota pomocy finansowej dla państw AKP przewidziana 
w wieloletnich ramach finansowych na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 r. wynosi 31 589 mln EUR 
zgodnie z pkt 2 i 3. 

2. Kwota 29 089 mln EUR w ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) jest udostępniana z dniem wejścia 
w życie wieloletnich ram finansowych. Zostaje ona rozdzielona pomiędzy instrumenty współpracy w następujący 
sposób: 

a) 24 365 mln EUR na finansowanie krajowych i regionalnych programów orientacyjnych. Ten przydział środków 
zostanie wykorzystany na finansowanie: 

(i) krajowych programów indykatywnych poszczególnych państw AKP zgodnie z art. 1–5 załącznika IV do 
niniejszej umowy odnoszącego się do procedur wdrażania i zarządzania; 

(ii) regionalnych indykatywnych programów wspierających regionalną oraz międzyregionalną współpracę oraz 
regionalną integrację państw AKP zgodnie z art. 6–11 załącznika IV do niniejszej umowy odnoszącego się 
do procedur wdrażania i zarządzania; 

b) 3 590 mln EUR na finansowanie współpracy między państwami AKP oraz współpracy międzyregionalnej z wieloma 
lub wszystkimi państwami AKP, zgodnie z art. 12–14 załącznika IV do niniejszej umowy, odnoszącego się do 
procedur wdrażania i zarządzania. Powyższa pula środków finansowych obejmuje wsparcie dla wspólnych insty
tucji i organów utworzonych na mocy niniejszej umowy. Obejmuje ona także pomoc na pokrycie wydatków 
operacyjnych Sekretariatu AKP, o których mowa w pkt 1 i 2 Protokołu nr 1 w sprawie wydatków operacyjnych 
instytucji wspólnych; 

c) 1 134 mln EUR na finansowanie Instrumentu Inwestycyjnego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku II 
(Zasady i warunki finansowania) do niniejszej umowy, zawierający dodatkowy wkład 500 mln EUR dla zasobów 
Instrumentu Inwestycyjnego, zarządzany jako fundusz odnawialny, oraz 634 mln EUR w postaci dotacji na finan
sowanie dopłat do oprocentowania oraz pomocy technicznej związanej z projektem, o której mowa w art. 1, 2 i 4 
tego załącznika w okresie obowiązywania 11. EFR. 

3. Operacjami finansowanymi w ramach Instrumentu Inwestycyjnego, w tym odpowiednimi dopłatami do oprocento
wania, zarządza Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W uzupełnieniu środków dostępnych w ramach 11. EFR Euro
pejski Bank Inwestycyjny udostępnia, w formie pożyczek z zasobów własnych, kwotę nieprzekraczającą 2 500 mln 
EUR. Zasoby te są przyznawane na cele wskazane w załączniku II do niniejszej umowy zgodnie z warunkami 
określonymi w statucie EBI oraz stosownymi postanowieniami dotyczącymi warunków finansowania inwestycji, okre 
ślonymi w tym załączniku. Komisja zarządza wszystkimi pozostałymi zasobami finansowymi z tytułu niniejszych 
wieloletnich ram finansowych. 

4. Po dniu 31 grudnia 2013 r. lub po dacie wejścia w życie niniejszych wieloletnich ram finansowych, w zależności od 
tego, która z tych dat nastąpi później, nie można dysponować saldami pozostałymi z 10. EFR lub poprzednich EFR 
ani środkami umorzonymi z projektów realizowanych w ramach tych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej, stanowiąc 
jednomyślnie, zdecyduje inaczej, z wyjątkiem pozostałych sald oraz wypłat kwot przeznaczonych na finansowanie 
Instrumentu Inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dopłat do oprocentowania, oraz z wyjątkiem sald pocho
dzących z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z wywozu podstawowych produktów rolnych 
(Stabex) z tytułu EFR poprzedzających 9. EFR. 

5. Całkowita kwota niniejszych wieloletnich ram finansowych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r. Środki z 11. EFR, a w przypadku Instrumentu Inwestycyjnego środki powracające, nie podlegają 
już wydatkowaniu po dniu 31 grudnia 2020 r., chyba że Rada Unii Europejskiej zdecyduje inaczej, stanowiąc 
jednomyślnie na wniosek Komisji. Środki wpłacone przez państwa członkowskie w ramach 9., 10. i 11. EFR na 
finansowanie Instrumentów Inwestycyjnych pozostają jednak dostępne do wykorzystania po dniu 31 grudnia 2020 r. 

6. Komitet Ambasadorów, działając w imieniu Rady Ministrów AKP–UE, może w ramach kwoty całkowitej wieloletnich 
ram finansowych podjąć odpowiednie środki w celu zaspokojenia potrzeb programowania w ramach jednego z przy
działów środków przewidzianych w pkt 2, w tym dokonać ponownego rozdziału środków pomiędzy te przydziały.
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7. Na wniosek którejkolwiek ze stron strony mogą podjąć decyzję o dokonaniu – w czasie możliwym do zaakceptowania 
dla obydwu stron – przeglądu wyników, polegającego na ocenie stopnia realizacji zobowiązań i wypłat, a także 
rezultatów i skutków przekazanej pomocy. Taki przegląd byłby przeprowadzany na podstawie wniosku sporządzo
nego przez Komisję. Mógłby on stanowić wkład w negocjacje przewidziane w art. 95 ust. 4 niniejszej umowy. 

8. Każde państwo członkowskie może przekazać Komisji lub EBI dobrowolne środki dla wspierania celów określonych 
w umowie o partnerstwie AKP–UE. Państwa członkowskie mogą także współfinansować projekty lub programy, na 
przykład w ramach konkretnych inicjatyw zarządzanych przez Komisję lub EBI. Gwarantowana jest przy tym odpo
wiedzialność państw AKP za tego rodzaju inicjatywy na poziomie krajowym.”.
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