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II
(Akty, jejichž zveřejnění není povinné)

RADA

ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ AKT–ES č. 6/2005
ze dne 22. listopadu 2005
o přidělení zůstatku ve výši 482 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. ERF pro
spolupráci se zeměmi AKT
(2006/111/ES)
a zaměření na chudobu, koncentrace pomoci a absorpční
kapacity.

RADA MINISTRŮ AKT–ES,

s ohledem na dohodu o partnerství AKT–ES, a zejména na
odstavec 8 přílohy I uvedené dohody,
(5)

Podle stávajících prováděcích pravidel Střediska pro
rozvoj podnikání (CDE) a Technického střediska pro
spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) jsou
roční rozpočtové potřeby odhadnuty na 18 milionů
EUR pro CDE a 14 milionů EUR pro CTA. Navrhuje se
proto vyčlenit 32 milionů EUR ze souboru na podporu
dlouhodobého rozvoje uvolněného z podmíněného
zůstatku 1 miliardy EUR do zdrojů na krytí činnosti
CDE a CTA v období 2006–2007, v souladu
s přílohami I a III dohody o partnerství AKT–ES.

(6)

Vzhledem k vysokým očekáváním, která přináší zahájení
Evropské energetické iniciativy, k zásadnímu příspěvku
energií na dosažení rozvojových cílů tisíciletí a k rozhodujícímu významu, který má pro chudé zpřístupnění
nákladově úsporných a životní prostředí nezatěžujících
energetických služeb, se proto navrhuje financovat energetickou facilitu AKT–ES výchozí částkou ve výši 220
milionů EUR z podmíněného zůstatku a převést celou
tuto částku do odpovídajícího souboru pro akce
v zemích AKT.

(7)

S cílem přispět ke snížení zranitelnosti přijímajících zemí
AKT výkyvy cen komodit se navrhuje vyčlenit orientační
částku do výše 25 milionů EUR z podmíněného zůstatku
1 miliardy EUR jako příspěvek na mezinárodní finanční
facilitu pro řízení komoditních rizik v souladu s čl. 68
odst. 5 dohody o partnerství AKT–ES a celou tuto částku
převést do odpovídajícího souboru pro akce v zemích
AKT.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s prohlášením XVIII k dohodě o partnerství
AKT–ES byla po vstupu finančního protokolu v platnost
dne 1. dubna 2003 uvolněna z celkové částky 13,5 miliardy EUR určené v rámci 9. ERF pro země AKT pouze
částka 12,5 miliardy EUR.

(2)

Rada rozhodla, že na základě výsledků přezkumů strategií zemí v polovině období a přezkumu výsledků ERF
rozhodne do konce roku 2005 o mobilizaci druhé
splátky ve výši 250 milionů EUR na facilitu pro vodohospodářská zařízení a o přidělení zůstatku ve výši 500
milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR na
účely, jež budou dohodnuty.

(3)

Prostředky z 9. ERF, včetně zůstatků převedených
z dřívějších ERF, budou v plném rozsahu přiděleny do
konce roku 2007, aniž by Společenství umožnily plně
pokrýt jeho mezinárodní závazky a reagovat na nové
mezinárodní iniciativy.

(4)

Byl proveden výběr návrhů na celkovou částku 482
milionů EUR na základě povinností plynoucích
z dohody o partnerství AKT–ES a na základě dosud
nesplněných společných závazků zemí AKT a ES na
mezinárodní scéně, s přihlédnutím k zásadám naléhavosti
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Navrhuje se z podmíněného zůstatku 1 miliardy EUR
vyčlenit orientační částku 30 milionů EUR jako příspěvek
na úvodní fázi programu pro posílení kapacit s cílem
pomoci zemím AKT v přizpůsobování se novým hygienickým a rostlinolékařským předpisům Společenství
a celou tuto částku převést do odpovídajícího souboru
pro akce v zemích AKT.

Tento příděl se přiděluje v souladu s článkem 2 tohoto rozhodnutí převodem 320 milionů EUR ze souboru na podporu dlouhodobého rozvoje a 82 milionů EUR z investiční facility do
přídělu pro země AKT v rámci souboru na regionální spolupráci
a integraci.

Jako příspěvek k programu celoafrické podpory se
navrhuje z podmíněného zůstatku 1 miliardy EUR
vyčlenit orientační částku do výše 50 milionů EUR
a tuto částku převést do odpovídajícího souboru pro
akce v zemích AKT.

Příděl 482 milionů EUR přispívá na financování těchto akcí:

Urychlená iniciativa „Vzdělání pro všechny“ se především
opírá o stávající mechanismy financování v partnerských
zemích. Jelikož se ukázalo nemožným poskytnout této
iniciativě systematickou podporu při přezkumu výsledků
v polovině období v roce 2004, navrhuje se vyčlenit
orientační částku příspěvku na tuto iniciativu ve výši
63 milionů EUR z podmíněného zůstatku 1 miliardy
EUR a tuto částku převést do odpovídajícího souboru
pro akce v zemích AKT.
S ohledem na dohodu dosaženou v Radě ministrů
AKT–ES dne 24. června 2005 se navrhuje přidělit 62
milionů EUR Světovému fondu pro boj proti HIV/AIDS,
tuberkulóze a malárii,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Příděl z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. Evropského
rozvojového fondu ve výši 482 milionů EUR se rozděluje
takto:

Článek 2

a) do výše 220 milionů EUR na Evropskou energetickou iniciativu,
b) do výše 25 milionů EUR jako příspěvek na mezinárodní
finanční facilitu pro řízení komoditních rizik ve prospěch
zemí AKT,
c) orientační částka 30 milionů EUR na pomoc zemím AKT při
přizpůsobování se novým hygienickým a rostlinolékařským
předpisům Společenství,
d) do výše 50 milionů EUR na posílení Africké unie při realizaci jejího celoafrického poslání,
e) orientační částka 63 milionů EUR jako příspěvek na financování urychlené iniciativy „Vzdělání pro všechny“,
f) do výše 62 milionů EUR na příspěvek Světovému fondu pro
boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii,
g) 32 milionů EUR ze souboru na podporu dlouhodobého
rozvoje podle odst. 3 písm. a) bodů i) a ii) finančního protokolu se přiděluje na financování rozpočtu Střediska pro
rozvoj podnikání (CDE) a Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA).
Článek 3

a) 352 milionů EUR do souboru na podporu dlouhodobého
rozvoje podle odst. 3 písm. a) finančního protokolu,

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

b) 48 milionů EUR do souboru na podporu regionální spolupráce a integrace podle odst. 3 písm. b) finančního protokolu,

V Bruselu dne 22. listopadu 2005.

c) 82 milionů EUR na investiční facilitu podle odst. 3 písm. c)
finančního protokolu.

Za Radu ministrů AKT–ES
předseda
A. JOHNSON

