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ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ AKT–ES č. 7/2005
ze dne 22. listopadu 2005
o přidělení druhého přídělu 250 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. ERF na
druhou splátku facility AKT–EU pro vodohospodářská zařízení
(2006/112/ES)
RADA MINISTRŮ AKT–ES,

s ohledem na dohodu o partnerství AKT–ES (1), a zejména na
odstavec 8 přílohy I uvedené dohody,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

V souladu s prohlášením EU o finančním protokolu,
připojeným jako prohlášení 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.
Dne 22. března 2004 se Rada EU dohodla zřídit facilitu
pro vodohospodářská zařízení pro země AKT ve výši
500 milionů EUR a uvolnit první splátku ve výši 250
milionů EUR. Uvedené rozhodnutí bylo přijato na
základě toho, že výše závazků a plateb ke konci roku
2003 a zároveň prognózy na období 2004 až 2007
předložené Komisí ukázaly, že zdroje z 9. Evropského
rozvojového fondu (ERF) pro země AKT mohou být
zadány v plné výši.

lení zůstatku ve výši 500 milionů EUR z podmíněné
částky 1 miliardy EUR na účely, jež budou dohodnuty,
ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Druhá splátka na facilitu AKT–EU pro vodohospodářská zařízení ve výši 250 milionů EUR je financována z těchto zdrojů:
1. 185 milionů EUR ze souboru na podporu dlouhodobého
rozvoje podle odst. 3 písm. a) finančního protokolu;
2. 24 milionů EUR ze souboru na podporu regionální spolupráce a integrace podle odst. 3 písm. b) finančního protokolu;
3. 41 milionů EUR z investiční facility podle odst. 3 písm. c)
finančního protokolu.
Částky uvedené v bodech 1 a 3 se převádějí do přídělu pro
země AKT ze souboru na regionální spolupráci a integraci.
Článek 2

(3)

První splátka ve výši 250 milionů EUR byl uvolněna
a rozdělena.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

(4)

Uvedeným rozhodnutím Rada EU zároveň rozhodla, že
na základě výsledků přezkumů strategií zemí v polovině
období a přezkumu výsledků ERF, který provedla před
koncem roku 2004, rozhodne před koncem roku 2005
o mobilizaci druhé splátky ve výši 250 milionů EUR na
facilitu AKT–EU pro vodohospodářská zařízení a o přidě-

V Bruselu dne 22. listopadu 2005.

(1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

Za Radu ministrů AKT–ES
předseda
A. JOHNSON

