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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

12.1.2001

II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ
της 15ης ∆εκεµβρίου 2000
για την έγκριση ειδικών χρηµατοδοτικών µέτρων, που θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια ορισµένων
δραστηριοτήτων του 8ου ΕΤΑ πριν από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ
(2001/30/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

(3)

Για να εξασφαλισθεί η συνέχιση ορισµένων δραστηριοτήτων,
ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τα κοινά θεσµικά όργανα
ΑΚΕ-ΕΚ, είναι σκόπιµο να διατεθούν συµπληρωµατικοί
πόροι στην περιφερειακή συνεργασία µεταξύ των κρατών
ΑΚΕ.

(4)

Για να εξασφαλισθεί η συνέχιση της παροχής κοινοτικής
στήριξης προς ευάλωτους πρόσφυγες στις αναπτυσσόµενες
χώρες, είναι σκόπιµο να διατεθούν συµπληρωµατικοί πόροι
για δράσεις βοήθειας προς τους πρόσφυγες.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των δραστηριοτήτων του
Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (ΚΑΕ) και του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης (ΚΓΑ), είναι σκόπιµο να διατεθούν τα κεφάλαια που είναι αναγκαία για να καλύψουν τις
οικονοµικές ανάγκες αυτών των κέντρων για το οικονοµικό
έτος 2001,

Έχοντας υπόψη του:
την τέταρτη σύµβαση ΑΚΕ-ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τη
συµφωνία που υπογράφηκε στο Μαυρίκιο την 4η Νοεµβρίου
1995, και ιδίως το άρθρο 282 παράγραφος 5,
τη συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπογράφηκε στο Κοτονού την 23η Ιουνίου 2000,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το Συµβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ της 27ης Ιουλίου
2000 µε την απόφασή του αριθ. 1/2000 καθόρισε µεταβατικά µέτρα για την περίοδο από 2 Αυγούστου 2000 έως
την επικύρωση της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ,
προβλέποντας την κατ’ επίσπευση εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της συµφωνίας εταιρικής σχέσης καθώς και τη συνέχιση της εφαρµογής ορισµένων διατάξεων της τέταρτης σύµβασης του Λοµέ, όπως αναθεωρήθηκε από τη συµφωνία που
υπογράφηκε στον Μαυρίκιο, την 4η Νοεµβρίου 1995. Το
άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης προβλέπει ότι εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις της τέταρτης σύµβασης του Λοµέ που αφορούν την εξουσία λήψης απόφασης του Συµβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά µε
τη χρησιµοποίηση των µη διατεθέντων πόρων του 6ου, 7ου
και 8ου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Ύστερα από την ενδιάµεση εξέταση των εθνικών ενδεικτικών
προγραµµάτων, που διεξήχθη σύµφωνα µε το άρθρο 282
της σύµβασης του Λοµέ είναι σκόπιµο να διατεθούν
συµπληρωµατικοί πόροι στα ενδεικτικά προγράµµατα ορισµένων χωρών και περιφερειών που είχαν καλές επιδόσεις
όσον αφορά την απορρόφηση των πιστώσεων και την
ποιότητα της εφαρµογής των σχεδίων και χρησιµοποίησαν
πλήρως, ή σχεδόν πλήρως, την αρχική επιχορήγησή τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
ΚΑΕ/ΚΓΑ
1.
Ως προκαταβολή από το 9ο ΕΤΑ, λαµβάνεται από τους
πόρους του 8ου ΕΤΑ που δεν διατέθηκαν, το ανώτατο ποσό των:
— 22 εκατοµµυρίων ευρώ για να χρηµατοδοτηθεί ο προϋπολογισµός του ΚΑΕ το 2001,
— 12 εκατοµµυρίων ευρώ για να χρηµατοδοτηθεί ο προϋπολογισµός του ΚΓΑ το 2001.
2.
Τα ενδεχόµενα υπόλοιπα των πιστώσεων που προορίζονται
για τη χρηµατοδότηση του ΚΑΕ και του ΚΓΑ, τα οποία δεν θα
χρησιµοποιηθούν για το οικονοµικό έτος 2001, θα µεταφερθούν
αυτοµάτως στο οικονοµικό έτος 2002.
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Άρθρο 2
Συµπληρωµατικές χορηγήσεις στα ενδεικτικά προγράµµατα
Λαµβάνεται, από τους µη διατεθέντες πόρους του 8ου ΕΤΑ, ποσό
125,6 εκατοµµυρίων ευρώ, πέρα από τις αρχικές επιχορηγήσεις
των ενδεικτικών προγραµµάτων του 8ου ΕΤΑ για έναν ορισµένο
αριθµό χωρών και περιφερειών που είχαν καλές αποδόσεις και
χρησιµοποίησαν πλήρως ή σχεδόν πλήρως τις αρχικές επιχορηγήσεις τους. Τα κριτήρια για τη χορήγηση αυτών των πόρων θα είναι:
1. Χορήγηση ίση µε το 100 % της δεύτερης δόσης όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 282 της αναθεωρηµένης τέταρτης σύµβασης του Λοµέ.
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ειδική επιχορήγηση 100 εκατοµµυρίων ευρώ θα διατεθεί για την
ανάπτυξη του εµπορίου.
Άρθρο 4
Βοήθεια στους πρόσφυγες
Λαµβάνεται από τους µη διατεθέντες πόρους του 8ου ΕΤΑ ποσό
100 εκατοµµυρίων ευρώ για δράσεις βοήθειας στους πρόσφυγες
σύµφωνα µε την περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 72
και την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου της συµφωνίας εταιρικής
σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.
Άρθρο 5

2. Η ύπαρξη έργων για τα οποία έχουν ήδη γίνει µελέτες σκοπιµότητας και που ενδέχεται να υποβληθούν ταχέως για χρηµατοδότηση.

Η Επιτροπή καλείται να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή
της παρούσας απόφασης.

Με βάση αυτά τα κριτήρια η Επιτροπή αποφασίζει για την ακριβή
χορήγηση ανά χώρα/περιφέρεια.

Άρθρο 6

Άρθρο 3
Μεταξύ των χωρών ΑΚΕ
Λαµβάνεται από τους µη διατεθέντες πόρους του 8ου ΕΤΑ ποσό
265 εκατοµµυρίων ευρώ για να χρησιµοποιηθεί για την περιφερειακή συνεργασία µεταξύ των χωρών ΑΚΕ. Από το ποσό αυτό,

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έγκρισής της.
Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ
Ο Πρόεδρος
D. GILLOT

