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(4)

Varat olisi osoitettava Sudanin heikko-osaisimman väes
tön tarpeisiin erityisesti sodasta kärsineillä alueilla, joihin
kuuluvat Darfur, Etelä-Sudan, Itä-Sudan ja siirtymäalueet.
Varat myönnetään komission antaman rahoituspäätöksen
perusteella. Olisi säädettävä myös tukitoimenpiteiden kus
tannusten kattamisesta.

(5)

Varoja olisi hallinnoitava keskitetysti ja yhteistyössä ja
yksinkertaisuuden vuoksi kymmenennen EKR:n täytän
töönpanojärjestelyjä noudattaen,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 217 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden
hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2008–2013
koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhtei
sön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mu
kaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopi
muksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja
alueille (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Sudanin hallitus päätti, ettei se ratifioi Afrikan, Karibian
ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroo
pan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa
23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettua kumppanuus
sopimusta (2), sellaisena kuin se on ensimmäisen kerran
muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta
2005 (3), ja se menetti näin kymmenennen Euroopan
kehitysrahaston (EKR) maaohjelmaan perustuvat 294,9
miljoonan euron kokonaismäärärahat, jotka pidetään
nyt kymmenennessä EKR:ssa.
Sudanin nykyinen poliittinen tilanne sekä humanitaariset
kriisit Darfurissa, Etelä-Sudanissa, Itä-Sudanissa ja siirty
mäalueilla edellyttävät Euroopan unionilta vahvaa sitou
tumista ja myös elintärkeän avun antamista Sudanin vä
estölle. Koska kymmenennen EKR:n rahoitusta ei ole saa
tavilla, tämä rahoitusvaje heikentää merkittävästi unionin
mahdollisuuksia avustaa väestöä ja edistää maan vakaut
tamista, mikä voi puolestaan johtaa seurauksiin laajem
mallakin alueella.
Jotta rahoitusvaje voitaisiin kattaa, olisi aiheellista käyttää
yhdeksännestä EKR:sta ja edellisistä EKR:ista vapautuvia
varoja.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) ja edelli
sistä EKR:ista rahoitetuista hankkeista vapautuneista varoista
150 miljoonan euron määrä osoitetaan Sudanin heikko-osaisim
man väestön tarpeisiin; tästä määrästä komissio osoittaa 2 pro
senttia tukimenoihin.
2.
Näitä varoja hallinnoidaan keskitetysti ja yhteistyössä kym
menenteen EKR:oon sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä nou
dattaen.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2010.
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