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ODLUKA VIJEĆA
od 23. siječnja 2006.
o omogućavanju zemljama obuhvaćenim Europskom politikom susjedstva i Rusiji korištenja
programa tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX)
(2006/62/EZ)
koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajedni
ca (2) (Financijska uredba) omogućeno je izvršenje prora
čuna Zajednice kroz centralizirano posredno upravljanje
te su određeni konkretni zahtjevi za izvršenje pod
uvjetom da je to dopušteno temeljnim aktom programa.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a
posebno njegov članak 181.a stavak 2.,
uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

(6)

Potrebna je usklađena provedba pomoći kroz TAIEX.
Ova Odluka stoga mora slijediti isti pristup kao i
Uredba Vijeća (EEZ) br. 3906/89 od 18. prosinca
1989. o ekonomskoj pomoći određenim zemljama
srednje i istočne Europe (3) (Phare), Uredba Vijeća (EZ)
br. 2666/2000 od 5. prosinca 2000. o pomoći za Alba
niju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Saveznu Republiku
Jugoslaviju i bivšu jugoslavensku republiku Makedoni
ju (4) (CARDS) i Uredba Vijeća (EZ) br. 2500/2001 od
17. prosinca 2001. o pretpristupnoj financijskoj pomoći
za Tursku (5).

(7)

Dio mjera iz Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 99/2000
od 29. prosinca 1999. o pružanju pomoći zemljama
partnerima istočne Europe i središnje Azije (6) obuhvaćen
je Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku
energiju (Ugovorom o Euratomu). Ova se Odluka ne
odnosi na te mjere,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),
budući da:
(1)

U području pretpristupne pomoći centralizirano
posredno upravljanje u prošlosti pokazalo se dragocjenim
sredstvom, a posebno s obzirom na aktivnosti Ureda za
tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX).

(2)

Kao što je navedeno u strateškom dokumentu Komisije
usvojenom u svibnju 2004., cilj Europske politike susjed
stva jest podijeliti koristi proizašle iz proširenja Europske
unije 2004. sa susjednim zemljama te primijeniti neke od
instrumenata i neka od iskustava stečenih tijekom
procesa proširenja kako bi se zemljama partnerima
omogućilo približavanje Europskoj uniji, a s ciljem
postupne gospodarske integracije i produbljivanja poli
tičke suradnje. Stoga zemljama europskoga susjedstva
treba omogućiti korištenje programa TAIEX.

(3)

(4)

(5)

Na petnaestom sastanku na vrhu Europske unije i Rusije
10. svibnja 2005. EU i Rusija usvojile su planove za
stvaranje četiri zajednička prostora koji sadrže ciljeve
slične onima sadržanim u Europskoj politici susjedstva,
a to su jačanje bilateralne suradnje i nastavak konvergen
cije propisa te približavanje zakonodavstva višim standar
dima.
Rusija će imati pravo na financiranje na temelju budućeg
instrumenta za europsko susjedstvo i partnerstvo (ENPI).
Člankom 54. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br.
1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.

ODLUČILO JE:

Članak 1.
Svrha ove Odluke jest omogućiti zemljama koje su obuhvaćene
Europskom politikom susjedstva i Rusiji, a posebno onima gdje
je u tijeku provedba planova djelovanja i drugih planova, kori
štenje sredstava iz TAIEX-a, čime se osigurava ciljana tehnička
pomoć zemljama partnerima kako bi im se pomoglo u razumi
jevanju i pripremi zakonodavstva u vezi s dotičnim planovima
djelovanja te njihovoj provedbi i izvršenju.
(2) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(3) SL L 375, 23.12.1989., str. 11. Uredba kako je zadnje
Uredbom (EZ) br. 2257/2004 (SL L 389, 30.12.2004.,
(4) SL L 306, 7.12.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje
Uredbom (EZ) br. 2112/2005 (SL L 344, 27.12.2005.,
(5) SL L 342, 27.12.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje
Uredbom (EZ) br. 2112/2005.
(6) SL L 12, 18.1.2000., str. 1.

izmijenjena
str. 1.).
izmijenjena
str. 23.).
izmijenjena
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Članak 2.

Članak 4.

U svrhu provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1488/96 od 23. srpnja
1996. o financijskim i tehničkim mjerama koje prate reformu
gospodarskih i društvenih struktura u okviru Euro-mediteran
skog partnerstva (MEDA) (1) i Uredbe (EZ, Euratom) br.
99/2000, Komisija može, u skladu s člankom 54. stavkom 2.
Financijske uredbe odlučiti da zadaće javnopravnih tijela i, pose
bno, zadaće u vezi s izvršenjem proračuna koje proizlaze iz
takve odluke, povjeri tijelu nadležnom za provedbu TAIEX-a
na temelju Uredbe (EEZ) br. 3906/89, Uredbe (EZ)
br. 2666/2000 i Uredbe (EZ) br. 2500/2001.

Aktivnosti predviđene ovom Odlukom financiraju se iz prora
čunske stavke 19 06 01 „Pomoć zemljama partnerima u
istočnoj Europi i središnjoj Aziji” i odgovarajuće proračunske
stavke za administrativne troškove 19 01 04 07 i proračunske
stavke 19 08 02 01 MEDA (mjere koje trebaju pratiti reforme
gospodarskih i društvenih struktura u mediteranskim zemljama
nečlanicama) i odgovarajuće proračunske stavke za administra
tivne troškove 19 01 04 06.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2006.
Članak 3.
Ova se Odluka ne primjenjuje na dijelove mjera koje se provode
u skladu s Uredbom (EZ, Euratom) br. 99/2000, a obuhvaćene
su Ugovorom o Euratomu.

(1) SL L 189, 30.7.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena
Uredbom (EZ) br. 2112/2005.

Za Vijeće
Predsjednik
J. PRÖLL

