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SKLEP SVETA
z dne 12. julija 2010
o dodelitvi sredstev, prerazporejenih iz projektov devetega evropskega razvojnega sklada (ERS) in
prejšnjih ERS, za zadovoljevanje potreb najbolj ranljivega prebivalstva v Sudanu
(2010/406/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(4)

Sredstva je treba porabiti za zadovoljevanje potreb
najbolj ranljivega prebivalstva v Sudanu, zlasti na konfliktnih območjih, vključno z Darfurjem, Južnim
Sudanom, Vzhodnim Sudanom in prehodnimi območji.
Prerazporejena bodo na podlagi sklepa o financiranju, ki
ga sprejme Komisija. Določiti je treba tudi, da se krijejo
stroški podpornih ukrepov.

(5)

Ta sredstva se upravljajo prek centraliziranega in skup
nega upravljanja ter zaradi poenostavitve v skladu z
izvedbenimi določbami za deseti ERS –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 217 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad
držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju
pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za
obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu
AKP-ES ter o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam
in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe ES (1),
zlasti členov 1(4) in 6 Notranjega sporazuma,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Sudanska vlada se je odločila, da ne bo ratificirala Spora
zuma o partnerstvu med članicami skupine afriških,
karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani,
podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (2) in prvič
spremenjenega v Luxembourgu dne 25. junija 2005 (3), s
čimer je izgubila dostop do finančnih sredstev iz nacio
nalnega okvirnega programa v okviru desetega evrop
skega razvojnega sklada (ERS) v skupnem znesku
294,9 milijona EUR, ki so zdaj hranjena v desetem ERS.
Evropska unija si mora odločno prizadevati za reševanje
trenutnih političnih razmer v Sudanu ter resne humani
tarne krize v Darfurju, Južnem Sudanu, Vzhodnem
Sudanu in na prehodnih območjih, vključno z zagotavljanjem nujno potrebne pomoči za sudansko prebival
stvo. Ker sredstva iz desetega ERS niso na voljo, se bo
precej zmanjšala zmožnost Unije, da pomaga prebival
stvu in prispeva k stabilizaciji države, kar ima lahko
negativne posledice za širšo regijo.
Za premostitev finančne vrzeli, ki se bo pojavila, je
ustrezno uporabiti sredstva, prerazporejena iz devetega
ERS in prejšnjih ERS.

(1) UL L 247, 9.9.2006, str. 32.
(2) UL L 317, 15.12.2000, str. 3.
(3) UL L 209, 11.8.2005, str. 27.

Člen 1
1.
Znesek 150 milijonov EUR iz sredstev, prerazporejenih iz
projektov devetega ERS in prejšnjih ERS, se dodeli za zadovo
ljevanje potreb najbolj ranljivega prebivalstva v Sudanu; 2 %
tega zneska Komisija dodeli za odhodke za podporo.
2.
Ta sredstva se upravljajo prek centraliziranega in skupnega
upravljanja v skladu s pravili in postopki, ki se uporabljajo za
deseti ERS.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan po sprejetju.

V Bruslju, 12. julija 2010

Za Svet
Predsednica
S. LARUELLE

