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(Nezakonodajni akti)


MEDNARODNI SPORAZUMI




SKLEP SVETA
z dne 14. maja 2010
o podpisu Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških,
karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na
drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu
25. junija 2005, v imenu Evropske unije
(2010/648/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(3)

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra
2009 je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko
skupnost.

(4)

Sporazum bi bilo treba podpisati –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti čle
na 217 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Svet je s sklepom 23. februarja 2009 pooblastil Komisijo
za začetek pogajanj s članicami skupine afriških, karibskih
in pacifiških držav (v nadaljnjem besedilu: države AKP) za
izvedbo druge spremembe Sporazuma o partnerstvu med
članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na
eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami čla
nicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija
2000 (1), kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu
25. junija 2005 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz
Cotonouja).

Pogajanja so bila zaključena 19. marca 2010 na izrednem
sestanku Sveta ministrov AKP-EU s parafiranjem besedil, ki
so bila podlaga Sporazuma o drugi spremembi Sporazu
ma iz Cotonouja (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

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

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu
med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na
eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil
prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (v nadaljnjem
besedilu: Sporazum), skupaj s skupnimi izjavami in izjavo Unije,
ki so priloženi Sklepni listini, se odobri v imenu Unije,
s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Besedili Sporazuma in Sklepne listine sta priloženi k temu sklepu.

L 287/2

Uradni list Evropske unije

SL

Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e),
pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije s pridržkom
njegove sklenitve in da poda naslednjo izjavo, ki se priloži Sklep
ni listini Sporazuma.

4.11.2010

Evropska unija bo državam AKP predlagala izmenjavo pisem
z namenom uskladitve Sporazuma z institucionalnimi spremem
bami v Evropski uniji, ki so posledica začetka veljavnosti
Lizbonske pogodbe.“
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

„Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je
Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost ter od
tega dneva naprej izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti
Evropske skupnosti. Zato se ustrezna sklicevanja na ‚Evropsko
skupnost‘ v besedilu Sporazuma razumejo kot sklicevanja na ‚Ev
ropsko unijo‘.

V Luxembourgu, 14. maja 2010
Za Svet
Predsednik
D. LÓPEZ GARRIDO
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SPORAZUM

o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških
držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega
v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV,
PREDSEDNIK REPUBLIKE BOLGARIJE,
PREDSEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE,
PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE,
PREDSEDNICA IRSKE,
PREDSEDNIK HELENSKE REPUBLIKE,
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE,
PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE CIPER,
PREDSEDNIK REPUBLIKE LATVIJE,
PREDSEDNICA REPUBLIKE LITVE,
NJEGOVA KRALJEVA VISOKOST VELIKI VOJVODA LUKSEMBURŠKI,
PREDSEDNIK REPUBLIKE MADŽARSKE,
PREDSEDNIK MALTE,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,
ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE POLJSKE,
PREDSEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIK ROMUNIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE,
PREDSEDNIK SLOVAŠKE REPUBLIKE,
PREDSEDNCA REPUBLIKE FINSKE,
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VLADA KRALJEVINE ŠVEDSKE,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,
pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, v nadaljnjem besedilu: države članice,
in
EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu: Unija ali EU,
na eni strani ter
PREDSEDNIK REPUBLIKE ANGOLE,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ANTIGVE IN BARBUDE,
VODITELJ DRŽAVE ZVEZE BAHAMOV,
VODITELJ DRŽAVE BARBADOS,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA BELIZEJA,
PREDSEDNIK REPUBLIKE BENIN,
PREDSEDNIK REPUBLIKE BOCVANE,
PREDSEDNIK BURKINE FASO,
PREDSEDNIK REPUBLIKE BURUNDI,
PREDSEDNIK REPUBLIKE KAMERUN,
PREDSEDNIK REPUBLIKE ZELENORTSKIH OTOKOV,
PREDSEDNIK SREDNJEAFRIŠKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIK UNIJE KOMORI,
PREDSEDNIK DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,
PREDSEDNIK REPUBLIKE KONGO,
VLADA COOKOVIH OTOKOV,
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLONOKOŠČENE OBALE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE DŽIBUTI,
VLADA ZVEZE DOMINIKA,
PREDSEDNIK DOMINIKANSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIK DRŽAVE ERITREJE,
PREDSEDNIK ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE OTOKOV FIDŽI,
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PREDSEDNIK GABONSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIK IN VODITELJ DRŽAVE REPUBLIKE GAMBIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE GANE,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA GRENADE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE GVINEJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,
PREDSEDNIK KOOPERATIVNE REPUBLIKE GVAJANE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE HAITI,
VODITELJ DRŽAVE JAMAJKE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE KENIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE KIRIBATI,
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ KRALJEVINE LESOTO,
PREDSEDNICA REPUBLIKE LIBERIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE MADAGASKAR,
PREDSEDNIK REPUBLIKE MALAVI,
PREDSEDNIK REPUBLIKE MALI,
VLADA REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,
PREDSEDNIK ISLAMSKE REPUBLIKE MAVRETANIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE MAURITIUS,
VLADA FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE MOZAMBIK,
PREDSEDNIK REPUBLIKE NAMIBIJE,
VLADA REPUBLIKE NAURU,
PREDSEDNIK REPUBLIKE NIGER,
PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,
VLADA NIUE,
VLADA REPUBLIKE PALAU,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,
PREDSEDNIK RUANDSKE REPUBLIKE,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SAINT KITTS IN NEVIS,
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NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SVETE LUCIJE,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SAINT VINCENT IN GRENADINES,
VODITELJ DRŽAVE NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,
PREDSEDNIK DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE SENEGAL,
PREDSEDNIK REPUBLIKE SEJŠELI,
PREDSEDNIK REPUBLIKE SIERRA LEONE,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SALOMONOVIH OTOKOV,
PREDSEDNIK REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,
PREDSEDNIK REPUBLIKE SURINAM,
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ KRALJEVINE SVAZI,
PREDSEDNIK ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE ČAD,
PREDSEDNIK DEMOKRATIČNE REPUBLIKE VZHODNI TIMOR,
PREDSEDNIK TOGOŠKE REPUBLIKE,
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ TONGE,
PREDSEDNIK REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,
NJENO VELIČANSTVO KRALJICA TUVALUJA,
PREDSEDNIK REPUBLIKE UGANDE,
VLADA REPUBLIKE VANUATU,
PREDSEDNIK REPUBLIKE ZAMBIJE,
VLADA REPUBLIKE ZIMBABVE,
katerih države so v nadaljnjem besedilu imenovane: države AKP,
na drugi strani,
OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o delovanju Evropske unije na eni strani in Georgetownskega sporazuma o ustanovitvi skupine
afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) na drugi;
OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v nadaljnjem
besedilu: Sporazum iz Cotonouja), kakor je bil spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005;
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KER člen 95(1) Sporazuma iz Cotonouja določa, da se Sporazum sklene za obdobje dvajsetih let in začne veljati
1. marca 2000;
KER je bil Sporazum o prvi spremembi Sporazuma iz Cotonouja podpisan v Luxembourgu dne 25. junija 2005 in je začel
veljati 1. julija 2008,
SO SE ODLOČILI, da podpišejo ta Sporazum o drugi spremembi Sporazuma iz Cotonouja, in so v ta namen imenovali svoje
pooblaščence:
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA BELGIJCEV,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BOLGARIJE,
PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE DANSKE,
PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,
PREDSEDNICE IRSKE,
PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA ŠPANIJE,
PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE LATVIJE,
PREDSEDNICE REPUBLIKE LITVE,
NJEGOVE KRALJEVE VISOKOSTI VELIKEGA VOJVODE LUKSEMBURGA,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADŽARSKE,
PREDSEDNIKA MALTE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NIZOZEMSKE,
ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,
PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA ROMUNIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,
PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,
PREDSEDNICE REPUBLIKE FINSKE,

L 287/7

L 287/8

SL

Uradni list Evropske unije

VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,
EVROPSKE UNIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ANGOLE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ANTIGVE IN BARBUDE,
VODITELJA DRŽAVE ZVEZE BAHAMI,
VODITELJA DRŽAVE BARBADOS,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE BELIZA,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BENIN,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BOCVANE,
PREDSEDNIKA BURKINE FASO,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BURUNDI,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE KAMERUN,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZELENORTSKIH OTOKOV,
PREDSEDNIKA SREDNJEAFRIŠKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA UNIJE KOMORI,
PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE KONGO,
VLADE COOKOVIH OTOKOV,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLONOKOŠČENE OBALE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE DŽIBUTI,
VLADE ZVEZE DOMINIKA,
PREDSEDNIKA DOMINIKANSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA DRŽAVE ERITREJE,
PREDSEDNIKA ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE OTOKOV FIDŽI,
PREDSEDNIKA GABONSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA IN VODITELJA DRŽAVE REPUBLIKE GAMBIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE GANE,
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NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE GRENADE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,
PREDSEDNIKA KOOPERATIVNE REPUBLIKE GVAJANE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE HAITI,
VODITELJA DRŽAVE JAMAJKE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE KENIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE KIRIBATI,
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA KRALJEVINE LESOTO,
PREDSEDNICE REPUBLIKE LIBERIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADAGASKAR,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALAVI,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALI,
VLADE REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,
PREDSEDNIKA ISLAMSKE REPUBLIKE MAVRETANIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MAURITIUS,
VLADE FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MOZAMBIK,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE NAMIBIJE,
VLADE REPUBLIKE NAURU,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE NIGER,
PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,
VLADE NIUE,
VLADE REPUBLIKE PALAU,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,
PREDSEDNIKA RUANDSKE REPUBLIKE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT KITTS IN NEVIS,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SVETE LUCIJE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT VINCENT IN GRENADINES,
VODITELJA DRŽAVE NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,
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PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SENEGAL,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SEJŠELI,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SIERRA LEONE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SALOMONOVIH OTOKOV,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SURINAM,
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA KRALJEVINE SVAZI,
PREDSEDNIKA ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ČAD,
PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE VZHODNI TIMOR,
PREDSEDNIKA TOGOŠKE REPUBLIKE,
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA TONGE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE TUVALUJA,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE UGANDE,
VLADE REPUBLIKE VANUATU,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZAMBIJE,
VLADE REPUBLIKE ZIMBABVE,
KI SO SE po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki
DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Edini člen

„OB UPOŠTEVANJU, da razvojni cilji novega tisočletja, ki iz
hajajo iz Milenijske deklaracije, sprejete na Generalni skup
ščini Združenih narodov leta 2000, zlasti izkoreninjene
skrajne revščine in lakote, skupaj z razvojnimi cilji in načeli,
dogovorjenimi na konferencah Združenih narodov leta
2000, zlasti izkoreninjenje skrajne revščine in lakote, skupaj
z razvojnimi cilji in načeli, dogovorjenimi na konferencah
Združenih narodov, predstavljajo jasno vizijo in morajo
predstavljati podlago za sodelovanje med AKP in EU v okviru
tega sporazuma. Ob priznavanju, da si morajo države EU in
AKP skupaj prizadevati za pospeševanje napredka pri dose
ganju razvojnih ciljev novega tisočletja;“.

Na podlagi postopka iz člena 95 Sporazuma se Sporazum iz
Cotonouja spremeni:

A. PREAMBULA
1.

Enajsta uvodna izjava, ki se začne z „OB SKLICEVANJU na
Librevillško in Santodominško deklaracijo …“ se nadomesti
z naslednjim:
„OB SKLICEVANJU na deklaracije zaporednih vrhov vodite
ljev držav in vlad držav AKP;“.

2.

Dvanajsta uvodna izjava, ki se začne z „OB UPOŠTEVANJU,
da razvojni cilji novega tisočletja …“ se nadomesti
z naslednjim:

3.

Za dvanajsto uvodno izjavo, ki se začne z „OB
UPOŠTEVANJU, da razvojni cilji novega tisočletja …“ se
vstavi naslednja uvodna izjava:
„S SPREJEMOM agende o učinkovitosti pomoči, ki se je za
čela v Rimu, nadaljevala v Parizu in nadalje oblikovala
v agendi za ukrepanje iz Akre;“.

4.11.2010

4.

SL

Uradni list Evropske unije

Trinajsta uvodna izjava, ki se začne z „OB POSVEČANJU
posebne pozornosti zaobljubam …“ se nadomesti
z naslednjim:

pospešujejo vključevanje držav AKP v svetovno gospo
darstvo v zvezi s trgovinskimi in zasebnimi investicija
mi. Pristop vključuje usposabljanje nosilcev razvoja in
izboljševanje institucionalnega okvira, potrebnega za so
cialno kohezijo, za delovanje demokratične družbe in
tržne ekonomije ter za nastanek aktivne in organizirane
civilne družbe. Sistematično se upoštevajo položaj žensk
in vprašanja spolov na vseh področjih – političnem,
gospodarskem in socialnem. Načela trajnostnega uprav
ljanja z naravnimi bogastvi in okoljem, vključno
s podnebnimi spremembami, se uporabljajo in so sestav
ni del partnerstva na vseh ravneh.“.

„OB POSVEČANJU posebne pozornosti zaobljubam in do
govorjenim ciljem na glavnih konferencah ZN in drugih
mednarodnih konferencah ter ob priznavanju potrebe po
sprejetju nadaljnjih ukrepov za doseganje ciljev in izvajanje
delovnih programov, sestavljenih na teh forumih;“.

5.

Za trinajsto uvodno izjavo, ki se začne z „OB POSVEČANJU
posebne pozornosti zaobljubam …“ se vstavi naslednja
uvodna izjava:

„OB ZAVEDANJU resnega svetovnega okoljskega izziva, ki
ga predstavljajo podnebne spremembe, in ob globoki
zaskrbljenosti, da najbolj ranljive skupine prebivalstva živijo
v državah v razvoju, zlasti v najmanj razvitih državah in
majhnih otoških državah AKP, kjer s podnebjem povezani
pojavi, kot so dvig morske gladine, obalna erozija, poplave,
suše in širjenje puščav, ogrožajo preživljanje in trajnostni
razvoj;“.

B.

1.

BESEDILO ČLENOV SPORAZUMA IZ COTONOUJA

Člen 1 se spremeni:

(a) tretji odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Ti cilji in mednarodne zaveze pogodbenic, vključno
z razvojnimi cilji novega tisočletja, se upoštevajo v vseh
razvojnih strategijah in se uresničujejo s celovitim pri
stopom ob sočasnem upoštevanju političnih,
gospodarskih, družbenih, kulturnih in okoljskih vidikov
razvoja. Partnerstvo zagotavlja enoten okvir podpore za
razvojne strategije, ki jih sprejme posamezna država
AKP.“;
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2.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2
Temeljna načela

Sodelovanje držav AKP in ES, podprto s pravno zavezujočim
sistemom in obstojem skupnih institucij, temelji na
mednarodno dogovorjeni agendi o učinkovitosti pomoči
v zvezi z lastništvom, prilagajanjem, usklajevanjem,
k rezultatom usmerjenim upravljanjem pomoči in vzajemno
odgovornostjo, se izvaja na podlagi naslednjih temeljnih
načel:

— enakost med partnerji in lastništvo nad razvojnimi stra
tegijami: zaradi izpolnjevanja ciljev partnerstva
države AKP opredelijo razvojne strategije svojih gospo
darstev in družb popolnoma suvereno in ob upoštevanju
bistvenih ter temeljnih elementov iz člena 9; partnerstvo
spodbuja lastništvo zadevnih držav in prebivalcev nad
razvojnimi strategijami; razvojni partnerji EU svoje pro
grame prilagodijo tem strategijam,

— udeležba: poleg centralne vlade kot glavnega partnerja je
partnerstvo odprto tudi za parlamente držav AKP in lo
kalne organe v državah AKP ter različne vrste drugih no
silcev, da bi spodbudili vključevanje vseh delov družbe,
vključno z zasebnim sektorjem in organizacijami civilne
družbe, v glavni tok političnega, gospodarskega in druž
benega življenja,

(b) četrti odstavek se nadomesti z naslednjim:

„V ta okvir sodijo trajnostna gospodarska rast, razvoj za
sebnega sektorja, povečanje zaposlenosti in izboljšanje
dostop do proizvodnih virov. Podpirajo se spoštovanje
pravic posameznika in zadovoljevanje osnovnih potreb,
pospeševanje socialnega razvoja in pogojev za pravično
porazdelitev sadov rasti. Spodbujajo in podpirajo se pro
cesi regionalnega in podregionalnega povezovanja, ki

— osrednja vloga dialoga in izpolnjevanje medsebojnih
obveznosti ter odgovornost: obveznosti, ki jih pogodbe
nice prevzamejo v okviru njihovega dialoga, imajo pri
njihovem partnerstvu in sodelovanju osrednji pomen;
pogodbenice pri določanju in izvajanju potrebnih po
stopkov prilagajanja in usklajevanja vlagateljev tesno so
delujejo, da se zagotovi ključna vloga držav AKP v teh
postopkih,
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— diferenciacija in regionalizacija: ureditve in prednostne
naloge sodelovanja se razlikujejo glede na razvojno
stopnjo partnerja, njegove potrebe, uspešnost in
dolgoročno razvojno strategijo. Najmanj razvite države
so deležne posebne obravnave. Upošteva se ranljivost
neobalnih in otoških držav. Posebna pozornost se name
ni regionalnemu povezovanju, tudi na ravni celine.“.

3.

4.
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Člen 6 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Nosilci sodelovanja bodo vključevali:

(a) državne nosilce (lokalne, regionalne in nacionalne),
vključno z nacionalnimi parlamenti držav AKP;

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

(b) regionalne organizacije držav AKP in Afriško unijo.
V tem sporazumu pojem regionalnih organizacij ali
ravni vključuje tudi podregionalne organizacije ali
ravni;

„Člen 4
Splošni pristop

(c) nedržavne nosilce:
Države AKP določijo razvojna načela, strategije ter modele
svojih gospodarstev in družb popolnoma suvereno. S Skup
nostjo vzpostavijo programe sodelovanja, predvidene v tem
sporazumu. Vendar pogodbenice priznavajo dopolnilno vlo
go in možnost prispevanja nedržavnih nosilcev, nacionalnih
parlamentov držav AKP in lokalnih decentraliziranih
organov k razvojnemu procesu, zlasti na nacionalnih in re
gionalnih ravneh. V ta namen so nedržavni nosilci, nacional
ni parlamenti držav AKP in lokalni decentralizirani organi
pod pogoji iz tega sporazuma po potrebi:

— zasebni sektor,

— gospodarske in socialne partnerje, vključno
s sindikati,

— civilno družbo v vseh svojih oblikah glede na
nacionalne značilnosti.“;

— obveščeni in vključeni v posvetovanje o politikah in
strategijah sodelovanja, prednostnih nalogah sodelova
nja zlasti na področjih, ki jih zadevajo ali nanje
neposredno vplivajo, ter političnem dialogu,

(b) v odstavku 2 se besedi „nevladnih nosilcev“ nadomestita
z besedama „nedržavnih nosilcev“.

5.
— oskrbljeni s podporo pri usposabljanju na kritičnih pod
ročjih, da bi povečali usposobljenost teh nosilcev, zlasti
v zvezi z organizacijo in zastopanjem, ter vzpostavitev
posvetovalnih mehanizmov, vključno s potmi komuni
kacije in dialoga, ter pospešili strateško povezovanje.

Nedržavni nosilci in lokalni decentralizirani organi so po
potrebi:

— oskrbljeni s finančnimi viri pod pogoji iz tega
sporazuma, da bi podprli lokalne razvojne procese,

— vključeni v izvajanje projekta in programov sodelovanja
na področjih, ki jih zadevajo ali na katerih imajo ti no
silci komparativno prednost.“.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8
Politični dialog

1. Pogodbenice redno sodelujejo v celovitem, uravnoteže
nem in temeljitem političnem dialogu, ki vodi k obveznostim
na obeh straneh.

2. Cilj tega dialoga je izmenjava informacij, pospeševanje
medsebojnega razumevanja in lajšanje vzpostavitve dogovo
rjenih prednostnih nalog in skupnih načrtov, zlasti s prizna
vanjem obstoječih vezi med različnimi vidiki odnosov med
pogodbenicami in raznimi področji sodelovanja iz tega
sporazuma. Dialog lajša posvetovanja in krepi sodelovanje
med pogodbenicami v okviru mednarodnih forumov ter po
spešuje in ohranja sistem učinkovitega večstranskega sodelo
vanja. Cilji dialoga vključujejo tudi preprečevanje položajev,
v katerih bi ena pogodbenica imela za potrebno sklicevati
sena klavzulo o neizvajanju.
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3. Dialog obsega vse namene in cilje iz tega sporazuma ter
vsa vprašanja skupnega, splošnega ali regionalnega interesa,
vključno z vprašanji, ki zadevajo regionalno in celinsko po
vezovanje. Prek dialoga pogodbenice prispevajo k miru, var
nosti in stabilnosti ter uveljavljajo stabilno in demokratično
politično okolje. Dialog zajema strategije sodelovanja,
vključno z načrti o učinkovitosti pomoči, pa tudi globalne in
sektorske politike, vključno z okoljem, podnebnimi spre
membami, spolom, migracijo in vprašanji, povezanimi s kul
turno dediščino. Prav tako obravnava globalne in sektorske
politike obeh pogodbenic, ki bi lahko vplivale na uresničeva
nje ciljev razvojnega sodelovanja.

4. Dialog se med drugim osredotoči na določena politična
vprašanja, ki so v obojestranskem interesu ali splošnega po
mena za doseganje ciljev tega sporazuma, kot so trgovanje
z orožjem, preveliki izdatki za vojsko, droge, organiziran
kriminal ali delo otrok, ali kakršna koli diskriminacija, na
primer na podlagi rase, barve kože, spola, jezika, vere, poli
tičnega ali drugega mnenja, nacionalnega ali družbenega po
rekla, premoženja, rojstva ali drugega statusa. Dialog zajema
tudi redno ocenjevanje razvoja v zvezi s spoštovanjem člo
vekovih pravic, demokratičnih načel, pravne države in odgo
vornega vodenja.

6.
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Člen 9 se spremeni:
(a) v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti
z naslednjim:
„Odgovorno vodenje, na katerem temelji partnerstvo
med državami AKP in EU, podpira domače in medna
rodne politike pogodbenic ter predstavlja temeljni ele
ment tega sporazuma. Pogodbenice soglašajo, da samo
hudi primeri korupcije, vključno s podkupovanjem, ki
vodi k taki korupciji, kot je navedeno v členu 97, pred
stavljajo kršitev tega elementa.“;
(b) odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:
„Načela, ki so podlaga bistvenih in temeljnih elementov,
kakor so opredeljeni v tem členu, veljajo enako za države
AKP na eni strani ter za Evropsko unijo in njene države
članice na drugi strani.“.

7.

Člen 10 se spremeni:
(a) v odstavku 1 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

5.
Pomembno vlogo v tem dialogu imajo široko zasnova
ne politike spodbujanja miru ter preprečevanja, obvladova
nja in reševanja konfliktov, v katerih je prisotno nasilje, pri
opredelitvi prednostnih področij sodelovanja pa tudi potre
ba po celovitem upoštevanju cilja miru in demokratične sta
bilnosti. V dialogu v tem smislu po potrebi v celoti sodelujejo
zadevne regionalne organizacije držav AKP in Afriška unija.

„— večje vključevanje nacionalnih parlamentov AKP,
lokalnih decentraliziranih organov, kadar je to
ustrezno, ter dejavne in organizirane civilne družbe
in zasebnega sektorja.“;
(b) v odstavku 2 se besedi „tržnega gospodarstva“ nadome
stita z besedami „socialnega tržnega gospodarstva“.

6. Dialog se izvaja na prožen način. Dialog je glede na po
trebe formalen ali neformalen ter se izvaja znotraj in izven in
stitucionalnega okvira, vključno s Skupino AKP, Skupno
parlamentarno skupščino AKP-EU, v ustrezni obliki in na
ustrezni ravni, vključujoč nacionalno, regionalno, celinsko
ravnjo ali vso AKP raven.

8.

Člen 11 se spremeni:

„Člen 11
Politike vzpostavljanja miru, preprečevanje
in reševanje konfliktov, odziv na občutljive
razmere

7.
Regionalne organizacije in predstavniki organizacij ci
vilne družbe ter po potrebi nacionalni parlamenti držav AKP
so vključeni v ta dialog.

8.
Kjer je primerno in da se prepreči nastanek položajev,
v katerih bi ena pogodbenica smatrala za potrebno, da se
sklicuje na posvetovalni postopek, ki je predviden v členu 96,
je dialog o bistvenih elementih sistematičen in formaliziran
v skladu s pravili iz Priloge VII.“.

1. Pogodbenice priznavajo, da brez razvoja in zmanjšanja
revščine ne bo trajnega miru in varnosti, brez miru in varno
sti pa ni mogoč trajnostni razvoj. Pogodbenice izvajajo
v okviru partnerstva aktivno, celovito in enotno politiko
vzpostavljanja miru ter preprečevanja in reševanja
konfliktov, varnosti ljudi in obravnavajo občutljive razmere.
Ta politika temelji na načelu lastništva in se osredotoči zlasti
na nacionalno, regionalno in celinsko usposabljanje ter na
zgodnje preprečevanje konfliktov, v katerih je prisotno nasi
lje, z namenskim odpravljanjem njihovih vzrokov, vključno
z revščino, in ustrezno kombinacijo vseh razpoložljivih
instrumentov.
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Pogodbenice priznavajo, da je treba odpraviti nove ali vse
bolj razširjene varnostne grožnje, kot so organizirani
kriminal, piratstvo ter trgovina zlasti z ljudmi,
prepovedanimi drogami in orožjem. Prav tako je treba
upoštevati vplive globalnih izzivov, kot so pretresi na med
narodnih finančnih trgih, podnebne spremembe in
pandemije.

Pogodbenice poudarjajo pomembno vlogo regionalnih orga
nizacij pri vzpostavljanju miru in preprečevanju in reševanju
konfliktov ter pri odpravljanju novih ali vse bolj razširjenih
varnostnih groženj v Afriki, kar je ključna odgovornost Afri
ške unije.

2.
Na podlagi medsebojne odvisnosti varnosti in razvoja
se oblikujejo ukrepi na področju vzpostavljanja miru ter pre
prečevanja in reševanja konfliktov, ki združujejo kratkoroč
ne in dolgoročne pristope, ki obsegajo in presegajo krizno
upravljanje. Ukrepi odpravljanja novih ali vse bolj razširje
nih varnostnih groženj med drugim zagotavljajo kazenski
pregon, vključno s sodelovanjem na področju kontrole na
mejah, krepitvijo varnosti mednarodne dobavne verige ter iz
boljšanjem zaščitnih ukrepov zračnega, morskega in cestne
ga prevoza.

Ukrepi na področju vzpostavljanja miru ter preprečevanja in
reševanja konfliktov zajemajo zlasti podporo uravnoteženju
političnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih priložnosti
med vsemi deli družbe, krepitvi demokratične legitimnosti in
učinkovitosti vodenja, vzpostavitvi učinkovitih mehanizmov
za mirno spravo med interesnimi skupinami, aktivnemu
vključevanju žensk, premostitvi ločnic med različnimi deli
družbe, pa tudi podporo dejavni in organizirani civilni druž
bi. V zvezi s tem se posebna pozornost nameni razvoju
sistemov zgodnjega opozarjanja in mehanizmov vzpostavlja
nja miru, ki bi prispevali k preprečevanju konfliktov.

3.
Zadevni ukrepi med drugim vključujejo tudi podporo
posredovanju, pogajanjem in prizadevanjem za pomiritev,
učinkovitemu regionalnemu upravljanju s skupnimi, neza
dostnimi naravnimi viri, demobilizaciji in ponovnemu vklju
čevanju bivših udeležencev vojne v družbo, reševanju
problemov otrok vojakov ter nasilja nad ženskami in otroki.
Sprejmejo se ustrezni ukrepi za odgovorno omejitev izdat
kov za vojsko in trgovino z orožjem, vključno s podporo
spodbujanju in uporabi dogovorjenih standardov in pravil
o obnašanju, ter tudi za boj proti dejavnostim, ki zaostrujejo
konflikte.
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lahkega orožja ter streliva zanj, vključno z neustrezno
zavarovanimi in slabo upravljanimi zalogami in rezervami
ter nenadzorovanim širjenjem.

Pogodbenice se dogovorijo, da bodo usklajevale, upoštevale
in v celoti izvajale svoje obveznosti v okviru vseh ustreznih
mednarodnih konvencij in instrumentov, in se v ta namen
zavezujejo k sodelovanju na nacionalni, regionalni in celin
ski ravni.

3b.
Pogodbenice se tudi zavezujejo, da bodo sodelovale
pri preprečevanju aktivnosti plačancev v skladu s svojimi ob
veznostmi v okviru vseh ustreznih mednarodnih konvencij
in instrumentov ter lastnih zakonov in drugih predpisov.

4. Za strateško in učinkovito obravnavanje občutljivih
razmer si pogodbenice izmenjujejo informacije in omogoča
jo preprečevalne odzive, ki skladno združujejo orodja
diplomacije, varnosti in razvojnega sodelovanja. Pogodbeni
ce se dogovorijo o najboljšem načinu okrepitve zmogljivosti
držav pri izpolnjevanju njihovih glavnih nalog in spodbuja
nja politične volje za reforme ob upoštevanju načela lastni
štva. V občutljivih razmerah je zlasti pomemben politični
dialog, ki se še naprej razvija in krepi.

5. V primeru konflikta, v katerem je prisotno nasilje, po
godbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za preprečitev
stopnjevanja nasilja, za omejitev njegovega ozemeljskega ši
rjenja in za lajšanje mirnega reševanja obstoječih sporov. Po
sebna pozornost se posveča zagotavljanju, da se finančna
sredstva za sodelovanje uporabijo v skladu z načeli in cilji
partnerstva, in preprečevanju preusmeritve sredstev za name
ne vojskovanja.

6. Po rešitvi konflikta pogodbenice sprejmejo vse primer
ne ukrepe za stabilizacijo razmer v prehodnem obdobju za
lajšanje ponovne vzpostavitve nenasilnih, stabilnih in demo
kratičnih razmer. Pogodbenice poskrbijo za vzpostavitev
potrebnih povezav med izrednimi ukrepi, rehabilitacijo in
razvojnim sodelovanjem.

7. Pri spodbujanju krepitve miru in mednarodne pravice
pogodbenice ponovno potrjujejo svojo odločenost za:

— medsebojno izmenjavo izkušenj v zvezi s sprejemanjem
pravnih prilagoditev, ki so potrebne za ratifikacijo in
izvajanje Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega
sodišča, in

— boj proti mednarodnemu kriminalu v skladu z medna
rodnim pravom z upoštevanjem Rimskega statuta.
3a.
Poudarek je zlasti na boju zoper protipehotne mine in
eksplozivne ostanke vojne ter preprečevanju nedovoljene
proizvodnje, prenosa, kroženja in zbiranja majhnega in

Pogodbenice si prizadevajo za ratifikacijo in izvajanje
Rimskega statuta ter povezanih instrumentov.“.
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Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12
Skladnost politik Skupnosti in njihov vpliv
na izvajanje tega sporazuma

Pogodbenice se zavezujejo k obravnavanju usklajenosti poli
tik za razvoj, ki je ciljno, strateško in k partnerstvu usmerje
no, vključno s krepitvijo dialoga o vprašanjih usklajenosti
politik za razvoj. Unija priznava, da lahko politike Unije,
razen razvojne politike, podpirajo prednostne naloge razvo
ja držav AKP v skladu s cilji iz tega sporazuma. Na podlagi
tega bo Unija okrepila usklajenost navedenih politik z name
nom uresničevanja ciljev iz tega sporazuma.

Če Skupnost namerava v okviru uresničevanja svojih poob
lastil sprejeti ukrep, ki bi lahko vplival na interese držav AKP
v smislu ciljev tega sporazuma, mora brez poseganja
v člen 96 o svoji nameri pravočasno obvestiti skupino AKP.
V ta namen Komisija redno obvešča Sekretariat skupine AKP
o načrtovanih predlogih in istočasno predloži svoj predlog
takih ukrepov. Po potrebi lahko pobudo za predlog po infor
miranju dajo tudi države AKP.

Da bi se lahko upoštevali njihovi pomisleki glede vpliva teh
ukrepov, se na njihov predlog nemudoma opravijo posveto
vanja pred sprejetjem končne odločitve.

Poleg tega lahko države AKP in skupina AKP po takih posve
tovanjih Skupnosti čim prej pisno sporočijo svoje pomisleke
in predložijo predloge za spremembe, v katerih nakažejo
način upoštevanja njihovih pomislekov.

Če se Skupnost ne strinja s predlogi držav AKP, jih o tem čim
prej obvesti, pri čemer navede svoje razloge.

Skupini AKP se sporočijo tudi ustrezne informacije o začet
ku veljavnosti takih odločitev, po možnosti vnaprej.“.

10. Člen 14 se nadomesti z naslednjim:
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poseganja v zadevne določbe veljavnih ali prihodnjih spora
zumov o gospodarskem partnerstvu prizadevajo za zagotav
ljanje usklajevanja, skladnosti in dopolnjevanja ter tudi za
učinkovit in vzajemen pretok informacij.“.

11. Doda se naslednji člen:
„Člen 14a
Srečanja voditeljev držav ali vlad
Pogodbenice se v ustrezni obliki sestajajo na ravni voditeljev
držav ali vlad na podlagi skupnega dogovora v ustrezni
obliki.“.

12. Člen 15 se spremeni:
(a) v odstavku 1 se tretji pododstavek nadomesti
z naslednjim:
„Svet ministrov se praviloma sestane enkrat letno na
predsednikovo pobudo in kadar koli se zdi potrebno,
v obliki in geografski sestavi, ki sta primerni za zadevna
vprašanja. Na takšnih srečanjih potekajo posvetovanja
na visoki ravni o vprašanjih, ki posebej zadevajo pogod
benice, s čimer se dopolnjuje delo, ki se izvaja v Skup
nem trgovinskem odboru ministrov, kot je določeno
v členu 38, in v Odboru držav AKP in ES za sodelovanje
pri financiranju razvoja, kot je določeno v členu 83, kar
prispeva k rednim letnim srečanjem Sveta ministrov.“;
(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti
z naslednjim:
„Med rednimi letnimi srečanji ali s pisnim postopkom
lahko sprejema odločitve, ki so zavezujoče za pogodbe
nice in oblikuje resolucije, priporočila in mnenja. Svet
ministrov letno poroča Skupni parlamentarni skupščini
o izvajanju sporazuma. Preučuje in presoja resolucije in
priporočila, ki jih sprejme Skupna parlamentarna
skupščina.“.

13. Člen 17 se spremeni:
(a) odstavek 2 se spremeni:

„Člen 14
Skupne institucije

1.
Skupne institucije tega sporazuma so Svet ministrov,
Odbor veleposlanikov in Skupna parlamentarna skupščina.

2.
Skupne institucije in institucije, ki so ustanovljene
v skladu s sporazumi o gospodarskem partnerstvu, si brez

(i)

tretja in četrta alinea se nadomestita z naslednjim:
„— razpravljati o vprašanjih v zvezi z razvojem in
partnerstvom med AKP in EU, vključno
s sporazumi o gospodarskem partnerstvu,
drugimi trgovinskimi dogovori, Evropskim raz
vojnim skladom ter državnimi in regionalnimi
strateškimi dokumenti. V ta namen Komisija
predloži takšne strateške dokumente v vednost
Skupni parlamentarni skupščini,
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— razpravljati o letnem poročilu Sveta ministrov
o izvajanju tega sporazuma ter sprejemati
resolucije in dajati priporočila Svetu ministrov
zaradi doseganja ciljev tega sporazuma,“;

(ii) doda se naslednja alinea:

„— prizadevati si za institucionalni razvoj in uspo
sabljanje nacionalnih parlamentov v skladu
s členom 33(1) tega sporazuma.“;

4.11.2010

ter med njimi. V tem smislu in v okviru razvojnih
politik in reform v državah AKP je namen strategij
sodelovanja AKP in ES na nacionalni in, kadar je to
ustrezno, na regionalnih ravneh:“;
(ii) točka (a) se nadomesti z naslednjim:
„(a) doseganje hitre in trajnostne gospodarske rasti,
ki ustvarja delovna mesta, razvijanje zasebnega
sektorja, povečevanje zaposlovanja ter izboljša
nje dostopa do proizvodnih gospodarskih
dejavnosti in virov;“;

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
(iii) doda se naslednja točka:
Skupna parlamentarna skupščina se sestane dva
„3.
krat letno na plenarnem zasedanju, izmenično v Evrop
ski uniji in eni od držav AKP. Zaradi krepitve
regionalnega povezovanja in podpore sodelovanju med
nacionalnimi parlamenti se srečanja med člani
parlamentov EU in AKP organizirajo na regionalni ravni.

Takšna srečanja na regionalni ravni se bodo organizirala
v skladu s cilji iz člena 14(2) tega sporazuma.“.

14. Člen 19(2) se nadomesti z naslednjim:

Sodelovanje se nanaša na sklepe konferenc Združenih
„2.
narodov ter na cilje in delovne programe, dogovorjene na
mednarodni ravni, in na spremljanje njihovega izvajanja kot
na temelj razvojnih načel. Sodelovanje se nanaša tudi na
mednarodne cilje razvojnega sodelovanja ter posveča
posebno pozornost uvedbi kakovostnih in količinskih
pokazateljev napredka. Pogodbenice si bodo skupaj
prizadevale za pospeševanje napredka pri doseganju razvoj
nih ciljev novega tisočletja.“.

„(aa)pospeševanje regionalnega sodelovanja in
povezovanja;“;
(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2. Pri vključevanju v vsa področja sodelovanja se si
stematično upoštevajo naslednja tematska ali horizon
talna vprašanja: človekove pravice, vprašanja spola,
demokracija, odgovorno vodenje, okoljska trajnost,
podnebne spremembe, nalezljive in nenalezljive bolezni
ter institucionalni razvoj in usposabljanje. Ta področja
so tudi upravičena do podpore Skupnosti.“.

16. Člen 21 se spremeni:
(a) v uvodnem delu odstavka 1 se besedi „zasebno
investiranje“ nadomestita z „investiranje“;
(b) v odstavku 3, točka (c), se besedi „s povečevanjem“ na
domestita s „s povečanjem“;

15. Člen 20 se spremeni:
(c) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:
(a) odstavek 1 se spremeni:

(i)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„1.
Cilji razvojnega sodelovanja AKP-ES se
zasledujejo prek celovitih strategij, ki obsegajo
gospodarske, socialne, kulturne, okoljske in
institucionalne elemente, glede katerih mora biti za
gotovljeno lokalno lastništvo. Sodelovanje tako us
tvarja enotni okvir omogočanja podpore lastnim
razvojnim strategijam AKP, ki zagotavlja dopolnje
vanje in medsebojno vplivanje med raznimi ele
menti, zlasti na nacionalnih in regionalnih ravneh

„5. Podpora investiranju in razvoju zasebnega sekto
rja povezuje ukrepe in pobude na makro-, mezo- in mi
kro gospodarski ravni ter spodbuja iskanje inovativnih
finančnih mehanizmov, vključno z mešanjem zasebnih
in javnih virov financiranja razvojne pomoči ter vpliva
njem nanje.“;
(d) doda se naslednji odstavek:
Sodelovanje podpira investicije javnega sektorja
„6.
v temeljno infrastrukturo, katerih cilj je razvoj zasebne
ga sektorja, gospodarska rast in izkoreninjenje revščine.“.
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17. V členu 22(1), točka (b), se uvodno besedilo nadomesti
z naslednjim:

(e) trajnostni razvoj vodnih virov, ki temelji na načelih in
tegriranega upravljanja vodnih virov, z zagotavljanjem
pravične in trajnostne porazdelitve skupnih vodnih virov
glede na različno uporabo;

„(b) strukturnih politik, oblikovanih za krepitev vloge različ
nih nosilcev, zlasti zasebnega sektorja, in izboljšanja
okolja za povečano sprostitev domačih virov ter rast po
slovanja, investiranja in zaposlovanja, pa tudi:“.

(f) trajnostni razvoj ribogojstva in ribolova, ki vključuje ri
bolov v celinskih vodah in morske vire v izključnih eko
nomskih conah držav AKP;

18. Člen 23 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 23
Razvoj gospodarskega sektorja

Sodelovanje podpira trajnostno politiko in institucionalne re
forme ter investicije, potrebne za pravičen dostop do
gospodarskih dejavnosti in proizvodnih virov, zlasti:

(g) gospodarsko in tehnološko infrastrukturo in storitve,
vključno s prevozom, telekomunikacijskimi sistemi, ko
munikacijskimi storitvami in razvojem informacijske
družbe;
(h) razvoj konkurenčnih industrijskih, rudarskih in energet
skih sektorjev ob spodbujanju vključevanja in razvijanja
zasebnega sektorja;
(i)

razvoj trgovine, vključno s spodbujanjem poštenega
trgovanja;

(j)

razvoj podjetništva, finančnega in bančnega sektorja; ter
drugih storitvenih sektorjev;

(k) razvoj turizma;
(a) razvoj sistemov usposabljanja, ki prispevajo k večji pro
duktivnosti v formalnem in neformalnem sektorju;

(b) kapital, posojila, zemljišča, zlasti lastninske pravice in
pravice uporabe;

(l)

razvoj znanstvene, tehnološke in raziskovalne infra
strukture in storitev; vključno s izboljšanjem, prenosom
in prevzemom novih tehnologij;

(m) krepitev zmogljivosti na proizvodnih področjih, zlasti
v javnem in zasebnem sektorju;
(n) spodbujanje tradicionalnih znanj; in

(c) razvoj podeželskih strategij s ciljem vzpostavitve okvira
za decentralizirano načrtovanje, dodeljevanje virov in
upravljanje po načelu soudeležbe;

(d) razvoj strategij z namenom okrepitve kmetijske proiz
vodnje in produktivnosti v državah AKP z zagotavlja
njem zlasti nujnega financiranja za kmetijske raziskave,
kmetijske dejavnike in storitve, podporne podeželske in
frastrukture ter zmanjšanja in upravljanja tveganja. Pod
pora vključuje javne in zasebne investicije v kmetijstvo,
spodbujanje razvoja kmetijskih politik in strategij, kre
pitev organizacij kmetov in organizacij v zasebnem sek
torju, upravljanje naravnih virov ter razvoj in delovanje
kmetijskih trgov. Strategije kmetijske proizvodnje krepi
jo nacionalne in regionalne politike zanesljivosti oskrbe
s hrano ter regionalno povezovanje; V zvezi s tem sode
lovanje podpira prizadevanja AKP za okrepitev konku
renčnosti njihovega izvoza blaga in prilagoditev njihovih
strategij v zvezi z izvozom blaga glede na spreminjajoče
se pogoje trgovanja;

(o) razvoj in izvajanje posebnih strategij prilagajanja za ob
ravnavo vpliva odpravljanja preferencialov, po možnos
ti z vključitvijo dejavnosti, navedenih v točkah (a) do (n)
zgoraj.“.

19. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 23a
Ribištvo
Ker se priznava ključna vloga ribolova in ribogojstva v drža
vah AKP zaradi njunega pozitivnega prispevka k ustvarjanju
delovnih mest, ustvarjanju prihodka, zanesljivosti oskrbe
s hrano ter preživljanju podeželskih in obalnih skupnosti ter
s tem k zmanjšanju revščine, je cilj sodelovanja nadaljnji
razvoj sektorjev ribogojstva in ribolova v državah AKP, da se
trajnostno povečajo s tem povezane socialne in gospodarske
koristi.
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Programi in dejavnosti sodelovanja med drugim podpirajo
razvoj in izvajanje strategij trajnostnega razvoja ribogojstva
in ribolova ter načrtov upravljanja v državah in regijah AKP;
vključevanje ribogojstva in ribolova v nacionalne in regional
ne razvojne strategije; razvoj infrastrukture ter tehničnega
znanja in izkušenj, ki so potrebni, da se državam AKP omo
goči ustvarjanje največje trajne vrednosti ribolova in ribogoj
stva; usposabljanje držav AKP za premagovanje zunanjih
izzivov, zaradi česar ne morejo v celoti izkoristiti svojih ri
bolovnih virov; ter spodbujanje in razvoj skupnega vlaganja
v sektorje ribolova in ribogojstva držav AKP. Vsak sporazum
o ribolovu, o katerem lahko potekajo pogajanja med Skup
nostjo in državami AKP, ustrezno upošteva skladnost z raz
vojnimi strategijami na tem območju.
Na podlagi skupnega dogovora se lahko opravijo posvetova
nja na visoki ravni, tudi na ministrski ravni, z namenom raz
voja, izboljšanja in/ali krepitve razvojnega sodelovanja AKPEU na področju trajnostnega ribogojstva in ribolova.“.

20. V členu 25(1) se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:
„(a) izboljšanje izobraževanja in usposabljanja na vseh rav
neh s prizadevanjem za priznavanje kvalifikacij visoko
šolskega izobraževanja, vzpostavitev sistemov
zagotavljanja kakovosti izobraževanja, vključno z iz
obraževanjem in usposabljanjem prek interneta ali na
druge neobičajne načine, ter vzpostavitev tehničnih
zmogljivosti in sposobnosti;
(b) izboljšanje zdravstvenih sistemov, zlasti pravičnega do
stopa do celovitih in kakovostnih zdravstvenih storitev,
in prehrane, odpravljanje lakote in nedohranjenosti, za
gotavljanje primerne in zanesljive oskrbe s hrano,
vključno s podporo varnostnim mrežam;“.

21. Člen 27 se spremeni:
(a) naslov se nadomesti z naslednjim:
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(f) spodbujanje kulturne razsežnosti v izobraževanju in
sodelovanje mladine v kulturnih dejavnostih.“.

22. Členi 28, 29 in 30 se nadomestijo z naslednjim:
„Člen 28
Splošni pristop
1. Sodelovanje med AKP in EU učinkovito pomaga pri do
seganju ciljev in prednostnih nalog, ki so si jih države AKP
zastavile v okviru regionalnega sodelovanja in povezovanja.
2. V skladu s splošnimi cilji iz členov 1 in 20 je cilj sode
lovanja med AKP in EU:
(a) spodbujanje miru in stabilnosti ter preprečevanje in re
ševanje konfliktov;
(b) povečanje gospodarskega razvoja in gospodarskega so
delovanja z oblikovanjem večjih trgov, prostega pretoka
oseb, blaga, storitev, kapitala, delovne sile in tehnologije
med državami AKP, pospeševanje diverzifikacije gospo
darstev držav AKP, pospeševanje in širjenje trgovine med
državami AKP in tretjimi državami ter postopno
vključevanje držav AKP v svetovno gospodarstvo;
(c) spodbujanje upravljanja izzivov trajnostnega razvoja
z nadnacionalno razsežnostjo, med drugim s koordina
cijo in usklajevanjem politik regionalnega sodelovanja.
Pod pogoji iz člena 58 sodelovanje podpira tudi
3.
medregionalno sodelovanje in sodelovanje znotraj AKP, ki
vključuje:
(a) eno ali več regionalnih organizacij AKP, tudi na celinski
ravni;

„Kultura in razvoj“;
(b) točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) priznavanje, ohranjanje in spodbujanje vrednosti
kulturne dediščine; podpiranje razvoja zmogljivosti
v tem sektorju;“;

(b) evropske čezmorske države in ozemlja (ČDO) ter najbolj
oddaljene regije;
(c) države v razvoju, ki niso države AKP.

Člen 29
(c) dodata se naslednji točki:
„(e) priznavanje in podpiranje vloge kulturnih nosil
cev in kulturnih omrežij ter njihovega prispevka
k trajnostnemu razvoju; in

Sodelovanje med AKP in EU v podporo
regionalnemu sodelovanju in povezovanju
Na področju stabilnosti, miru in preprečevanja
1.
konfliktov, sodelovanje podpira:
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(a) spodbujanje in razvoj regionalnega političnega dialoga
na področjih preprečevanja in reševanja konfliktov; člo
vekovih pravic in demokratizacije; izmenjave, vzpostav
ljanja omrežij in spodbujanja mobilnosti med različnimi
nosilci razvoja, zlasti v civilni družbi;
(b) spodbujanje regionalnih pobud in politik o vprašanjih,
povezanih z varnostjo, vključno z nadzorom nad
oborožitvijo ter bojem proti drogam, organiziranemu
kriminalu, pranju denarja, podkupovanju in korupciji.
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Člen 30
Usposabljanje v podporo regionalnemu
sodelovanju in povezovanju AKP
Z namenom uresničevanja uspešnosti in učinkovitosti regio
nalnih politik se s sodelovanjem razvijajo in krepijo
zmogljivosti:

2.
Na področju regionalnega gospodarskega povezovanja
sodelovanje podpira:

(a) institucij in organizacij regionalnega povezovanja, ki jih
ustanovijo države AKP, ter institucij in organizacij, v ka
terih države AKP sodelujejo in ki spodbujajo regionalno
sodelovanje in povezovanje;

(a) sodelovanje najmanj razvitih držav AKP pri vzpostavlja
nju regionalnih trgov in uporabi njihovega deleža;

(b) nacionalnih vlad in parlamentov na področju regional
nega povezovanja; in

(b) izvajanje sektorskih gospodarskih reformnih politik na
regionalni ravni;
(c) liberalizacijo trgovine in plačil;
(d) spodbujanje čezmejnih tujih in domačih investicij ter
drugih pobud v zvezi regionalnim gospodarskim
povezovanjem;
(e) ublažitev učinkov neto prehodnih stroškov regionalne
ga povezovanja na proračunski prihodek in plačilno bi
lanco; in
(f) infrastrukturo, zlasti prevoz in komunikacije ter njiho
vo varnost in storitve, vključno z razvojem regionalnih
možnosti na področju informacijskih in komunikacij
skih tehnologij.
3. Na področju regionalnih politik za trajnostni razvoj so
delovanje podpira prednostne naloge razvoja regij AKP,
zlasti:
(a) okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno
z vodnimi viri in energijo, ter obravnavanje podnebnih
sprememb;
(b) zanesljivost oskrbe s hrano in kmetijstvo;
(c) zdravje, izobraževanje in usposabljanje;
(d) raziskovalni in tehnološki razvoj; in
(e) regionalne pobude za pripravljenost na naravne nesreče
in zmanjševanje njihove škode ter tudi obnovo po
nesrečah.

(c) nedržavnih nosilcev, vključno z zasebnim sektorjem.“.

23. Doda se naslednji člen:
„Člen 31a
HIV/AIDS
V okviru sodelovanja se podpirajo prizadevanja držav AKP za
razvoj in krepitev vseh področnih politik ter programov za
obravnavanje pandemije HIV/AIDS in preprečevanje, da bi ta
ovirala razvoj. Prav tako se podpirajo države AKP pri izbolj
ševanju in ohranjanju splošnega dostopa do preprečevanja,
zdravljenja, nege in podpore pri HIV/AIDS, pri čemer je cilj
sodelovanja zlasti:
(a) podpora razvoju in izvajanju celostnih večsektorskih
strategij in načrtov za HIV/AIDS kot prednostna naloga
v nacionalnih in regionalnih razvojnih načrtih;
(b) vključevanje vseh ustreznih sektorjev razvoja v nacional
ne odzive na HIV/AIDS in zagotavljanje široke mobili
zacije interesnih skupin na vseh ravneh;
(c) krepitev nacionalnih zdravstvenih sistemov in obravna
vanje pomanjkanja človeških virov na področju zdrav
stva kot podlage za zagotavljanje splošnega dostopa do
in učinkovitega povezovanja preprečevanja, zdravljenja
in nege pri HIV/AIDS ter drugih zdravstvenih storitev;
(d) obravnavanje neenakosti spolov, spolnega nasilja in zlo
rab kot dejavnikov za pandemijo HIV/AIDS ter krepitev
prizadevanj za zaščito pravic žensk in deklic, razvoj
učinkovitih programov HIV/AIDS, ki upoštevajo razliko
med spoloma, ter storitev za ženske in deklice, vključno
s storitvami, povezanimi s spolnim in reproduktivnim
zdravjem in pravicami, ter podporo polnemu vključeva
nju žensk v načrtovanje in odločanje o strategijah in pro
gramih, povezanih s HIV/AIDS;
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(e) razvoj podpornih pravnih in političnih okvirov ter od
pravljanje kaznovalnih zakonov, politik, praks, stigme in
diskriminacije, ki ogrožajo človekove pravice, povečuje
jo ranljivost za HIV/AIDS in ovirajo dostop do učinko
vitega preprečevanja, zdravljenja, nege in podpore pri
HIV/AIDS, vključno z zdravili, izdelki in storitvami za
ljudi, ki živijo s HIV/AIDS, in najbolj ogrožene
prebivalce;

(f) izboljšan dostop do z dokazi podprtega celovitega pre
prečevanja HIV/AIDS, ki obravnava lokalne dejavnike
epidemije ter posebne potrebe žensk, mladine in najbolj
ogroženih prebivalcev; in

(g) zagotavljanje splošnega in zanesljivega dostopa do
varnih, visokokakovostnih in cenovno dostopnih zdra
vil ter do zdravstvenih izdelkov, vključno z izdelki na
področju spolnega in reproduktivnega zdravja.“.
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(ii) dviga političnega pomena podnebnih sprememb na
področju razvojnega sodelovanja, vključno preko
ustreznega političnega dialoga;
(iii) pomoč državam AKP pri prilagajanju podnebnim
spremembam v ustreznih sektorjih, kot so kmetij
stvo, gospodarjenje z vodami in infrastruktura,
vključno s prenosom in sprejetjem ustreznih ter
okolju prijaznih tehnologij;
(iv) spodbujanje zmanjševanja tveganja nesreč, kar
odraža, da je vedno večji delež nesreč povezanih
s podnebnimi spremembami;
(v) zagotavljanje finančne in tehnične podpore za
ukrepe ublažitve držav AKP v skladu z njihovimi
cilji v zvezi z zmanjšanjem revščine in trajnostnim
razvojem, vključno z zmanjšanjem emisij, ki nasta
jajo zaradi krčenja in degradacije gozdov, in zmanj
šanjem emisij v kmetijskem sektorju;

24. Doda se naslednji člen:

„Člen 32a

(vi) izboljšanje obveščanja in napovedovanja o vreme
nu in podnebju ter sistemov zgodnjega opozarjanja;
in

Podnebne spremembe

Pogodbenice priznavajo, da so podnebne spremembe resen
svetovni okoljski izziv in ogrožajo doseganje razvojnih ciljev
novega tisočletja, zaradi česar je potrebna ustrezna, predvid
ljiva in pravočasna finančna podpora. Sodelovanje iz teh raz
logov ter v skladu z določbami člena 32 in zlasti točke (a)
odstavka 2 navedenega člena:

(a) priznava ranljivost držav AKP ter zlasti majhnih oto
kov in nizkoležečih držav AKP zaradi pojavov, poveza
nih s podnebjem, kot so obalna erozija, cikloni, poplave
in razseljenost zaradi okoljskih dejavnikov, ter zlasti ran
ljivost najmanj razvitih in kopenskih držav AKP zaradi
vse pogostejših poplav, suše, krčenja gozdov in širjenja
puščav;

(b) krepi in podpira politike in programe za prilagoditev po
sledicam in grožnji zaradi podnebnih sprememb ter za
njihovo ublažitev, tudi prek institucionalnega razvoja in
usposabljanja;

(c) povečuje zmogljivost držav AKP na področju razvoja
svetovnega trga ogljika in udeležbe na njem; ter

(vii) spodbujanje obnovljivih virov energije in tehnolo
gij z nižjimi emisijami ogljika, ki krepijo trajnostni
razvoj.“.

25. V členu 33(3), se točka (c) nadomesti z naslednjim:
„(c) izboljšanje in krepitev upravljanja javnih financ in fiskal
nega upravljanja, da se v državah AKP razvijejo
gospodarske dejavnosti in povečajo njihovi davčni
prihodki, pri čemer se v celoti spoštuje suverenost držav
AKP na tem področju.
Ukrepi lahko vključujejo:
(i)

krepitev zmogljivosti za upravljanje z domačimi
prihodki, vključno z oblikovanjem učinkovitih,
uspešnih in trajnostnih davčnih sistemov;

(ii) spodbujanje sodelovanja v mednarodnih strukturah
in postopkih davčnega sodelovanja, da se olajšata
nadaljnji razvoj mednarodnih standardov in učin
kovito usklajevanje z njimi;

(d) se osredotoča na naslednje dejavnosti:

(i)

vključevanje podnebnih sprememb v razvojne stra
tegije in prizadevanja za zmanjšanje revščine;

(iii) podporo izvajanju mednarodnih najboljših praks
v davčnih zadevah, vključno z načelom pregledno
sti in izmenjavo informacij, v državah AKP, ki so se
tem praksam zavezale;“.
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26. Člen 34(2) do (4) se nadomesti z naslednjim:

Končni cilj gospodarskega in trgovinskega sodelova
„2.
nja je državam AKP omogočiti, da so lahko v celoti udeležene
v mednarodni trgovini. V tem okviru je posebna pozornost
namenjena potrebi držav AKP, da dejavno sodelujejo
v večstranskih trgovinskih pogajanjih. Glede na trenutno
raven razvoja držav AKP je gospodarsko in trgovinsko sode
lovanje usmerjeno k temu, da se državam AKP omogoči ob
vladovanje izzivov globalizacije in njihova postopna
prilagoditev novim pogojem mednarodne trgovine, s čimer
se olajša njihov prehod v liberalizirano svetovno gospodar
stvo. V zvezi s tem bi bilo treba posebno pozornost nameni
ti ranljivosti številnih držav AKP zaradi njihove odvisnosti od
blaga ali nekaterih ključnih proizvodov, vključno s proizvo
di živilskopredelovalne industrije z dodano vrednostjo, in
tveganja odpravljanja preferencialov.

3.
V ta namen je cilj gospodarskega in trgovinskega sode
lovanja s pomočjo nacionalnih in regionalnih razvojnih stra
tegij, kot so opredeljene v naslovu I, povečati proizvodne,
dobavne in trgovinske zmogljivosti držav AKP, pa tudi nji
hovo sposobnost privabljanja investicij. Nadaljnji cilj je tudi
oblikovati nove trgovinske dinamike med pogodbenicami,
krepiti trgovinske in investicijske politike držav AKP, zmanj
šati njihovo odvisnost od blaga, spodbujati večjo raznolikost
gospodarstev ter izboljšati sposobnost držav AKP, da obvla
dujejo vsa vprašanja v zvezi s trgovino.
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povpraševanja, predvsem medsebojno povezanost infrastruk
ture, gospodarsko raznolikost in ukrepe trgovinskega razvo
ja kot načina za povečevanje konkurenčnosti držav AKP.
Tako se v razvojnih strategijah držav in regij AKP zadosten
pomen pripiše ustreznim ukrepom, ki jih Skupnost podpira,
zlasti preko zagotavljanja pomoči za trgovino.“.

28. Člena 36 in 37 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 36
Načini

1.
Glede na zgornje cilje in načela se pogodbenice dogo
vorijo o sprejetju vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev
sklenitve novih sporazumov o gospodarskem partnerstvu,
združljivih s STO, ki postopoma odstranjujejo ovire za nji
hovo medsebojno trgovino in povečujejo sodelovanje na
vseh področjih, pomembnih za trgovino.

2.
Cilj sporazumov o gospodarskem partnerstvu kot raz
vojnih instrumentov je spodbujati nemoteno in postopno
vključevanje držav AKP v svetovno gospodarstvo, zlasti s pol
nim izkoriščanjem potenciala regionalnega povezovanja in
trgovanja med državami na jugu.

3.
Pogodbenice soglašajo, da se ti novi trgovinski dogo
vori uvedejo postopoma.
Gospodarsko in trgovinsko sodelovanje se, ob
4.
upoštevanju medsebojnih interesov in posameznih razvojnih
stopenj pogodbenic, izvaja v popolni skladnosti z določbami
Svetovne trgovinske organizacije (STO), vključno s posebnim
in različnim obravnavanjem. Prav tako obravnava učinke od
pravljanja preferencialov v popolni skladnosti z večstranski
mi zavezami.“.

27. Člen 35(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

Gospodarsko in trgovinsko sodelovanje temelji na
„1.
pristnem, okrepljenem in strateškem partnerstvu. Nadalje te
melji na celovitem pristopu, zgrajenem na vztrajnosti in do
sežkih prejšnjih sporazumov med AKP in ES.

Člen 37
Postopki

1.
Med pogajanji o sporazumih o gospodarskem partner
stvu se v skladu z določbami naslova I in člena 35 zagotovi
usposabljanje v javnih in zasebnih sektorjih držav AKP,
vključno z ukrepi za povečanje konkurenčnosti, za krepitev
regionalnih organizacij in podporo pobudam za regionalno
trgovinsko povezovanje, po potrebi s pomočjo za
proračunsko prilagajanje in fiskalno reformo, pa tudi za na
dgrajevanje in razvoj infrastrukture ter spodbujanje
investiranja.

2.
Pogodbenice bodo redno pregledovale napredek poga
janj, kot je predvideno v členu 38.
2.
Gospodarsko in trgovinsko sodelovanje se gradi na po
budah držav AKP za regionalno vključevanje. Sodelovanje
v podporo regionalnemu sodelovanju in povezovanju, kot je
opredeljeno v naslovu I, ter gospodarsko in trgovinsko sode
lovanje se medsebojno krepijo. Gospodarsko in trgovinsko
sodelovanje obravnava zlasti omejitve na strani ponudbe in

3.
Pogajanja o sporazumih o gospodarskem partnerstvu
se bodo izvajala z državami AKP, ki menijo, da to lahko sto
rijo, in sicer na ravni, ki se jim zdi primerna, in po postop
kih, dogovorjenih v skupini AKP ter z namenom da bi se
podprli regionalni procesi povezovanja znotraj AKP.
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4.
Cilj pogajanj o sporazumih o gospodarskem partner
stvu je zlasti vzpostavitev časovnega načrta za postopno od
stranjevanje ovir za trgovanje med pogodbenicami v skladu
z ustreznimi pravili STO. Na strani Skupnosti liberalizacija tr
govine temelji na pravnem redu in ima za cilj izboljšanje tre
nutnega dostopa držav AKP do trga, med drugim s pregledom
pravil o poreklu. Pri pogajanjih se upoštevajo stopnja razvo
ja in družbeno-gospodarski vpliv trgovinskih ukrepov na
države AKP ter njihova zmožnost prilagajanja svojega gos
podarstva procesu liberalizacije. Pogajanja bodo zato glede
določanja dolžine zadostnega prehodnega obdobja, končne
ga seznama proizvodov ob upoštevanju občutljivih sekto
rjev in stopnje asimetrije v časovnem načrtu odpravljanja
tarif čim bolj prožna, pri čemer ostajajo v okviru veljavnih
pravil STO.

5.
Z namenom obrazložitve in utemeljitve doseženih do
govorov pogodbenice v STO tesno sodelujejo, zlasti glede
razpoložljive stopnje fleksibilnosti.

6.
Pogodbenice nadalje razpravljajo o tem, kako poeno
staviti in preučiti pravila o poreklu, vključno z določbami
o kumulaciji, ki veljajo za njihov izvoz.
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2. V skladu s cilji gospodarskega in trgovinskega sodelo
vanja si EU prizadeva za izvajanje ukrepov za premostitev
morebitnih negativnih učinkov liberalizacije, z namenom da
se v večstranskem trgovinskem sistemu čim dlje ohrani znat
en prednostni dostop za države AKP in se zagotovi čim dalj
še postopno uvajanje kakršnega koli neizogibnega
zmanjšanja preferenciala.“.

30. Člen 38(2) se nadomesti z naslednjim:
„2.
Skupni trgovinski odbor ministrov razpravlja o vseh
vprašanjih, povezanih s trgovino, ki zadevajo vse države
AKP, ter zlasti redno spremlja pogajanja o sporazumih
o gospodarskem partnerstvu in njihovo izvajanje. Posebno
pozornost nameni tekočim večstranskim trgovinskim poga
janjem ter preučuje vpliv pobud za širšo liberalizacijo na tr
govanje med AKP in ES ter razvoj gospodarstev AKP.
Z namenom povečanja ugodnosti trgovinskih dogovorov
med AKP in ES poroča in daje ustrezna priporočila Svetu mi
nistrov, vključno s priporočili o kakršnih koli podpornih
ukrepih.“.

31. Doda se naslednji člen:
7.
Ko države AKP sklenejo sporazum o gospodarskem
partnerstvu, lahko države AKP, ki niso pogodbenice takšne
ga sporazuma, kadar koli zaprosijo za pristop.

8.
V okviru sodelovanja med AKP in EU v podporo
regionalnemu sodelovanju in povezovanju AKP, kot je dolo
čeno v naslovu I, ter v skladu s členom 35 pogodbenice
namenijo posebno pozornost potrebam, ki izhajajo iz izva
janja sporazumov o gospodarskem partnerstvu. Uporabljajo
se načela iz člena 1 Priloge IV k temu sporazumu. V ta namen
se pogodbenice dogovorijo o uporabi obstoječih ali novih
mehanizmov regionalnega financiranja, prek katerih bi se
lahko usmerjala sredstva iz večletnega finančnega okvira so
delovanja in druga dodatna sredstva.“.

29. Doda se naslednji člen:

„Člen 37a
Drugi trgovinski dogovori

1.
Glede na sedanje trende trgovinske politike, katerih cilj
je večja liberalizacija trgovine, lahko EU in države AKP sode
lujejo v pogajanjih in izvajanju sporazumov, ki prispevajo
k nadaljnji večstranski in dvostranski liberalizaciji trgovine.
Takšna liberalizacija lahko povzroči odpravljanje preferencia
lov, dodeljenih državam AKP, in vpliva na njihov konkurenč
ni položaj na trgu EU ter na njihova prizadevanja za razvoj,
ki jih EU podpira.

„Člen 38a
Posvetovanja
1. Kadar lahko novi ukrepi ali ukrepi, določeni v progra
mih, ki jih je sprejela Skupnost za približevanje zakonov in
drugih predpisov za olajšanje trgovanja, vplivajo na interese
ene ali več držav AKP, Skupnost pred sprejetjem takšnih
ukrepov obvesti Sekretariat skupine držav AKP in zadevne
države AKP.
2.
Da se Skupnosti omogoči upoštevanje interesov
skupine AKP, se v skladu z določbami člena 12 tega
sporazuma na prošnjo skupine držav AKP opravijo posveto
vanja, z namenom da se najde zadovoljiva rešitev.
3. Kadar veljavna pravila ali predpisi Skupnosti, sprejeti za
olajšanje trgovanja, vplivajo na interese ene ali več držav AKP
ali če na te interese vpliva razlaga, uporaba ali izvajanje takš
nih pravil ali predpisov, se v skladu z določbami člena 12 na
prošnjo skupine držav AKP opravijo posvetovanja, da se naj
de zadovoljiva rešitev.
4.
Z namenom da bi se našla zadovoljiva rešitev, lahko
pogodbenice v Skupnem trgovinskem odboru ministrov
opozorijo tudi na kakršne koli druge težave, povezane s tr
govino, ki bi lahko bile posledica ukrepov, ki jih sprejmejo ali
predvidijo države članice.
5. Zaradi zagotavljanja učinkovitih posvetovanj se pogod
benice obveščajo o takšnih ukrepih.
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6.
Pogodbenice se dogovorijo, da se posvetovanja in
obveščanje, ki potekajo prek institucij sporazumov
o gospodarskem partnerstvu, o zadevah s področja uporabe
teh sporazumov, štejejo, da izpolnjujejo tudi določbe tega
člena in člena 12 tega sporazuma, pod pogojem, da so vse
države AKP, ki bi lahko bile prizadete, podpisnice sporazuma
o gospodarskem partnerstvu, v okviru katerega so potekala
posvetovanja ali obveščanje.“.

32. Člen 41(5) se nadomesti z naslednjim:

Skupnost z nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi
„5.
strategijami, kakor so opredeljene v naslovu I in v skladu
s členom 35, podpira prizadevanja držav AKP, da bi okrepile
svoje zmogljivosti pri dobavi storitev. Posebna pozornost je
posvečena storitvam v zvezi z delovno silo, poslovanjem, di
stribucijo, financami, turizmom, kulturo in gradbeništvom
ter povezanimi inženirskimi storitvami z vidika povečanja
njihove konkurenčnost in s tem zvišanja vrednosti in obsega
njihovega trgovanja z blagom in storitvami.“.

33. Člen 42(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.
Skupnost z nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi
strategijami, kakor so opredeljene v naslovu I in v skladu
s členom 35, podpira prizadevanja držav AKP za razvoj in
spodbujanje gospodarnih in učinkovitih pomorskih prevoz
nih storitev v državah AKP z namenom povečanja udeležbe
operaterjev AKP v mednarodnih pomorskih storitvah.“.
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36. Člen 45(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.
Pogodbenice tudi soglašajo, da bodo na tem področju
okrepile sodelovanje z namenom oblikovanja in podpore
učinkoviti konkurenčni politiki pri ustreznih nacionalnih
agencijah, zadolženih za vprašanja konkurence, ki v vedno
večjem obsegu zagotavljajo učinkovito uveljavljanje pravil
o konkurenci s strani zasebnih in državnih podjetij. Sodelo
vanje na tem področju, preko nacionalnih in regionalnih raz
vojnih strategij, kakor so opredeljene v naslovu I in v skladu
s členom 35 zajema zlasti pomoč pri oblikovanju ustreznega
pravnega okvira in njegovo upravno uveljavitev, pri čemer je
posebna pozornost namenjena posebnemu položaju najmanj
razvitih držav.“.

37. Člen 46(6) se nadomesti z naslednjim:

Pogodbenice se med drugim strinjajo, da bodo okrepile
„6.
medsebojno sodelovanje na tem področju. Na pobudo, pod
skupno dogovorjenimi pogoji, ter preko nacionalnih in re
gionalnih razvojnih strategij, kakor so opredeljene v naslo
vu I in v skladu s členom 35, se sodelovanje med drugim
razširi na naslednja področja: priprava zakonov in drugih
predpisov o varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne last
nine, preprečevanju zlorabe teh pravic s strani upravičen
cev in kršitve teh pravic s strani konkurence, o ustanovitvi in
okrepitvi domačih in regionalnih uradov in drugih agencij,
vključno s podporo regionalnim organizacijam intelektualne
lastnine, zadolženim za uveljavljanje in varovanje, vključno
z usposabljanjem kadrov.“.

34. Člen 43(5) se nadomesti z naslednjim:
38. V členu 47(2) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:
„5.
Pogodbenice tudi soglašajo, da bodo okrepile medse
bojno sodelovanje na področju informacijskih in komunika
cijskih tehnologij ter informacijske družbe. To sodelovanje
bo, prek nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij, kakor
so opredeljene v naslovu I in v skladu s členom 35, usmerje
no zlasti k večji združljivosti in usklajenosti komunikacijskih
sistemov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter
k njihovi prilagoditvi novim tehnologijam.“.

35. Člen 44(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.
Skupnost z nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi
strategijami, kakor so opredeljene v naslovu I in v skladu
s členom 35, podpira prizadevanja držav AKP za krepitev nji
hovih zmogljivosti obvladovanja vseh področij povezanih
s trgovino, po potrebi vključno z izboljšanjem in podpira
njem institucionalnega okvira.“.

Sodelovanje pri standardizaciji in certificiranju je pre
„2.
ko nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij, kakor so
opredeljene v naslovu I in v skladu s členom 35 usmerjeno
k spodbujanju združljivih sistemov med pogodbenicami in
zajema zlasti:“.

39. Člen 48(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.
Pogodbenice soglašajo, da se sodelovanje okrepi pre
ko nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij, kakor so
opredeljene v naslovu I in v skladu s členom 35, z namenom
povečanja zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja držav
AKP na tem področju.“.
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40. Člen 49 se spremeni:
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(a) spodbuja lokalno lastništvo na vseh stopnjah razvojne
ga procesa;

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1.
Pogodbenice ponovno potrjujejo svojo zavez
anost k pospeševanju razvoja mednarodne trgovine na
način, s katerim je zagotovljeno trajnostno in zdravo
upravljanje okolja, v skladu z mednarodnimi konvenci
jami in zavezami na tem področju ter ob skrbnem
upoštevanju ustrezne ravni razvoja zavez. Strinjata se, da
je treba pri oblikovanju in izvajanju okoljskih ukrepov
upoštevati posebne potrebe in zahteve držav AKP, tudi
v zvezi z določbami člena 32a.“;

(b) izraža partnerstvo, ki temelji na vzajemnih pravicah in
obveznostih;
(c) poudarja pomen predvidljivosti in varnosti pretoka
virov, odobrenih pod zelo ugodnimi pogoji in
neprekinjeno;
(d) je fleksibilno in ustreza okoliščinam v posamezni AKP
državi ter je prilagojeno posebni vrsti zadevnega projek
ta ali programa; in

(b) doda se naslednji odstavek:
„3.
Pogodbenice se strinjajo, da se okoljski ukrepi ne
bi smeli uporabljati za namene protekcionizma.“.

(e) zagotavlja učinkovitost, usklajenost in doslednost.“.

44. Člen 58 se spremeni:
41. Člen 50(3) se nadomesti z naslednjim:
(a) v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:
„3.
Pogodbenice se strinjajo, da se standardov dela ne
bi smelo uporabljati za namene protekcionizma.“.

42. Člen 51(2) se nadomesti z naslednjim:
„2.
Sodelovanje je preko nacionalnih in regionalnih raz
vojnih strategij, kakor so opredeljene v naslovu I in v skladu
s členom 35, predvsem usmerjeno k izboljšanju
institucionalne in tehnične zmogljivosti na tem področju,
vzpostavljanju sistemov hitrega alarmiranja in vzajemnega
informiranja o nevarnih proizvodih, izmenjavi informacij in
izkušenj o vzpostavitvi in delovanju nadzora nad proizvodi
na trgu in varnostjo proizvodov, izboljšanju informiranja po
trošnikov o cenah in lastnostih ponujenega blaga in storitev,
spodbujanju razvoja neodvisnih združenj potrošnikov in sti
kov med predstavniki interesov potrošnikov, izboljšanju
združljivosti potrošniških politik in sistemov, obveščanju
o uveljavljanju zakonodaje ter spodbujanju sodelovanja pri
raziskovanju škodljivega ali nelojalnega poslovanja in uve
ljavljanja izvoznih prepovedi v trgovanju med strankama za
blago in storitve, katerih trženje je v državi njihovi proizvod
nje prepovedano.“.

„(b) regionalni ali meddržavni organi, katerim pripada
ena ali več držav AKP, vključno z Afriško unijo ali
drugimi organi s člani, ki niso države AKP, ki imajo
pooblastila teh držav AKP; in“;
(b) odstavek 2 se spremeni:
(i)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:
„(d) finančni posredniki iz AKP ali Skupnosti, ki za
gotavljajo, spodbujajo in financirajo zasebne ali
javne investicije v državah AKP;“;

(ii) točka (f) se nadomesti z naslednjim:
„(f) države v razvoju, ki niso del skupine AKP,
kadar sodelujejo v skupni pobudi ali v regional
ni organizaciji z državami AKP v skladu s čle
nom 6 Priloge IV k temu sporazumu.“.

43. Člen 56(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Sodelovanje pri financiranju razvoja se izvaja na osno
vi razvojnih ciljev, strategij in prednostnih nalog, ki jih op
redelijo države AKP, ter je v skladu z njimi, na nacionalni in
regionalni ravni ter na ravneh znotraj AKP. Upoštevajo se nji
hove različne geografske, socialne in kulturne značilnosti ter
njihov poseben potencial. Ob upoštevanju mednarodno do
govorjene agende o učinkovitosti pomoči temelji sodelovan
je na lastništvu, prilagajanju, usklajevanju vlagateljev,
upravljanju za razvojne rezultate in vzajemni odgovornosti.
Sodelovanje zlasti:

45. Člen 60 se spremeni:
(a) točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) blažitvi neugodnih kratkoročnih učinkov zunanjih
pretresov, vključno z nestabilnostjo prihodka od iz
voza, na socialne in ekonomske reforme in
politike;“;
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(b) točka (g) se nadomesti z naslednjim:
„(g) humanitarni in nujni pomoči, vključno s pomočjo
beguncem in razseljenim osebam, posredovanji, ki
povezujejo kratkoročno pomoč in rehabilitacijo
z dolgoročnim razvojem v kriznih razmerah ali raz
merah po krizi, in pripravljenostjo na elementarne
nesreče.“.

46. Člen 61 se spremeni:
(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
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48. Člen 67(1) se nadomesti z naslednjim:

„1. Večletni finančni okvir sodelovanja po tem sporazumu
zagotavlja podporo makroekonomskim in sektorskim
reformam, ki jih izvajajo države AKP. V tem okviru pogod
benice zagotovijo, da je prilagajanje gospodarno izvedljivo
ter družbeno in politično sprejemljivo. Podpora se da glede
na skupno oceno Skupnosti in zadevne države AKP o spre
jetih
ali
nameravanih
reformnih
ukrepih
na
makroekonomski ali sektorski ravni in omogoča splošno ov
rednotenje reformnih prizadevanj. Skupna ocena je čim bolj
prilagojena ureditvam posamezne države in podpori, ki se
spremlja na podlagi doseženih rezultatov. Hitro izplačevanje
je pomembna značilnost podpornih programov.“.

„2.
Neposredna proračunska pomoč v podporo ma
kroekonomskim ali sektorskim reformam se odobri:
49. Naslov poglavja 3 naslova II dela 4 se nadomesti z naslednjim:
(a) kadar obstajajo ali se izvajajo jasno določene nacio
nalne ali sektorske razvojne strategije, s poudarkom
na revščini;
(b) kadar obstaja ali se izvaja natančno določena in
v stabilnost usmerjena makroekonomska politika,
ki jo vzpostavi država sama in ki jo pozitivno oce
nijo najpomembnejši vlagatelji, vključno z medna
rodnimi finančnimi institucijami, kjer je to ustrezno;
in
(c) kadar je upravljanje z javnimi financami dovolj pre
gledno, odgovorno in smotrno;
Skupnost se prilagodi sistemom in postopkom, specifič
nim za posamezno državo AKP, spremlja proračunsko
podporo s partnersko državo in podpira prizadevanja
partnerskih držav za okrepitev odgovornosti držav,
parlamentarnega nadzora, revizij in dostopa javnosti do
informacij.“;

„POGLAVJE 3
Podpora v primeru zunanjih pretresov“.

50. Člen 68 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 68

1.
Pogodbenice priznavajo, da lahko makroekonomska
nestabilnost, ki jo povzročijo zunanji pretresi, neugodno
vpliva na razvoj držav AKP in ogrozi uresničevanje njihovih
razvojnih zahtev. Z namenom ublažitve kratkoročnih neu
godnih učinkov, ki jih povzročijo zunanji pretresi, vključno
z učinki na prihodke od izvoza, je v okviru večletnega finanč
nega okvira sodelovanja po tem sporazumu vzpostavljen si
stem dodatne podpore.

(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:
„5.
V okviru Sporazuma se za financiranje projektov,
programov in drugih oblik delovanj, ki prispevajo k do
seganju ciljev tega sporazuma, uporabljajo sredstva, do
ločena v večletnem finančnem okviru sodelovanja po
tem sporazumu, lastni viri Evropske investicijske banke
(v nadaljnjem besedilu: Banka) in, kjer je ustrezno, drugi
viri, črpani iz proračuna Evropske skupnosti.“.

47. Člen 66(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Da bi državam AKP olajšali bremena dolgov in njiho
ve težave s plačilnimi bilancami, se pogodbenice strinjajo
glede uporabe virov iz večletnega finančnega okvira sodelo
vanja po tem sporazumu za podporo iniciativam v zvezi
z odpisom dolgov, odobrenim na mednarodni ravni v korist
držav AKP. Skupnost se nadalje obvezuje, da bo preučila,
kako je dolgoročno mogoče mobilizirati tudi druge vire
Skupnosti v podporo mednarodno sprejetim iniciativam za
odpis dolgov.“.

2. Namen te podpore je zaščititi socialne in gospodarske
reforme in politike, na katere bi lahko neugodno vplival
padec prihodka, in odpraviti kratkoročne neugodne učinke
takih pretresov.

3.
Velika odvisnost gospodarstev držav AKP od izvoza,
zlasti na področju kmetijstva in rudarstva, se upošteva pri
razporejanju virov. V tem okviru se najmanj razvite,
kopenske in otoške države AKP ter države AKP v obdobju po
konfliktih in naravnih nesrečah obravnavajo ugodneje.

4.
V skladu s posebnimi načini v okviru podpornega me
hanizma se, kot je določeno v Prilogi II o pogojih financira
nja, zagotovijo dodatni viri.

5.
Skupnost zagotavlja podporo tudi shemam zavarova
nja na tržni osnovi, namenjenim državam AKP, ki bi se rade
zavarovale pred kratkoročnimi učinki zunanjih pretresov.“.
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51. Naslov poglavja 6 naslova II dela 4 se nadomesti z naslednjim:
„POGLAVJE 6
Humanitarna pomoč, pomoč v izrednih razmerah in pomoč
po prenehanju izrednih razmer“.

52. Člen 72 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 72
Splošno načelo

Humanitarna pomoč, pomoč v izrednih razmerah in
1.
pomoč po prenehanju izrednih razmer se zagotavlja v kriz
nih razmerah. Humanitarna pomoč in pomoč v izrednih raz
merah sta usmerjeni v varovanje človeških življenj ter
preprečevanje in lajšanje trpljenja ljudi, kjer koli je to
potrebno. Pomoč po prenehanju izrednih razmer je usmerje
na v rehabilitacijo in povezovanje kratkoročne pomoči z dol
goročnimi razvojnimi programi.

Krizne razmere, vključno z dolgoročno strukturno
2.
nestabilnostjo ali šibkostjo, so razmere, ki ogrožajo javni red
in mir ali varnost posameznikov, ter lahko vodijo v oboro
žene spopade ali državo destabilizirajo. Krizne razmere so
lahko tudi posledica naravnih nesreč, kriz, ki jih povzroči
človek, kot so vojne in drugi konflikti, ali izrednih okoliščin
s primerljivimi posledicami, povezanih med drugim
s podnebnimi spremembami, degradacijo okolja, dostopom
do virov energije in naravnih virov ali skrajno revščino.

Humanitarna pomoč, pomoč v izrednih razmerah in
3.
pomoč po prenehanju izrednih razmer se daje, dokler je nuj
no potrebna za zadovoljevanje potreb žrtev, ki izhajajo iz ta
kih razmer, ter tako povezuje pomoč, rehabilitacijo in razvoj.

4.
Humanitarna pomoč se daje izključno glede na potre
be in interese žrtev kriznih razmer in v skladu z načeli
mednarodnega humanitarnega prava ter ob spoštovanju
človečnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti.
Predvsem se ne razlikuje med žrtvami glede na raso, narod
nost, vero, spol, starost, državljanstvo ali politično
pripadnost in se zagotavlja prost dostop do žrtev in njihovo
varstvo ter varnost humanitarnega osebja in opreme.

5.
Humanitarna pomoč, pomoč v izrednih razmerah in
pomoč po prenehanju izrednih razmer se financira iz večlet
nega finančnega okvira sodelovanja po tem sporazumu,
kadar je ni mogoče financirati iz proračuna Unije. Izvajanje
humanitarne pomoči, pomoči v izrednih razmerah in pomo
či po prenehanju izrednih razmer se dopolnjuje in usklajuje
s prizadevanji držav članic ter najboljšimi praksami za učin
kovitost pomoči.“.

4.11.2010

53. Vstavi se naslednji člen:

„Člen 72a
Cilj

1. Humanitarna pomoč in pomoč v izrednih razmerah sta
usmerjeni:

(a) k varovanju človeških življenj v krizi in v razmerah, ki
nastopijo neposredno po krizi;

(b) k prispevanju k financiranju in dostavi humanitarne po
moči in k neposrednem dostopu vseh predvidenih upra
vičencev do nje s pomočjo vseh logističnih sredstev, ki
so na voljo;

(c) k izvajanju kratkoročne rehabilitacije in obnove, da bi
žrtvam omogočili koriščenje minimalne ravni socialne
in gospodarske integracije in čim prej ustvarili pogoje za
nadaljevanje razvoja na temelju dolgoročnih ciljev, ki jih
določijo zadevne države in regije AKP;

(d) k reševanju potreb, ki izhajajo iz razseljenosti ljudi (be
gunci, razseljene osebe in povratniki) zaradi naravnih
nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, da bi za tako
dolgo, kot je potrebno, zadovoljili vse potrebe begun
cev in razseljenih oseb (ne glede na to, kje se nahajajo) in
olajšali ukrepe za njihovo prostovoljno vrnitev in
reintegracijo v njihovi matični državi; in

(e) k pomoči državi ali regiji AKP pri vzpostavljanju
kratkoročnih mehanizmov za preprečevanje elementar
nih nesreč in pripravljenost nanje, vključno s sistemi na
povedovanja in zgodnjega opozarjanja, s ciljem
zmanjšati posledice nesreč.

2. Pomoč se lahko odobri državam ali regijam AKP, ki
sprejmejo begunce ali povratnike, da bi zadostili nujnim
potrebam, ki jih pomoč v izrednih razmerah ne zajema.

3.
Ukrepanje po prenehanju izrednega stanja je usmerje
no k fizični in socialni rehabilitaciji, ki je potrebna zaradi po
sledic zadevne krize, in se lahko uvede zaradi povezave
kratkoročne pomoči in rehabilitacije z ustreznimi dolgoroč
nimi razvojnimi programi, financiranimi iz nacionalnih in re
gionalnih indikativnih programov ali programa znotraj AKP.
Taki ukrepi morajo biti nujni za prehod iz faze izrednih raz
mer v razvojno fazo, spodbujanje socialne in gospodarske
reintegracije delov prizadetega prebivalstva, čim večjo odstra
nitev vzrokov krize ter okrepitev vloge institucij in lastništva
lokalnih in nacionalnih nosilcev pri oblikovanju politike traj
nostnega razvoja za zadevno državo AKP.
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4. Kratkoročni mehanizmi za preprečevanje elementarnih
nesreč in pripravljenost nanje iz odstavka 1(e) se po potrebi
uskladijo z drugimi obstoječimi mehanizmi za preprečeva
nje nesreč in pripravljenost nanje.

57. V členu 100 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta sporazum, ki je sestavljen v dvojniku v angleškem,
bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, franco
skem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem,
madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem,
portugalskem,
romunskem,
slovaškem,
poljskem,
slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so
besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna, se deponira
v arhivih Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije in
Sekretariata držav AKP, ki pošljeta overjene kopije vsaki od
držav podpisnic.“.

Razvoj in krepitev nacionalnih in regionalnih mehanizmov
ter mehanizmov na ravni celotne AKP za zmanjševanje in
obvladovanje tveganja nesreč državam AKP pomaga pri iz
boljšanju svoje prilagodljivosti na vplive elementarnih nesreč.
Vse s tem povezane dejavnosti se lahko izvajajo v sodelova
nju z regionalnimi in mednarodnimi organizacijami in
programi, ki imajo dokazane dosežke pri zmanjševanju tve
ganja nesreč.“.

C. PRILOGE

54. Člen 73 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 73
Izvajanje
1. Operacije pomoči se začnejo na zaprosilo države ali re
gije AKP, ki jo prizadenejo krizne razmere, ali na pobudo Ko
misije, ali po nasvetu mednarodnih organizacij ali lokalnih ali
mednarodnih nedržavnih organizacij.
2.
Skupnost sprejme ustrezne ukrepe za omogočanje hi
trega ukrepanja, ki je potrebno za uresničevanje nujnih
potreb, zaradi katerih je potrebna pomoč. Pomoč se odobri in
izvaja po postopkih, ki omogočajo hitre, prožne in učinko
vite operacije.
3.
S poudarkom na razvojni naravi pomoči, dodeljene na
podlagi tega poglavja, se na zahtevo zadevne države ali regije
pomoč lahko izjemoma uporabi skupaj z indikativnim
programom.“.
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1.

Priloga II, kakor je spremenjena s Sklepom Sveta ministrov
AKP-ES št. 1/2009 z dne 29. maja 2009 (1), se spremeni:

(a) člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1. Pogoji financiranja v zvezi z operacijami Sklada za
spodbujanje naložb (Sklad), posojila iz lastnih virov Ev
ropske investicijske banke (Banka) in posebne dejavnosti
so taki, kot so določeni v tem poglavju. Ta sredstva se
lahko usmerijo upravičenim podjetjem, bodisi
neposredno ali posredno, preko upravičenih investicij
skih skladov in/ali finančnih posrednikov.

2.
Sredstva za subvencioniranje obrestnih mer iz te
priloge bodo na voljo v obliki dodelitev subvencij za ob
resti iz odstavka 2(c) Priloge 1b k temu sporazumu.

55. V členu 76(1) se točka (d) nadomesti z naslednjim:
„(d) posojila iz lastnih virov Banke in Sklada za spodbujanje
naložb, katerega pogoji so določeni v Prilogi II k temu
sporazumu. Takšna posojila se lahko uporabijo tudi za
financiranje javnih naložb v osnovno infrastrukturo.“.

3. Subvencije za obresti se lahko kapitalizirajo ali se
uporabijo v obliki donacij. Znesek subvencije obrestne
mere, izračunan glede na njegovo vrednost ob izplačilu
posojila, se obračuna glede na dodelitev subvencije ob
resti iz odstavka 2(c) Priloge 1b in plača neposredno
Banki. Do 10 % teh dodelitev subvencij obrestne mere se
lahko nameni tudi za podporo tehnični pomoči, pove
zani s projekti, v državah AKP.

56. V členu 95(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
„3. Skupnost in države članice na eni strani in države AKP
na drugi se medsebojno uradno obvestijo najpozneje 12 me
secev pred iztekom posameznega petletnega obdobja o ka
kršni koli reviziji določb, ki jih želijo opraviti z namenom
morebitnih sprememb Sporazuma. Ne glede na časovno
omejitev ima na zahtevo ene pogodbenice po reviziji kakrš
nih koli določb Sporazuma druga pogodbenica dva meseca
časa, da razširi revizijo na druge določbe v zvezi s tistimi,
glede katerih je bila revizija najprej zahtevana.“.

4.
Ti pogoji ne posegajo v pogoje, ki se lahko uvede
jo v državah AKP zaradi omejevalnih pogojev
izposojanja, ki veljajo za močno zadolžene revne države,
ali v skladu z drugimi mednarodno dogovorjenimi okvi
ri za trajnost dolga. Če ti okviri zato zahtevajo zmanjša
nje obrestne mere posojila za več kot 3 %, kot
dovoljujeta člena 2 in 4 tega poglavja, si Banka prizade
va zmanjšati povprečne stroške sredstev z ustreznim
(1) UL EU L 168, 30.6.2009, str. 48.
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(ii) projekti javnega sektorja, ki sodijo v kategorije
iz člena 2(7)(b), so upravičeni do subvencije
obrestne mere pod pogoji iz navedene določbe.

sofinanciranjem drugih vlagateljev. Če to ni mogoče, se
lahko obrestno mero posojila Banke zmanjša za toliko,
kot je potrebno za uskladitev z ravnjo, določeno na pod
lagi pobude za močno zadolžene revne države ali katere
ga koli mednarodno sprejetega okvira za trajnost dolga.“;

Končna obrestna mera v nobenem primeru ne sme
biti manjša od 50 % priporočljive stopnje;

(b) člen 2(7) in (8) se nadomesti z naslednjim:
Navadno posojilo se v državah, za katere ne
„7.
veljajo omejevalni pogoji izposojanja, ki veljajo za moč
no zadolžene revne države, ali v skladu z drugimi
mednarodno dogovorjenimi okviri za trajnost dolga,
lahko odobri pod ugodnimi pogoji v naslednjih
primerih:
(a) za infrastrukturne projekte, ki so predpogoj za
razvoj zasebnega sektorja v najmanj razvitih drža
vah, postkonfliktnih državah in državah po naravni
nesreči. V takem primeru se obrestna mera za
posojilo zmanjša za do 3 %;
(b) za projekte, pri katerih gre za dejavnosti prestruk
turiranja v okviru privatizacije, ali za projekte, ka
terih socialne in okoljske koristi so pomembne in
očitne. V takem primeru se lahko odobri posojilo
s subvencionirano obrestno mero, pri čemer se vi
šina in oblika subvencije določita glede na posebne
značilnosti projekta. Vendar subvencioniranje
obrestne mere ne sme preseči 3 %.
Končna obrestna mera za posojila iz točke (a) ali (b)
v nobenem primeru ne sme biti nižja od 50 %
priporočljive stopnje.
8. Sredstva za namene teh ugodnosti bodo na voljo iz
dodeljenih subvencij obresti iz odstavka 2(c) Priloge Ib
k temu sporazumu.“;
(c) člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:
Posojila iz lastnih virov Banke se dodelijo pod na
„2.
slednjimi pogoji:
(a) priporočljiva obrestna mera je mera, ki jo Banka
uporabi za posojilo pod enakimi pogoji glede valu
te in odplačilnega roka na dan podpisa pogodbe ali
na dan izplačila;
(b) vendar za države, za katere ne veljajo omejevalni
pogoji izposojanja, ki veljajo za močno zadolžene
revne države, ali v skladu z drugimi mednarodno
dogovorjenimi okviri za trajnost dolga velja
naslednje:
(i)

načeloma so projekti javnega sektorja upravi
čeni do subvencije obrestne mere v višini do
3 %;
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(c) rok za odplačilo posojil iz lastnih virov Banke se
določi na podlagi gospodarskih in finančnih
lastnosti projekta. Za ta posojila običajno velja mo
ratorij, določen glede na obdobje izvedbe projekta.“.
2.

Priloga III se spremeni:
(a) v členu 1 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:
„(a) krepiti in povečevati vlogo Centra za razvoj podjet
ništva (CRP), da bi na zasebnemu področju zagoto
vili potrebno podporo pri spodbujanju dejavnosti
za razvoj zasebnega področja v državah in regijah
AKP; in
(b) krepiti in utrjevati vlogo tehničnega Centra za kme
tijstvo in podeželsko sodelovanje (CTA) pri razvoju
institucionalnih zmogljivosti držav AKP, zlasti
upravljanje informacij, z namenom da bi izboljšali
dostop do tehnologij za povečanje kmetijske proiz
vodnje, komercializacijo, zanesljivost oskrbe s hra
no in razvoj podeželja.“;
(b) člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2
CRP
1. CRP spodbuja poslovno okolje, ki prispeva k raz
voju na zasebnem področju, in podpira izvajanje strate
gij razvoja na zasebnem področju v državah AKP
z zagotavljanjem nefinančnih storitev, vključno s storit
vami svetovanja, gospodarskim družbam in podjetjem iz
držav AKP in podpore skupnim pobudam s strani
gospodarskih operaterjev Skupnosti in držav AKP.
V zvezi s tem se bodo ustrezno upoštevale potrebe, ki iz
hajajo iz izvajanja sporazumov o gospodarskem
partnerstvu.
2. CRP si prizadeva pomagati zasebnim podjetjem iz
držav AKP, da bi postala bolj konkurenčna na vseh
gospodarskih področjih. Zlasti:
(a) omogoča in spodbuja poslovno sodelovanje in part
nerstvo med podjetji iz AKP in EU;
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(b) pomaga pri razvoju storitev za podporo poslovanju
s podpiranjem usposabljanja organizacij v zaseb
nem sektorju ali podpiranjem ponudnikom tehnič
nih, strokovnih, poslovodnih, trgovinskih in
izobraževalnih podpornih storitev;
(c) zagotavlja pomoč pri dejavnostih spodbujanja inve
stiranja, kot so organizacije za spodbujanje investi
ranja, organizacija konferenc o investiranju,
programi usposabljanja, delavnice o pripravi strate
gij in nadaljnjih nalog v zvezi s spodbujanjem
investiranja;

5.
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Izvaja se redno vrednotenje dejavnosti CRP.

6.
Odbor veleposlanikov je nadzorni organ Centra.
Po podpisu tega sporazuma:
(a) določi statut Centra;
(b) imenuje člane izvršilnega odbora;
(c) na predlog izvršilnega odbora imenuje vodstvo
Centra;

(d) podpira pobude, ki prispevajo k spodbujanju ino
vacij in prenosa tehnologij, strokovnega znanja ter
izkušenj in najboljših praks v vseh vidikih
poslovodenja;

(d) spremlja splošno strategijo Centra in nadzoruje delo
izvršilnega odbora.

(e) obvešča zasebni sektor AKP o določbah tega Spora
zuma; in

(a) določi finančne in kadrovske predpise ter pravila
delovanja;

(f) obvešča evropska podjetja in organizacije zasebne
ga sektorja o poslovnih priložnostih in modalitetah
v državah AKP.
3. CRP prispeva tudi k izboljšanju poslovnega okolja
na nacionalnih in regionalnih ravneh, da bi se podjetja
spodbudila k izkoriščanju napredka procesov regional
nega povezovanja in odpiranja trgovine. To vključuje:
(a) pomoč podjetjem pri doseganju obstoječih in novih
standardov kakovosti ter drugih standardov, ki so
bili uvedeni z napredkom v regionalnem povezova
nju in izvajanju sporazumov o gospodarskem
partnerstvu;

7.

Izvršilni odbor v skladu s statutom Centra:

(b) nadzoruje delo Centra;
(c) sprejme program in proračun Centra;
(d) nadzornemu organu redno pošilja poročila in oce
ne; in
(e) opravlja kakršne koli druge naloge, ki mu jih pod
eljuje statut Centra.
8. Proračun Centra se financira v skladu s pravili, do
ločenimi v tem sporazumu v zvezi s sodelovanjem pri fi
nanciranju razvoja.“;
(c) člen 3 se nadomesti z naslednjim:

(b) širjenje informacij znotraj lokalnega zasebnega sek
torju držav AKP o kakovosti proizvodov in standar
dih zahtevanih na zunanjih trgih;

„Člen 3
CTA

(c) spodbujanje regionalnih in nacionalnih reform po
slovnega okolja, vključno s spodbujanjem dialoga
med zasebnim sektorjem in javnimi institucijami; in
(d) krepitev vloge in funkcije nacionalnih in/ali regio
nalnih posrednikov, ki ponujajo storitve.
4.
Dejavnosti CRP temeljijo na konceptu usklajeva
nja, komplementarnosti in dodane vrednosti v zvezi
s kakršnimi koli pobudami za razvoj v zasebnem sekto
rju s strani javnega ali zasebnega subjekta. Dejavnosti
CRP so zlasti skladne z nacionalnimi in regionalnimi
razvojnimi strategijami, kakor so opredeljene v delu 3
tega sporazuma. CRP je pri prevzemanju nalog
selektiven in zagotavlja finančno trajnost. Zagotavlja
ustrezno razdelitev nalog med svojim sedežem in regio
nalnimi uradi.

1. Namen CTA je krepitev politik in razvoj institucio
nalnih zmogljivosti ter zmogljivosti upravljanja z infor
macijami in komunikacijami organizacij AKP za razvoj
kmetijstva in podeželja. Takim organizacijam pomaga
pri oblikovanju in izvajanju politik in programov za
zmanjšanje revščine, spodbujanje trajnostne varnosti
preskrbe s hrano in ohranitev naravnih virov ter tako
prispeva k vzpostavitvi samozaupanja pri razvoju pod
eželja in kmetijstva v AKP.
2.

CTA:

(a) razvija in ponuja informacijske storitve ter zagotav
lja boljši dostop do raziskovanja, usposabljanja in
inovacij na področju razvoja in širjenja kmetijstva in
podeželja, z namenom spodbujanja razvoja kmetij
stva in podeželja; in
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(b) nadzoruje delo Centra;

(b) razvija in krepi zmogljivosti AKP z namenom:
(i)

(c) sprejme program in proračun Centra;

izboljšanja oblikovanja in upravljanja politik in
strategij razvoja kmetijstva in podeželja na na
cionalni in regionalni ravni, vključno z izbolj
šanjem zmogljivosti zbiranja podatkov ter
raziskovanja, analize in oblikovanja politike;

(d) nadzornemu organu redno pošilja poročila in oce
ne; in
(e) opravlja kakršne koli druge naloge, ki mu jih dode
ljuje statut Centra.

(ii) izboljšanja upravljanja z informacijami in
komunikacijami, zlasti znotraj nacionalne
kmetijske strategije;

7. Proračun Centra se financira v skladu s pravili, do
ločenimi v tem sporazumu v zvezi s sodelovanjem pri fi
nanciranju razvoja.“.

(iii) spodbujanja učinkovitega upravljanja informa
cij in komunikacij znotraj institucij za
spremljanje realizacije ter konzorcije regional
nih in mednarodnih partnerjev;
3.
(iv) spodbujanja decentraliziranega upravljanja in
formacij in komunikacij na lokalni in nacional
ni ravni;

(a) členi 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjim:
„Člen 1

(vi) razvijanja pristopov k ocenjevanju vpliva poli
tik na razvoj kmetijstva in podeželja.

Dejavnosti, ki se financirajo v obliki subvencij iz tega
sporazuma, se načrtujejo na začetku obdobja, za katero
velja večletni finančni okvir sodelovanja.

Izvaja se redno vrednotenje dejavnosti CTA.

5.
Odbor veleposlanikov je nadzorni organ Centra.
Po podpisu tega sporazuma ta odbor:
(a) določi statut Centra;
(b) imenuje člane izvršilnega odbora;
(c) na predlog izvršilnega odbora imenuje vodstvo
Centra; in
(d) spremlja splošno strategijo Centra in nadzoruje delo
izvršilnega odbora.
6.

Priloga IV, kakor je spremenjena s Sklepom Sveta ministrov
AKP-ES št. 3/2008 z dne 15. decembra 2008 (1), se spremeni:

(v) krepitve pobud preko regionalnega sodelova
nja; in

3.
Center podpira regionalne pobude in omrežja ter
si postopoma deli programe za razvoj zmogljivosti z us
treznimi organizacijami AKP. S tem namenom Center
podpira decentralizirana regionalna informacijska om
režja. Taka omrežja se gradijo postopoma in učinkovito.
4.
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Izvršilni odbor v skladu s statutom Centra:

(a) določi finančne in kadrovske predpise ter pravila
delovanja;

Načrtovanje bo temeljilo na načelih lastništva, prilagaja
nja, usklajevanja vlagateljev, upravljanja za razvojne re
zultate in vzajemne odgovornosti.
Načrtovanje v ta namen pomeni:
(a) pripravo in razvoj državnih ali regionalnih strate
ških dokumentov ali strateških dokumentov znot
raj AKP (strateški dokumenti), ki temeljijo na
njihovih srednjeročnih razvojnih ciljih in
strategijah, ob upoštevanju načel skupnega načrto
vanja in delitve dela med vlagatelji, ki bo v čim več
ji možni meri predstavljal proces pod vodstvom
partnerske države ali regije;
(b) da Skupnost jasno navede indikativna programljiva
dodeljena finančna sredstva, ki jih lahko država, re
gija ali sodelovanje znotraj AKP koristi v obdobju,
ki ga zajema večletni finančni okvir sodelovanja iz
tega sporazuma, ter kakršne koli druge ustrezne
informacije, vključno z morebitno rezervo za ne
predvidene potrebe;
(c) pripravo in sprejetje indikativnega programa
za izvajanje strateških dokumentov ob upoštevanju
zavez drugih vlagateljev, ter zlasti držav članic
EU; in
(1) UL EU L 352, 31.12.2008, str. 59.
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zaradi zunanjih pretresov. Posebne obravnave so
deležne najmanj razvite države AKP, upošteva pa se
tudi ranljivost otoških in kopenskih držav. Poleg
tega se upoštevajo tudi posebne težave držav, ki od
pravljajo posledice konfliktov ali naravne nesreče;
in

(d) postopek revizije, ki zajema strateške dokumente,
indikativni program in višino njemu dodeljenih
sredstev.

Člen 2
Državni strateški dokument
Državni strateški dokument (CSP) pripravita posamezna
država AKP in EU. CSP se opira na predhodno posveto
vanje z različnimi nosilci, vključno z nedržavnimi nosil
ci, lokalnimi organi in po potrebi parlamenti AKP, ter na
izkušnje in najboljšo prakso. Vsak CSP je prilagojen
potrebam in odgovarja posebnim okoliščinam posamez
ne države AKP. CSP je instrument za določanje
prioritetnih dejavnosti in za vzpostavitev lokalnega last
ništva nad programi sodelovanja. Zabeležijo se vse raz
like med analizo Skupnosti in analizo zadevne države.
CSP vključuje naslednje standardne elemente:
(a) analizo političnega, gospodarskega, socialnega in
okoljskega konteksta države, omejitve, zmogljivo
sti in pričakovanja, vključno z oceno osnovnih
potreb, kot so dohodek na prebivalca, velikost pre
bivalstva in socialni kazalci ter ranljivost;
(b) podroben oris srednjeročne razvojne strategije
države, jasno opredeljene prioritete in pričakovane
finančne potrebe;
(c) oris ustreznih načrtov in aktivnosti drugih vlagate
ljev, ki so navzoči v državi, zlasti tistih iz držav čla
nic EU kot dvostranskih vlagateljev;
(d) strategije odziva, ki podrobno opredeljujejo pose
ben prispevek, ki ga lahko zagotovi EU. Te strategi
je se v največji možni meri dopolnjujejo
z operacijami, ki jih financira sama država AKP in
drugi vlagatelji, navzoči v državi; in
(e) navedbo najbolj primernih podpornih mehaniz
mov in mehanizmov izvajanja, ki se jih uporabi pri
izvajanju zgornjih strategij.

(b) se uspešnost oceni na podlagi meril, ki se nanašajo
na vodenje, napredek pri izvajanju institucionalnih
reform, uspešnost države pri izrabi virov, učinkovi
to izvajanje tekočih operacij, blažitev ali zmanjša
nje revščine, napredek pri doseganju razvojnih ciljev
novega tisočletja, ukrepe za trajnostni razvoj ter
uspešnost makroekonomskih in sektorskih politik.

2.

Dodeljena sredstva vsebujejo:

(a) programljiva
sredstva,
dodeljena
za
makroekonomsko podporo, sektorske politike,
programe in projekte za podporo osrednjim in
stranskim področjem pomoči Skupnosti. Program
ljiva dodeljena sredstva omogočajo dolgoročno
programiranje pomoči Skupnosti za zadevno drža
vo. Skupaj z drugimi morebitnimi viri Skupnosti
so ta dodeljena sredstva osnova za pripravo
indikativnega programa za posamezno državo; in

(b) sredstva, namenjena za nepredvidene potrebe,
kakor so opredeljene v členih 66 in 68 ter členih 72,
72a in 73 tega sporazuma, ki so na voljo pod pogoji
iz teh členov, kadar take podpore ni mogoče finan
cirati iz proračuna Unije.

3.
Na podlagi rezerve za nepredvidene potrebe se
predvidi vse potrebno za države, ki zaradi izrednih oko
liščin nimajo dostopa do običajnih programljivih virov.

Člen 3
Dodeljevanje sredstev
1. Indikativno dodeljevanje sredstev med države AKP
temelji na standardnih, objektivnih in preglednih
potrebah in merilih uspešnosti. V tem okviru:
(a) se potrebe ocenijo na osnovi meril v zvezi z dohod
kom na prebivalca, velikostjo prebivalstva, socialni
mi kazalci in stopnjo zadolženosti ter ranljivostjo

4.
Brez poseganja v člen 5(7) te priloge o revizijah
lahko Skupnost, z namenom upoštevanja novih potreb
ali izredne uspešnosti, poveča programljiva dodeljena
sredstva države ali njihovo dodeljevanje za nepredvide
ne potrebe:

(a) nove potrebe lahko izhajajo iz izrednih okoliščin,
kot so kriza in razmere, ki nastopijo po krizi, ali iz
nepredvidenih potreb iz odstavka 2(b);
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(b) izredna uspešnost je stanje, v katerem so zunaj re
vizij na sredi in koncu obdobja programljiva
sredstva, dodeljena državi, v celoti porabljena in se
lahko absorbirajo dodatna sredstva iz nacionalnega
indikativnega programa ob upoštevanju učinkovite
politike zmanjševanja revščine in dobrega finančne
ga poslovodenja.“;
(b) člen 4(1) do (4) se nadomesti z naslednjim:
„1.
Ob prejemu zgoraj omenjenih informacij vsaka
država AKP, na osnovi svojih razvojnih ciljev in priori
tet ter v skladu z njimi, kot je navedeno v CSP, sestavi os
nutek indikativnega programa ter ga predloži Skupnosti.
Osnutek indikativnega programa vsebuje:
(a) splošno proračunsko podporo in/ali omejeno števi
lo osrednjih sektorjev ali področij, na katere bi bilo
treba osredotočiti podporo;
(b) najbolj ustrezne ukrepe in dejavnosti za izpolnjeva
nje ciljev v osrednjem(-ih) sektorju(-ih) ali na
osrednjem(-ih) področju(-ih);
(c) vire, predvidoma namenjene za omejeno število
programov in projektov izven osrednjega(-ih) sek
torja(-ev) ali področja(področij) in/ali splošne pred
loge takih dejavnosti, ter navedbo virov, ki jih je
treba pripraviti za vsakega izmed teh elementov;
(d) vrste nedržavnih nosilcev, upravičenih do financi
ranja, v skladu z merili, ki jih določi Svet ministrov,
sredstva, dodeljena nedržavnim nosilcem, in vrsto
dejavnosti, ki se bodo podpirale in ki morajo biti
neprofitne;
(e) predloge za predvideno sodelovanje v regionalnih
programih in projektih; ter
(f)

morebitno rezervacijo za zavarovanje pred morebit
nimi terjatvami ter za kritje povečanih in nepredvi
denih stroškov.

Osnutek indikativnega programa po potrebi
2.
vsebuje vire, namenjene krepitvi kadrovskih, materialnih
in institucionalnih zmogljivosti AKP za pripravo in
izvajanje nacionalnih indikativnih programov in more
bitno sodelovanje v programih in projektih, ki se finan
cirajo iz regionalnih indikativnih programov, ter za
izboljšanje upravljanja ciklusa projektov javnih investi
cij držav AKP.
Osnutek indikativnega programa je predmet
3.
izmenjave mnenj med zadevno državo AKP in Skup
nostjo. Indikativni program sporazumno sprejmeta
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Komisija v imenu Skupnosti in zadevna država AKP. Po
njegovem sprejetju je zavezujoč tako za Skupnost kot za
navedeno državo. Ta indikativni program se priloži CSP
in poleg tega, vsebuje:
(a) navedbo posebnih in jasno določenih dejavnosti,
predvsem tistih, za katere se lahko uporabijo
sredstva pred naslednjo revizijo;
(b) indikativen časovni načrt za izvajanje in revizijo
indikativnega programa, vključno s prevzetimi ob
veznostmi in izplačili sredstev; ter
(c) merila za revizijo, usmerjena k rezultatom.
4.
Skupnost in zadevna država AKP sprejmeta vse
potrebne ukrepe za zagotovitev, da se postopek progra
miranja zaključi v čim krajšem času ali, razen v primeru
izrednih okoliščin, v dvanajstih mesecih od sprejetja ve
čletnega finančnega okvira sodelovanja. V tem okviru
mora biti priprava CSP in indikativnega programa del
neprekinjenega postopka, ki se konča s sprejetjem enot
nega dokumenta.“;
(c) člen 5 se spremeni:
(i)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2. V izrednih okoliščinah iz člena 3(4) se lahko
ad hoc revizija izvede na predlog ene od pogodbe
nic, da se upoštevajo nove potrebe ali izredna
uspešnost.“;

(ii) v odstavku 4 se uvodno besedilo nadomesti
z naslednjim:
„4. Letne operativne revizije ter revizije sredi in
konec obdobja indikativnega programa so sestavlje
ne iz skupne ocene izvedbe programa in upošteva
jo rezultate ustreznih dejavnosti spremljanja in
vrednotenja. Te revizije se izvedejo lokalno, nacio
nalni odredbodajalec in Komisija pa jih dokončata
po posvetovanju z ustreznimi interesnimi skupina
mi, vključno z nedržavnimi nosilci, lokalnimi
organi in po potrebi parlamenti AKP. Zlasti zajema
jo ocene:“;
(iii) odstavki 5, 6 in 7 se nadomestijo z naslednjim:
„5. Komisija enkrat letno predloži združeno po
ročilo o zaključku letne operativne revizije Odboru
za sodelovanje pri financiranju razvoja. Odbor po
ročilo preuči v skladu s svojimi odgovornostmi in
pooblastili po tem sporazumu.
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6. Glede na letne operativne revizije lahko nacio
nalni odredbodajalec in Komisija pri reviziji sredi ali
konec obdobja ter v zgornjih časovnih okvirih re
vidirata in prilagodita CSP:
(a) kadar operativne revizije kažejo na posebne
probleme; in/ali
(b) glede na spremenjene okoliščine v državi AKP.
Sprememba CSP se lahko sprejme tudi na podlagi
postopka ad hoc revizije iz odstavka 2.
Revizija na koncu obdobja lahko zajema tudi prila
goditev za nov večletni finančni okvir sodelovanja
glede dodeljevanja sredstev in priprave na naslednji
program.
7.
Po izvedbi revizij sredi ali konec obdobja
lahko Komisija v imenu Skupnosti dodeljena
sredstva državi poveča ali zmanjša glede na tekoče
potrebe in uspešnost zadevne države AKP.
Po ad hoc reviziji iz odstavka 2 lahko Komisija
v imenu Skupnosti tudi poveča dodeljena sredstva
glede na nove potrebe ali izredno uspešnost
zadevne države AKP, kot je določeno v členu 3(4).“;
(d) člen 6 se spremeni:
(i)
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(b) v okviru finančnih instrumentov Skupnosti ob
stajajo enakovredne določbe; in
(c) se spoštuje načelo sorazmernosti.“;
(e) členi 7, 8 in 9 se nadomestijo z naslednjim:
„Člen 7
Regionalni programi
Zadevne države AKP se odločijo o opredelitvi geograf
skih regij. Regionalni programi povezovanja bi morali
kar najbolj ustrezati programom obstoječih regionalnih
organizacij. Načeloma, v primeru, da se članstvo več us
treznih regionalnih organizacijah prekriva, mora regio
nalni program povezovanja ustrezati združenemu
članstvu teh organizacij.

Člen 8
Regionalno načrtovanje
1.
Načrtovanje se izvaja na ravni posamezne regije.
Načrtovanje je rezultat izmenjave mnenj med Skupnost
jo in zadevno(-imi) pooblaščeno(-imi) regionalno(-imi)
organizacijo(-ami) in v primeru, da ni takšnega pooblas
tila, med nacionalnimi odredbodajalci držav v tej regiji.
Kjer je ustrezno, lahko načrtovanje vključuje posvetova
nje z nedržavnimi nosilci, zastopanimi na regionalni rav
ni, in po potrebi regionalnimi parlamenti.

naslov se nadomesti z naslednjim:
„Obseg“;

(ii) dodata se naslednja odstavka:
Zaprosila za financiranje regionalnih progra
„3.
mov predloži:
(a) pooblaščeni regionalni organ ali organizacija;
ali
(b) pooblaščeni podregionalni organ, organizacija
ali država AKP v zadevni regiji v fazi programi
ranja, pod pogojem, da je dejavnost opredelje
na v regionalnem indikativnem programu
(RIP).
4. Udeležba držav v razvoju, ki niso države AKP,
v regionalnih programih je predvidena le, če:
(a) je osrednji del projektov in programov, finan
ciranih iz večletnega finančnega okvira sodelo
vanja, še vedno v državi AKP;

2. Regionalni strateški dokument (RSP) pripravita(-jo)
Komisija in pooblaščena(-e) regionalna(-e) organizacija(e) v sodelovanju z državami AKP v zadevni regiji na pod
lagi načela subsidiarnosti in komplementarnosti, pri
čemer se upošteva načrtovanje CSP.
3.
RSP je instrument s katerim se določa prioritete
dejavnosti in instrument vzpostavitve lokalnega lastni
štva podprtih programov. RSP vsebuje naslednje stan
dardne elemente:
(a) analizo političnega, gospodarskega, socialnega in
okoljskega konteksta regije;
(b) oceno procesa in obetov glede regionalnega gospo
darskega povezovanja in vključevanja v svetovno
gospodarstvo;
(c) oris regionalnih strategij in prioritet ter pričakova
nih finančnih potreb;
(d) oris ustreznih dejavnosti drugih zunanjih partnerjev
v regionalnem sodelovanju;
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(e) oris specifičnega prispevka EU k doseganju ciljev re
gionalnega sodelovanja in povezovanja, čim bolj
skladnega z dejavnostmi, ki jih financirajo države
AKP same in drugi zunanji partnerji, zlasti države
članice EU; in

4. Brez poseganja v člen 11 o revizijah lahko Skup
nost poveča programljiva dodeljena sredstva za zadev
no regijo ali njihovo dodeljevanje za nepredvidene
potrebe zaradi upoštevanja novih potreb ali izredne
uspešnosti:

(f)

(a) nove potrebe so potrebe, ki izhajajo iz izrednih
okoliščin, kot so kriza in razmere, ki nastanejo po
krizi, ali iz nepredvidenih potreb iz odstavka 2(b);

navedbo najustreznejših mehanizmov podpore in
izvajanja, ki se morajo uporabljati pri izvajanju
zgornjih strategij.

Člen 9
Dodeljevanje sredstev

1.
Indikativno dodeljevanje sredstev med regije AKP
temelji na standardno, nepristransko in pregledno oce
njenih potrebah ter napredku in predvidevanjih v pro
cesu regionalnega sodelovanja in povezovanja.

2.

Dodeljena sredstva vsebujejo:

(a) programljiva sredstva, dodeljena v podporo
regionalnemu povezovanju, sektorske politike, pro
grame in projekte za podporo osrednjim in
stranskim področjem pomoči Skupnosti; in

(b) sredstva, dodeljena vsaki regiji AKP za nepredvide
ne potrebe, kot so določene v členih 72, 72a in 73
tega sporazuma, kadar je zaradi čezmejne narave
in/ali obsega nepredvidene potrebe takšno podpo
ro bolj učinkovito zagotoviti na regionalni ravni. Ta
sredstva so na voljo pod pogoji iz členov 72, 72a in
73 tega sporazuma, kadar take podpore ni mogoče
financirati iz proračuna Unije. Zagotovijo se dopol
njevanje med intervencijami v okviru teh sredstev in
morebitne intervencije na ravni države.

3.
Programljiva dodeljena sredstva omogočajo
dolgoročno načrtovanje pomoči Skupnosti za zadevno
regijo. Da bi dosegli primeren obseg in povečali učinko
vitost, se lahko regionalna in nacionalna sredstva združ
ijo za financiranje regionalnih operacij z izrazito
nacionalno komponento.

(b) izredna uspešnost je stanje, v katerem so zunaj re
vizij na sredi in koncu obdobja sredstva, dodeljena
regiji, v celoti porabljena, dodatna sredstva iz regio
nalnega indikativnega programa pa se lahko absor
birajo ob upoštevanju učinkovitega regionalnega
povezovanja in dobrega finančnega poslovodenja.“;

(f) člen 10(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.
Regionalni indikativni program sporazumno
sprejmejo Skupnost in pooblaščena(-e) regionalna(-e) or
ganizacija(-e) ali, v primeru odsotnosti takšnega poob
lastila, zadevne države AKP.“;

(g) v členu 11 se obstoječi odstavek oštevilči in se doda
naslednji odstavek:

„2.
V izrednih okoliščinah iz člena 9(4) se lahko iz
vede revizija na predlog ene od pogodbenic, da se upo
števajo nove potrebe ali izredna uspešnost. Na podlagi
ad hoc revizije lahko obe pogodbenici sprejmeta spre
membo RSP in/ali se povečajo sredstva, ki jih Komisija
dodeli v imenu Skupnosti.

Revizija na koncu obdobja lahko zajema tudi prilagodi
tev za nov večletni finančni okvir sodelovanja glede do
deljevanja sredstev in priprave na naslednji regionalni
indikativni program.“;

(h) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12
Sodelovanje znotraj AKP

Regionalna sredstva, dodeljena za nepredvidene potre
be, se lahko mobilizirajo v korist zadevni regiji in
državam AKP zunaj regije, kadar je njihova vključitev
potrebna zaradi narave nepredvidene potrebe, pri čemer
je osrednji del predvidenih projektov in programov še
vedno v regiji.

1. Sodelovanje znotraj AKP kot razvojni instrument
prispeva k cilju partnerstva med AKP in EU. Sodelovan
je znotraj AKP je nadregionalno sodelovanje. Njegov cilj
je obravnavati skupne izzive, s katerimi se soočajo
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Člen 12b

države AKP prek dejavnosti, ki presegajo pojem geograf
ske lokacije in koristijo več ali vsem državam AKP.

Zaprosila za financiranje
Zaprosila za financiranje programov znotraj AKP
predloži:

2. V skladu z načeloma subsidiarnosti in komple
mentarnosti se predvideva intervencija znotraj držav
AKP, kadar nacionalni in/ali regionalni ukrepi niso mo
goči ali so manj učinkoviti, da se zagotovi dodana
vrednost v primerjavi z dejavnostmi, ki se izvajajo
z drugimi instrumenti sodelovanja.

(a) neposredno Svet ministrov AKP ali Odbor
veleposlanikov AKP; ali
(b) posredno:

3. Kadar se skupina AKP odloči, da bo prispevala
k mednarodnim ali medregionalnim spodbudam iz skla
da znotraj AKP, se zagotovi ustrezna prepoznavnost.“;

(i)

(i)

dodajo se naslednji členi:

najmanj trije pooblaščeni regionalni organi ali
organizacije, ki pripadajo različnim geograf
skim regijam, ali vsaj dve državi AKP iz vsake
od teh treh regij;

(ii) mednarodne organizacije, kot so to Afriška
unija, katerih dejavnosti prispevajo k ciljem re
gionalnega sodelovanja in povezovanja, pod
pogojem, da imajo predhodno odobritev Od
bora veleposlanikov AKP; ali

„Člen 12a
Strateški dokument znotraj AKP

(iii) karibske in pacifiške regije glede na njihov po
seben geografski položaj, pod pogojem, da
imajo predhodno odobritev Sveta ministrov
AKP ali Odbora veleposlanikov AKP.

Načrtovanje sodelovanja znotraj AKP je rezultat
1.
izmenjave mnenj med Komisijo in Odborom
veleposlanikov AKP ter ga skupaj pripravijo službe Ko
misije in Sekretariat AKP po posvetovanju z ustreznimi
nosilci in interesnimi skupinami.

Člen 12c
2. Strateški dokument znotraj AKP določa prednost
ne ukrepe sodelovanja znotraj AKP in ukrepe, potrebne
za vzpostavitev lastništva nad podprtimi programi. Vse
buje naslednje standardne elemente:

(a) analizo političnega, gospodarskega, socialnega in
okoljskega konteksta v skupini držav AKP;

(b) oceno sodelovanja znotraj držav AKP v zvezi s pri
spevkom k doseganju ciljev iz tega sporazuma in
pridobljenimi novimi spoznanji;

(c) oris strategije znotraj AKP in zasledovanih ciljev ter
pričakovanih finančnih potreb;

Dodeljevanje sredstev
Indikativno dodeljevanje sredstev temelji na ocenjenih
potrebah ter napredku in predvidevanjih v procesu so
delovanja znotraj AKP. Zajema rezervo neprogramiranih
sredstev.“;
(j)

člena 13 in 14 se nadomestita z naslednjim:
„Člen 13
Indikativni program znotraj AKP
1. Indikativni program znotraj AKP vsebuje naslednje
standardne elemente:
(a) osrednje sektorje in teme pomoči Skupnosti;

(d) oris ustreznih dejavnosti drugih zunanjih partnerjev
v sodelovanju; in

(e) navedbo prispevka EU k doseganju ciljev sodelova
nja znotraj AKP in njegove skladnosti z dejavnost
mi, ki se financirajo na nacionalnih in regionalnih
ravneh ter ki jih financirajo drugi zunanji partnerji,
zlasti države članice EU.

(b) najustreznejše ukrepe in dejavnosti za doseganje ci
ljev, zastavljenih v zvezi z osrednjimi sektorji in te
mami; in
(c) programe in projekte, ki so potrebni za doseganje
opredeljenih ciljev, če so jasno opredeljeni, in na
vedbo sredstev, ki jih je treba dodeliti vsakemu od
njih, ter časovni načrt njihovega izvajanja.
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2.
Komisija in Sekretariat AKP opredelita in ocenita
ustrezne ukrepe. Na podlagi tega službe Komisije in Sek
retariat AKP skupaj pripravita indikativni program znot
raj AKP ter ga predstavita Odboru veleposlanikov AKPES. Sprejmeta ga Komisija v imenu Skupnosti in Odbor
veleposlanikov AKP.

4.11.2010

(k) člen 15 se spremeni:

(i)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Programi in projekti, ki jih predloži zadevna
država AKP ali ustrezna organizacija ali organ na re
gionalni ravni ali na ravni znotraj AKP, se presodijo
skupno. Odbor držav AKP in ES za sodelovanje pri
financiranju razvoja pripravi splošne usmeritve in
merila za presojo projektov in programov. Ti
programi in projekti so običajno večletni in lahko
vsebujejo celo vrsto ukrepov omejene velikosti na
določenem področju.“;

3.
Brez poseganja v točko (iii) člena 12(b) Odbor
veleposlanikov AKP vsako leto predloži združeni se
znam zahtev za financiranje prednostnih ukrepov, pred
videnih v indikativnem programu znotraj AKP. Komisija
skupaj s Sekretariatom AKP opredeli in pripravi ustrezne
ukrepe ter letni delovni program. V največjem možnem
obsegu in ob upoštevanju dodeljenih sredstev se zahteve
za financiranje ukrepov, ki niso predvideni v indikativ
nem programu znotraj AKP, vključijo v letni delovni
program. Izjemoma se te zahteve sprejmejo prek
posebne odločitve Komisije o financiranju.

(ii) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.
Ocene programov in projektov upoštevajo
pomanjkanje nacionalnih kadrovskih virov in zago
tavljajo strategijo, ki je naklonjena spodbujanju
takšnih virov. Ocena tudi upošteva posebne
značilnosti in omejitve vsake države AKP ali regije.“;

Člen 14
Postopek revizije

(iii) v odstavku 4 se besedi „nacionalni odredbodajalec“
nadomestita z besedama „ustrezen odredbodajalec“;
1
Sodelovanje znotraj AKP mora biti dovolj prožno
in odzivno, da zagotavlja stalno usklajenost ukrepov
s cilji iz tega sporazuma ter da se upoštevajo kakršne
koli spremembe prednostnih nalog in ciljev skupine
držav AKP.

(l)

v členu 16 se besede „zadevna država AKP“ nadomestijo
z „zadevna država AKP ali ustrezna organizacija ali
organ na regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP“;

(m) člen 17 se nadomesti z naslednjim:
2.
Odbor veleposlanikov AKP in Komisija izvedeta
revizijo strategije sodelovanja in indikativnega programa
znotraj držav AKP na sredi in koncu obdobja, da ju pri
lagodita trenutnim okoliščinam in zagotovita njuno pra
vilno izvajanje. Če je to potrebno zaradi okoliščin, se
lahko izvedejo ad hoc revizije, da se upoštevajo nove po
trebe, ki lahko izhajajo iz izrednih in nepredvidenih oko
liščin, kot so potrebe na podlagi novih izzivov, ki so
skupne državam AKP.

3.
Odbor veleposlanikov AKP in Komisija lahko med
revizijami na sredi in koncu obdobja ali po ad hoc revi
ziji pregledata in prilagodita strateški dokument sodelo
vanja znotraj AKP.

Po izvedenih revizijah na sredi in koncu obdobja
4.
ali ad hoc revizijah lahko Odbor veleposlanikov AKP in
Komisija prilagodita sredstva, dodeljena v okviru
indikativnega programa znotraj držav AKP, ter
mobilizirata neprogramirano rezervo znotraj AKP.“;

„Člen 17
Sporazum o financiranju

Praviloma za programe in projekte, ki se financi
1.
rajo iz večletnega finančnega okvira sodelovanja, Komi
sija in država AKP ali ustrezna organizacija ali organ na
regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP skleneta
sporazum o financiranju.

2.
Sporazum o financiranju se sklene v 60 dneh po
objavi odločitve Komisije o financiranju. Sporazum
o financiranju:

(a) določa predvsem podrobnosti o finančnem prispev
ku Skupnosti, ureditvah in pogojih financiranja ter
splošne in posebne določbe v zvezi z zadevnim
programom ali projektom, vključno s pričakovani
mi dosežki in rezultati; in
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(b) predvidi ustrezna sredstva za kritje povečanih in ne
predvidenih stroškov, revizij in ocen.
3. Kakršna koli neporabljena sredstva, ki ostanejo ob
zaprtju računov programov in projektov v časovnem
obdobju za zaveze večletnega finančnega okvira sodelo
vanja, iz katerega so bili programi in projekti financira
ni, pripadejo državi AKP ali ustrezni organizaciji ali
organu na regionalni ravni ali ravni znotraj AKP.“;
(n) v členu 18 se besedi „nacionalni odredbodajalec“ nado
mestita z „ustrezen odredbodajalec“;
(o) člen 19 se spremeni:
(i)

v odstavku 1 se besedi „države AKP“ nadomestita
z „države AKP ali ustrezna organizacija ali organ na
regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP“;

(ii) v odstavku 3 se besedi „države AKP“ nadomestita
z „države AKP ali ustrezna organizacija ali organ na
regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP“;
(p) člen 19a(1) se spremeni:
(i)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:
„1. Izvedba programov in projektov financiranih
iz večletnega finančnega okvira sodelovanja po tem
sporazumu vsebuje predvsem:“;
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razen v posebnih primerih iz teh pravil, v skladu s stan
dardnimi postopki in dokumenti, ki jih določi in objavi
Komisija za namene izvajanja ukrepov sodelovanja s tre
tjimi državami ter so v veljavi ob začetku zadevnega
postopka.

2. Pri decentraliziranem upravljanju, kadar skupna
ocena pokaže, da so postopki za dodeljevanje naročil in
donacij v državi AKP ali regiji prejemnici ali postopki, ki
jih odobrijo financerji, v skladu z načeli preglednosti, so
razmernosti, enake obravnave in nediskriminacije ter iz
ključujejo kakršno koli navzkrižje interesov, Komisija te
postopke uporabi v skladu s Pariško deklaracijo in brez
poseganja v člen 26, pri čemer v celoti upošteva pravila,
ki urejajo izvajanje njenih pooblastil na tem področju.

3.
Država AKP ali ustrezna organizacija ali organ na
regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP se obveže, da
bo redno preverjal, ali se ukrepi, ki se financirajo iz ve
čletnega finančnega okvira sodelovanja po tem
sporazumu, pravilno izvajajo, da bo sprejel primerne
ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter da
bo po potrebi začel pravne postopke za izterjavo nepra
vilno plačanih sredstev.

4.
Pri decentraliziranem upravljanju pogodbe sklepa
jo, pripravljajo, podpisujejo in izvajajo države AKP ali
ustrezna organizacija ali organ na regionalni ravni ali na
ravni znotraj AKP. Vendar lahko te države ali ustrezna
organizacija ali organ na regionalni ravni ali na ravni
znotraj AKP pozove Komisijo, da se v njenem imenu po
gaja, pripravlja, podpisuje in izvaja pogodbe.

(ii) točka (d) se nadomesti z naslednjim:
„(d) z neposrednimi plačili v okviru proračunske
podpore, podpore sektorskim programom,
odpisu dolga ter podpora za ublažitev škodlji
vih učinkov kratkoročnih zunanjih pretresov,
vključno z nihanji izvoznih prihodkov.“;
(q) v členu 19b se besedi „države AKP“ nadomestita
z „države AKP ali ustrezna organizacija ali organ na re
gionalni ravni ali na ravni znotraj AKP“;
(r) člena 19c in 20 se nadomestita z naslednjim:

5. V skladu z zavezo iz člena 50 tega sporazuma se
naročila in donacije, financirana iz večletnega finančne
ga okvira sodelovanja z AKP, dodeljujejo v skladu
z mednarodno priznanimi osnovnimi standardi na
področju delovnega prava.

6.
Ustanovi se strokovna skupina predstavnikov Sek
retariata skupine AKP in Komisije, da na zahtevo katere
koli pogodbenice opredeli kakršne koli spremembe ter
predlaga spremembe in izboljšave pravil in postopkov iz
odstavkov 1 in 2.

„Člen 19c
Dodeljevanje
naročil,
izvajanje naročil

donacij

ter

1. Razen v primerih iz člena 26 se naročila in dona
cije dodelijo in izvajajo v skladu s pravili Skupnosti in,

Ta strokovna skupina tudi pošilja redna poročila Odbo
ru držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju raz
voja, da mu pomaga pri preučevanju težav pri izvajanju
dejavnosti razvojnega sodelovanja in predlaganju ustrez
nih ukrepov.
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Člen 20
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1a. V tem okviru se opredelitev, izdelkov s pore
klom ocenjuje glede na ustrezne mednarodne
sporazume, dobavljeno blago s poreklom iz Skup
nosti pa vključuje blago s poreklom iz čezmorskih
držav in ozemelj.

Upravičenost

Razen kjer je odstopanje odobreno v skladu s čle
nom 22 in brez poseganja v člen 26:

4.

Udeležba v postopkih dodeljevanja pogodb o naro
čilu ali v postopkih dodeljevanja donacij, ki se fi
nancirajo iz sredstev večletnega finančnega okvira
sodelovanja je po tem sporazumu, odprta za:

Udeležba v postopkih dodeljevanja naročil ali v po
stopkih dodeljevanja donacij, ki se financirajo iz
sredstev večletnega finančnega okvira sodelovanja
po tem sporazumu, je odprta za mednarodne
organizacije.

5.

Če večletni finančni okvir sodelovanja po tem
sporazumu financira dejavnost, ki se izvaja prek
mednarodne organizacije, je udeležba v postopkih
dodeljevanja pogodb o naročilu ali dodeljevanja do
nacij odprta za vse fizične in pravne osebe, ki so do
udeležbe upravičene v skladu z odstavkoma 1 ali
1a, kakor tudi za vse fizične in pravne osebe, ki so
do udeležbe upravičene v skladu s pravilnikom te
organizacije, ob zagotovitvi enakosti obravnavanja
vsem donatorjem. Za dobavljeno blago in materia
le se uporabljajo ista pravila.

6.

Če večletni finančni okvir sodelovanja po tem
sporazumu financira dejavnost, ki se izvaja v okviru
regionalne pobude, je udeležba v postopkih dode
ljevanja pogodb o naročilu in v postopkih dodelje
vanja donacij odprta za vse fizične in pravne osebe,
ki so do udeležbe upravičene v skladu z odstavko
ma 1 ali 1a, kakor tudi za vse fizične in pravne osebe
iz države, ki je udeležena v zadevni pobudi. Za do
bavljeno blago in materiale se uporabljajo ista
pravila.

7.

Če večletni finančni okvir sodelovanja po tem
sporazumu financira dejavnost, ki se sofinancira
skupaj s tretjo državo, je udeležba v postopkih do
deljevanja pogodb o naročilu in v postopkih dode
ljevanja donacij odprta za vse fizične in pravne
osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu z od
stavkoma 1 ali 1a, kakor tudi za vse fizične in prav
ne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu
s pravili zgoraj omenjene tretje države. Za dobav
ljeno blago in materiale se uporabljajo ista pravila.“;

1.

(a) vse fizične osebe, ki so državljani države AKP,
države članice Evropske skupnosti, države, ki je
uradno država kandidatka Evropske skupnosti,
ali države članice Evropskega gospodarskega
prostora, ali pravne osebe, ki imajo v njej sedež;

(b) vse fizične osebe, ki so državljani najmanj raz
vite države, kot jo določajo Združeni narodi, ali
pravne osebe, ki imajo v njej sedež.

1a. Udeležba v postopkih dodeljevanja pogodb o naro
čilu ali donacij, ki se financirajo iz sredstev večlet
nega finančnega okvira sodelovanja po tem
sporazumu, je odprta za vse fizične osebe, ki so dr
žavljani katere koli države, ki ni omenjena v odstav
ku 1, ali pravne osebe, ki imajo v njej sedež, če je bil
omogočen vzajemni dostop do zunanje pomoči.
Vzajemni dostop v najmanj razvitih državah, kot jih
določajo Združeni narodi, se samodejno odobri čla
nicam OECD/DAC.

Vzajemni dostop je omogočen s posebno odločit
vijo Komisije za zadevno državo ali zadevno regio
nalno skupino držav. Odločitev Komisija sprejme
v dogovoru z državami AKP, velja pa najmanj eno
leto.

(s) člen 21 se črta (1);
2.

3.

Storitve iz naročila, ki se financira iz sredstev večlet
nega finančnega okvira sodelovanja po tem
sporazumu, lahko zagotovijo strokovnjaki z držav
ljanstvom katere koli države, brez poseganja v ka
kovostne in finančne zahteve, določene v pravilih
Skupnosti o javnem naročanju.

Dobavljeno blago in materiali, kupljeni iz naslova
pogodbe, ki se financira iz sredstev večletnega fi
nančnega okvira sodelovanja po tem sporazumu,
morajo imeti poreklo v eni izmed držav, ki je do
udeležbe upravičena v skladu z odstavkoma 1 ali

(t) člen 22(1) se nadomesti z naslednjim:
„1.
V izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih se
lahko fizičnim ali pravnim osebam iz tretjih držav, ki
niso upravičene do udeležbe v skladu s členom 20, na
podlagi utemeljene prošnje zadevne države AKP ali
ustrezne organizacije ali organa na regionalni ravni ali
na ravni znotraj AKP odobri udeležba v postopkih do
deljevanja pogodb o naročilu in v postopkih dodeljeva
nja donacij, ki se financirajo s strani Skupnosti iz sredstev
(1) Člen 21 je bil črtan s Sklepom Sveta ministrov AKP-ES št. 3/2008.
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večletnega finančnega okvira sodelovanja po tem
sporazumu. Država AKP ali ustrezna organizacija ali
organ na regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP Ko
misiji za vsak primer posebej predloži informacije,
potrebne za odločitev o takih odstopanjih, pri čemer se
posebna pozornost nameni:
(a) geografskemu položaju zadevne države ali regije
AKP;
(b) konkurenčnosti izvajalcev, dobaviteljev in svetoval
cev iz držav članic in držav AKP;

L 287/39

organa na regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP in
Skupnost. Odbor držav AKP in ES za sodelovanje pri fi
nanciranju razvoja zagotovi povezanost skupnih aktiv
nosti spremljanja in vrednotenja. Komisija in Generalni
sekretariat AKP pripravita in izvajata skupne aktivnosti
spremljanja in vrednotenja, z namenom podpore Odbo
ru AKP in ES za sodelovanje pri financiranju, in odboru
poročata. Odbor na prvem sestanku po podpisu Spora
zuma določi operativne modalitete, namenjene zagotav
ljanju povezanosti aktivnosti, in letno odobri delovni
program.
Spremljanje in vrednotenje aktivnosti zlasti:

(c) potrebi po izogibanju pretirano povišanim stro
škom izvajanja pogodbe o naročilu;

2.

(d) težavam pri prevozu ali zamudam zaradi dobavnih
rokov ali drugim podobnim težavam;

(a) zagotovi redno in neodvisno ocenjevanje delovanja
in dejavnosti financirane preko večletnega finanč
nega okvira sodelovanja po tem sporazumu s pri
merjanjem ciljev z rezultati; ter s tem

(e) tehnologiji, ki je najprimernejša in najustreznejša
glede na lokalne razmere;
(f)

izjemno nujnim primerom;

(g) razpoložljivosti proizvodov in storitev na zadevnih
trgih.“;

(b) omogočajo državam AKP ali ustrezni organizaci
ji ali organu na regionalni ravni ali na ravni znotraj
AKP in Komisiji ter skupnim institucijam, da
izkušnje uporabijo pri oblikovanju in izvajanju pri
hodnjih politik in dejavnosti.

(u) člena 23 in 25 se črtata (1);
(v) v členu 26(1) se uvodno besedilo zamenja z naslednjim:
„1. Sprejmejo se ukrepi za spodbujanje čim širše ude
ležbe fizičnih in pravnih oseb držav AKP pri izvajanju
naročil, ki jih financira večletni finančni okvir sodelova
nja po tem sporazumu, da bi omogočili optimizacijo
materialnih in človeških virov teh držav. S tem
namenom:“;
(w) členi 27, 28 in 29 se črtajo (2);
(x) v členu 30 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:
„Morebitni spori med organi države AKP ali ustrezne or
ganizacije ali organa na regionalni ravni ali na ravni
znotraj AKP in izvajalci gradenj, dobavitelji ali izvajalci
storitev v času izvajanja pogodbe o oddaji naročila, ki ga
financira večletni finančni okvir sodelovanja po tem
sporazumu, se:“;
(y) člena 33 in 34 se nadomestita z naslednjim:
„Člen 33
Modalitete
1.
Brez poseganja v vrednotenja držav AKP ali
ustrezne organizacije ali organa na regionalni ravni ali
na ravni znotraj AKP ali Komisije to delo skupaj
opravita(-jo) država(-e) AKP ali ustrezne organizacije ali
(1) Člena 23 in 25 sta bila črtana s Sklepom Sveta ministrov AKP-ES
št. 3/2008.
(2) Členi 27, 28 in 29 so bili črtani s Sklepom Sveta ministrov AKP-ES
št. 3/2008.

Člen 34
Komisija
1.
Z izjemo Sklada za spodbujanje naložb in
subvencionirane obrestne mere Komisija prevzame
finančno izvrševanje dejavnosti, ki se opravljajo
s sredstvi večletnega finančnega okvira sodelovanja po
tem sporazumu, in sicer z uporabo naslednjih poglavit
nih metod upravljanja:
(a) s centraliziranim upravljanjem;
(b) z decentraliziranim upravljanjem.
2.
Praviloma je finančno izvrševanje sredstev večlet
nega finančnega okvira sodelovanja po tem sporazumu
s strani Komisije decentralizirano.
V tem primeru naloge izvrševanja opravljajo države AKP
v skladu s členom 35.
3. Za zagotovitev finančnega izvrševanja sredstev ve
čletnega finančnega okvira sodelovanja po tem
sporazumu Komisija svoja izvedbena pooblastila prene
se na lastne službe. O tem prenosu nalog Komisija ob
vesti države AKP in Odbor držav AKP in ES za
sodelovanje pri financiranju razvoja.“;
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(ii) v odstavku 2 se besedi „nacionalni odredbodajalec“
nadomestita z „ustrezen odredbodajalec“;

(z) člen 35 se spremeni:

(i)

v odstavku 1 se uvodno besedilo nadomesti
z naslednjim:

(za) člen 37 se spremeni:

(i)

„1. Vlada vsake posamezne države AKP imenuje
nacionalnega odredbodajalca, da jo zastopa pri vseh
dejavnostih, financiranih iz sredstev večletnega fi
nančnega okvira sodelovanja po tem sporazumu, ki
jih upravljata Komisija in Banka. Nacionalni
odredbodajalec imenuje enega ali več namestnikov
nacionalnega odredbodajalca, ki ga nadomeščajo
v primeru, ko ne more opravljati te funkcije, in
o tem imenovanju obvesti Komisijo. Nacionalni
odredbodajalec lahko, če so izpolnjeni pogoji
institucionalne zmogljivosti in dobrega finančnega
poslovodenja, na pristojni organ znotraj nacional
ne uprave prenese del svojih pooblastil v zvezi z iz
vajanjem zadevnih programov in projektov.
O kakršnem koli prenosu pooblastil obvesti
Komisijo.

V primerih regionalnih programov in projektov us
trezna organizacija ali organ določi regionalnega
odredbodajalca, katerega dolžnosti smiselno ustre
zajo dolžnostim nacionalnega odredbodajalca.

V primerih programov in projektov znotraj AKP
Odbor veleposlanikov AKP določi odredbodajalca
znotraj držav AKP, katerega dolžnosti smiselno us
trezajo dolžnostim nacionalnega odredbodajalca.
Kadar Sekretariat držav AKP ni odredbodajalec, se
v skladu s sporazumom o financiranju Odbor
veleposlanikov obvesti o izvajanju programov in
projektov.

Če se s sredstvi večletnega finančnega okvira sode
po
tem
sporazumu
upravlja
lovanja
decentralizirano in ob upoštevanju vseh dodatnih
pooblastil, ki jih lahko dodeli Komisija, je ustrezni
odredbodajalec:“;

v odstavku 2 se besedi „države AKP“ nadomestita
z „države AKP ali ustrezna organizacija ali organ na
regionalni ravni ali na ravni znotraj AKP“;

(ii) v odstavku 4 se besedi „nacionalni odredbodajalec“
nadomestita z „ustrezen odredbodajalec“;

(iii) v odstavku 6 se besedi „nacionalni odredbodajalec“
nadomestita z „ustrezen odredbodajalec“;

(iv) v odstavku 7 se besede „zadevna država AKP ali
države AKP“ nadomestijo z „zadevna država AKP ali
ustrezna organizacija ali organ na regionalni rav
ni ali na ravni znotraj AKP“.

4.

Priloga V, vključno z njenimi protokoli, se črta.

5.

V prilogi VII se člen 3(4) nadomesti z naslednjim:

„4.
Pogodbenice priznavajo vlogo skupine AKP
v političnem dialogu, temelječem na načinu, ki ga določi sku
pina AKP ter o njem obvesti Evropsko skupnost in njene
države članice. Sekretariat AKP in Evropska komisija si izme
njata vse potrebne informacije v procesu političnega dialoga
pred, med in po posvetovanjih, opravljenih na podlagi čle
nov 96 in 97 tega Sporazuma.“.

Če Komisija izve za težave pri izvajanju postopkov
v zvezi z upravljanjem sredstev večletnega finanč
nega okvira sodelovanja po tem sporazumu, s po
močjo ustreznega odredbodajalca naveže vse
potrebne stike za razrešitev položaja in sprejetje us
treznih ukrepov.

Ustrezni odredbodajalec je finančno odgovoren
samo za naloge izvrševanja, ki so mu zaupane.
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D. PROTOKOLI

Protokol 3 o Južni Afriki, kakor je spremenjen s Sklepom Sveta
ministrov AKP-ES št. 4/2007 z dne 20. decembra 2007 (1), se
spremeni:

1.

V členu 1(2) se besede „podpisanega v Pretoriji dne
11. oktobra 1999“ nadomestijo z „, kakor je spremenjen
s Sporazumom, podpisanim 11. septembra 2009“.

(1) UL EU L 25, 30.1.2008, str. 11.
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(b) doda se naslednji odstavek:

Člen 4 se spremeni:

Za namene financiranja naložb iz poglavja 1 Pri
„4.
loge II k temu sporazumu so lahko investicijski skladi ter
finančni in nefinančni posredniki, s sedežem v Južni
Afriki, upravičeni.“.

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2.
Vendar ima, z odstopanjem od tega načela, Južna
Afrika pravico sodelovati na področjih sodelovanja med
državami AKP in ES pri financiranju razvoja, naštetih
v členu 8 tega protokola, na podlagi načel vzajemno
sti in sorazmernosti, s tem, da se udeležba Južne Afrike
v celoti financira iz virov iz naslova VII STRS. Če so viri
iz STRS dani na voljo za udeležbo pri operacijah v okviru
finančnega sodelovanja med AKP in ES, ima Južna Afri
ka pravico do polne udeležbe pri odločanju v zvezi z iz
vajanjem take pomoči.“;
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3.

Člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:
„3.
Ta protokol Južni Afriki ne preprečuje pogajanj o en
em od sporazumov o gospodarskem partnerstvu iz naslova II
dela 3 tega sporazuma in podpisa takšnega sporazuma, če se
strinjajo druge podpisnice tega sporazuma o gospodarskem
partnerstvu.“.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.
Настоящото споразумение е открито за подписване в Ouagadougou на 22 юни 2010 г. и след това
от 1 юли 2010 г. до 31 октомври 2010 г. в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз
в Брюксел.
El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Uagadugu el 22 de junio de 2010 y,
a continuación, del 1 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2010 en la Secretaría General del
Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.
Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 22. června v Ouagadougou a poté od 1. července 2010
do 31. října 2010 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.
Denne aftale er åben for undertegnelse den 22. juni 2010 i Ouagadougou og derefter fra den 1. juli
2010 til den 31. oktober 2010 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union
i Bruxelles
Dieses Abkommen liegt am 22. Juni 2010 in Ouagadougou und danach vom 1. Juli bis
31. Oktober 2010 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur
Unterzeichnung auf.
Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 22. juunil 2010 Ouagadougous ning seejärel
1. juulist 2010 kuni 31. oktoobrini 2010 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.
Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου, στις 22 Ιουνίου 2010 και
στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, στη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.
This Agreement shall be open for signature in Ouagadougou on 22 June 2010 and thereafter from
1 July 2010 to 31 October 2010 at the General Secretariat of the Council of the European Union
in Brussels.
Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet
2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.
Il presente accordo è aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente
a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, dal 1o luglio 2010
al 31 ottobre 2010.
Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Ouagadougou) un pēc
tam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. oktobrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes
Ģenerālsekretariātā.
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Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, o paskui, 2010 m. liepos
1 d.- 2010 m. spalio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.
Ez a megállapodás 2010. június 22-én Ouagadougouban, majd 2010. július 1. és 2010.
október 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.
Dan il-Ftehim huwa miftuħ għall-iffirmar f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 u wara dan
mill-1 ta’ Lulju 2010 sal-31 ta’ Ottubru 2010, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni
Ewropea, fi Brussell.
Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 22 juni 2010 te Ouagadougou en
vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 bij het secretariaat-generaal van de
Raad van de Europese Unie in Brussel.
Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r.,
a następnie od 1 lipca 2010 r. do 31 października 2010 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii
Europejskiej w Brukseli.
O presente Acordo está aberto para assinatura em Uagadugu, em 22 de Junho de 2010 e,
posteriormente, de 1 de Julho a 31 de Outubro de 2010, no Secretariado-Geral do Conselho da
União Europeia, em Bruxelas.
Acest acord va fi deschis pentru semnare în Ouagadougou, la 22 iunie 2010, iar ulterior, începând
cu 1 iulie 2010 până la 31 octombrie 2010, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii
Europene din Bruxelles.
Táto dohoda je otvorená na podpis 22. júna 2010 v Ouagadougou a potom od 1. júla 2010 do
31. októbra 2010 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.
Ta sporazum bo na voljo za podpis 22. junija 2010 v Ouagadougouju in nato od 1. julija 2010
do 31. oktobra 2010 v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.
Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010
ja sen jälkeen 1 päivästä heinäkuuta 2010 31 päivään lokakuuta 2010 Euroopan unionin
neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.
Detta avtal är öppet för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 och sedan från och
med den 1 juli till och med den 31 oktober 2010 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens
råd i Bryssel.
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SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA BELGIJCEV,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BOLGARIJE,
PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE DANSKE,
PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,
PREDSEDNICE IRSKE,
PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA ŠPANIJE,
PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE LATVIJE,
PREDSEDNICE REPUBLIKE LITVE,
NJEGOVE KRALJEVE VISOKOSTI VELIKEGA VOJVODE LUKSEMBURGA,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADŽARSKE,
PREDSEDNIKA MALTE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NIZOZEMSKE,
ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,
PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA ROMUNIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,
PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,
PREDSEDNICE REPUBLIKE FINSKE,
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VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,
pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, v nadaljnjem besedilu: države članice,
in EVROPSKE UNIJE, v nadaljnjem besedilu: Unija ali EU,
na eni strani ter
pooblaščenci
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ANGOLE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ANTIGVE IN BARBUDE,
VODITELJA DRŽAVE ZVEZE BAHAMI,
VODITELJA DRŽAVE BARBADOS,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE BELIZA,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BENIN,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BOCVANE,
PREDSEDNIKA BURKINE FASO,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BURUNDI,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE KAMERUN,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZELENORTSKIH OTOKOV,
PREDSEDNIKA SREDNJEAFRIŠKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA UNIJE KOMORI,
PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE KONGO,
VLADE COOKOVIH OTOKOV,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLONOKOŠČENE OBALE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE DŽIBUTI,
VLADE ZVEZE DOMINIKA,
PREDSEDNIKA DOMINIKANSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA DRŽAVE ERITREJE,
PREDSEDNIKA ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE OTOKOV FIDŽI,
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PREDSEDNIKA GABONSKE REPUBLIKE,
PREDSEDNIKA IN VODITELJA DRŽAVE REPUBLIKE GAMBIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE GANE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE GRENADE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,
PREDSEDNIKA KOOPERATIVNE REPUBLIKE GVAJANE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE HAITI,
VODITELJA DRŽAVE JAMAJKE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE KENIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE KIRIBATI,
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA KRALJEVINE LESOTO,
PREDSEDNICE REPUBLIKE LIBERIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADAGASKAR,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALAVI,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALI,
VLADE REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,
PREDSEDNIKA ISLAMSKE REPUBLIKE MAVRETANIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MAURITIUS,
VLADE FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE MOZAMBIK,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE NAMIBIJE,
VLADE REPUBLIKE NAURU,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE NIGER,
PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,
VLADE NIUE,
VLADE REPUBLIKE PALAU,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,
PREDSEDNIKA RUANDSKE REPUBLIKE,
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NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT KITTS IN NEVIS,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SVETE LUCIJE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT VINCENT IN GRENADINES,
VODITELJA DRŽAVE NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,
PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SENEGAL,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SEJŠELI,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SIERRA LEONE,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SALOMONOVIH OTOKOV,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SURINAM,
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA KRALJEVINE SVAZI,
PREDSEDNIKA ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ČAD,
PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE VZHODNI TIMOR,
PREDSEDNIKA TOGOŠKE REPUBLIKE,
NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA TONGE,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,
NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE TUVALUJA,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE UGANDE,
VLADE REPUBLIKE VANUATU,
PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZAMBIJE,
VLADE REPUBLIKE ZIMBABVE,
katerih države so v nadaljnjem besedilu imenovane: države AKP,
na drugi strani,
ki so se sestali v Ouagadougouju, dne dvaindvajsetega junija leta dva tisoč deset, zaradi podpisa Sporazuma o drugi spre
membi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spre
menjen v Luxembourgu 25. junija 2005,
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so ob podpisu sprejeli naslednje izjave, ki so priložene k tej sklepni listini:
Izjava I

Skupna izjava o podpori za dostop do trga v okviru partnerstva med AKP in ES

Izjava II

Skupna izjava o migraciji in razvoju

Izjava III

Izjava Evropske unije o institucionalnih spremembah zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe

in so se dogovorili, da so zaradi črtanja Priloge V naslednje obstoječe izjave postale zastarele:
Izjava XXII

Skupna izjava o kmetijskih proizvodih iz člena 1(2)(a) Priloge V

Izjava XXIII

Skupna izjava o dostopu do trga v okviru partnerstva med AKP in ES

Izjava XXIV

Skupna izjava o rižu

Izjava XXV

Skupna izjava o rumu

Izjava XXVI

Skupna izjava o govejem in telečjem mesu

Izjava XXVII

Skupna izjava o ureditvah, ki urejajo dostop do trgov francoskih čezmorskih departmajev za pro
izvode s poreklom iz držav AKP, ki so navedeni v členu 1(2) Priloge V

Izjava XXIX

Skupna izjava o proizvodih, ki jih zadeva skupna kmetijska politika

Izjava XXX

Izjava AKP o členu 1 Priloge V

Izjava XXXI

Izjava Skupnosti o členu 5(2)(a) Priloge V

Izjava XXXII

Skupna izjava o nediskriminaciji

Izjava XXXIII

Izjava Skupnosti o členu 8(3) Priloge V

Izjava XXXIV

Skupna izjava o členu 12 Priloge V

Izjava XXXV

Skupna izjava v zvezi s Protokolom 1 Priloge V

Izjava XXXVI

Skupna izjava v zvezi s Protokolom 1 Priloge V

Izjava XXXVII

Skupna izjava v zvezi s Protokolom 1 Priloge V o poreklu ribiških proizvodov

Izjava XXXVIII

Izjava Skupnosti v zvezi s Protokolom 1 Priloge V o obsegu teritorialnih voda

Izjava XXXIX

Izjava AKP v zvezi s Protokolom 1 Priloge V o poreklu ribiških proizvodov

Izjava XL

Skupna izjava o uporabi pravila o vrednostni toleranci v sektorju tuna

Izjava XLI

Skupna izjava o členu 6(11) Priloge V

Izjava XLII

Skupna izjava o pravilih o poreklu: kumulacija z Južno Afriko

Izjava XLIII

Skupna izjava o Prilogi 2 Protokola 1 Priloge V

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to sklepno listino.
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IZJAVA I
Skupna izjava o podpori za dostop do trga v okviru partnerstva med državami AKP in ES

Pogodbenice priznavajo znatno vrednost pogojev privilegiranega dostopa na trg gospodarstev AKP, zlasti za
bazične proizvode in druge živilskopredelovalne sektorje, ki so bistvenega pomena za gospodarski in socialni
razvoj držav AKP ter so zelo pomembni za zaposlovanje, izvozne prihodke in državne prihodke.
Pogodbenice priznavajo, da so nekateri sektorji s podporo EU v procesu transformacije, katere cilj je zadevnim
izvoznikom AKP omogočiti konkuriranje na trgu EU in mednarodnih trgih, tudi prek razvoja izdelkov z za
ščitnim znakom in drugih izdelkov z dodano vrednostjo.
Prav tako priznavajo, da bi bila lahko potrebna dodatna podpora, kadar lahko večja liberalizacija trgovine po
vzroči bistvene spremembe pogojev privilegiranega dostopa na trg za proizvajalce AKP. V ta namen se stri
njajo, da bodo preučile vse potrebne ukrepe za ohranitev konkurenčnega položaja držav AKP na trgu EU.
Takšna preučitev lahko vključuje pravila o poreklu, sanitarne in fitosanitarne ukrepe ter izvajanje posebnih
ukrepov, ki obravnavajo omejitve na strani ponudbe v državah AKP. Cilj bo državam AKP omogočiti, da iz
koristijo svojo obstoječo in potencialno primerjalno prednost na trgu EU.
Kadar so razviti programi pomoči in so zagotovljena sredstva, se pogodbenice strinjajo z izvajanjem rednih
vrednotenj, da se ocenijo napredek in doseženi rezultati ter se odloči glede ustreznih dodatnih ukrepov, ki jih
je treba izvesti.
Skupni trgovinski odbor ministrov spremlja izvajanje te izjave ter Svetu ministrov predloži ustrezna poročila
in priporočila.

IZJAVA II
Skupna izjava o migraciji in razvoju (člen 13)

Pogodbenice se strinjajo glede okrepitve in poglobitve njihovega dialoga in sodelovanja na področju migracij,
pri čemer bodo gradile na naslednjih treh stebrih celovitega in uravnoteženega pristopa k migracijam.
1.

Migracije in razvoj, vključno z vprašanji v zvezi z diasporo, begom možganov in nakazili;

2.

zakonite migracije, vključno s sprejemom, mobilnostjo ter pretokom spretnosti in storitev; in

3.

nezakonite migracije, vključno s tihotapstvom in trgovino z ljudmi, upravljanjem meja ter vračanjem.

Brez poseganja v veljavni člen 13 se pogodbenice obvežejo, da se bodo dogovorile o podrobnostih tega okrep
ljenega sodelovanja na področju migracij.
Poleg tega se strinjajo, da si bodo prizadevale za pravočasen zaključek dialoga in da bodo na naslednjem Svetu
AKP-ES poročale o storjenem napredku.
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IZJAVA III
Izjava Evropske unije o institucionalnih spremembah zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe
Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila in nasledila
Evropsko skupnost ter od tega datuma naprej izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske
skupnosti. Zato se ustrezna sklicevanja na Evropsko skupnost v besedilu Sporazuma razumejo kot sklicevanja
na Evropsko unijo.
Evropska unija bo državam AKP predlagala izmenjavo pisem z namenom uskladitve Sporazuma
z institucionalnimi spremembami v Evropski uniji, ki so posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.
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SKLEP SVETA
z dne 7. oktobra 2010
o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan o ponovnem
sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
(2010/649/EU)
navedenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejemanju
tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč in se zanjo ne uporablja.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti čle
na 79(3) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

(8)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki
je priloga k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delova
nju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejemanju
tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč in se zanjo ne uporablja –

SPREJEL SKLEP:

Ob upoštevanju naslednjega:
Člen 1
(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti z Islamsko repub
liko Pakistan s pogajanji dosegla Sporazum o ponovnem
sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (v nadaljnjem
besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum je bil v imenu Evropske skupnosti podpisan dne
26. oktobra 2009, ob upoštevanju njegove sklenitve.

(3)

Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske po
godbe dne 1. decembra 2009 nadomestila Evropsko
skupnost.

(4)

Sporazum je treba odobriti.

(5)

S Sporazumom se ustanovi Skupni odbor za ponovni
sprejem, ki lahko sprejme svoj poslovnik. V tem primeru
je primerno določiti poenostavljeni postopek za sprejema
nje stališča Evropske unije.

(6)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kra
ljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice,
ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o de
lovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo podalo
uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi
tega sklepa.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega
kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in
pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogod
bi o delovanju Evropske unije, in brez poseganja v člen 4

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko
Pakistan o ponovnem sprejemu (v nadaljnjem besedilu:
Sporazum) se potrdi v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta poda uradno obvestilo iz člena 20(2) Sporazu
ma (1), s katerim se izrazi soglasje Unije o tem, da jo dogovor za
vezuje in poda naslednje uradno obvestilo:

„Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne
1. decembra 2009 nadomestila Evropsko skupnost in od tega datuma
izvršuje vse pravice in obveznosti Evropske skupnosti. Zato se v besedilu
Sporazuma vsa sklicevanja na ‚Evropsko skupnost‘ ali ‚Skupnost‘ razume
jo kot sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

Člen 3

Komisija, ki ji na njeno prošnjo pomagajo strokovnjaki iz držav
članic, zastopa Unijo v Skupnem odboru za ponovni sprejem, us
tanovljenem s členom 16 Sporazuma.
(1) Datum začetka veljavnosti Sporazuma o ponovnem sprejemu bo ob
javil Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije.
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Člen 4
Stališče Unije v Skupnem odboru za ponovni sprejem glede spre
jetja njegovega poslovnika v skladu s členom 16(2) Sporazuma
sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga
imenuje Svet.
Člen 5
Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.
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Člen 6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Luxembourgu, 7. oktobra 2010
Za Svet
Predsednik
M. WATHELET
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SPORAZUM
med Evropsko skupnostjo in Islamsko Republiko Pakistan o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo
brez dovoljenja

VISOKI POGODBENICI,
EVROPSKA SKUPNOST,
v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,
in
ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTAN,
v nadaljnjem besedilu „Pakistan“,
v nadaljnjem besedilu posamično „pogodbenica“, in skupno „pogodbenici“, STA SE –
V ŽELJI, da okrepita svoje sodelovanje za učinkovit boj proti nezakonitemu priseljevanju,
V ŽELJI, da bi s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti vzpostavili hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter
varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozem
lju Pakistana ali ene od držav članic Evropske unije, in olajšali tranzit takih oseb v duhu sodelovanja,
POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne vpliva na pravice, obveznosti in odgovornosti držav članic Evropske unije in Pakistana
po mednarodnem pravu,
GLEDE NA TO, da se določbe Naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in vseh aktov, sprejetih na podlagi tega
naslova, ne uporabljajo v Kraljevini Danski –
DOGOVORILI:

Člen 1
Opredelitev pojmov

(g) „vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga je izdal(-a), ali odločitev, ki
jo je sprejel(-a) Pakistan ali ena od držav članic, in ki je
potrebno(-a) za vstop ali tranzit preko njegovega (njenega)
ozemlja. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma;

(a) „država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije
z izjemo Kraljevine Danske;

(h) „država prosilka“ pomeni državo (Pakistan ali eno od držav
članic), ki predloži prošnjo za ponovni sprejem na podla
gi členov 2 in 3 ali prošnjo za tranzit na podlagi člena 12;

(b) „državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima držav
ljanstvo države članice, kot je opredeljeno za namene
Skupnosti;

(i)

V tem sporazumu:

„zaprošena država“ pomeni državo (Pakistan ali eno od držav
članic), kateri se predloži prošnja za ponovni sprejem na
podlagi členov 2 in 3 ali prošnja za tranzit na
podlagi člena 12.

(c) „državljan Pakistana“ pomeni vsako osebo, ki ima državljan
stvo Pakistana;
ODDELEK I

(d) „državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima držav
ljanstvo, ki ni državljanstvo Pakistana ali ene od držav članic;

OBVEZNOSTI PONOVNEGA SPREJEMA

(e) „oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima no
benega državljanstva;

Člen 2
Ponovni sprejem lastnih državljanov

(f) „dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli
vrste, ki ga je izdal Pakistan ali ena od držav članic in s kate
rim je osebi dovoljeno prebivanje na ozemlju države, ki je do
voljenje izdala;

1.
Zaprošena država na podlagi prošnje države prosilke po
novno sprejme vse lastne državljane, katerih državljanstvo je bilo
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izkazano v skladu s členom 6 in ki ne izpolnjujejo ali ne izpol
njujejo več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje
na ozemlju države prosilke.

2.
Zaprošena država osebi, katere ponovni sprejem je bil odo
bren, po potrebi in nemudoma izda potno listino, ki se zahteva
za njen ponovni sprejem in ki velja vsaj šest mesecev. Če zaradi
pravnih ali dejanskih razlogov zadevne osebe ni mogoče preme
stiti v roku veljavnosti potne listine, zaprošena država v 14 dneh
izda novo potno listino z istim rokom veljavnosti.
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Če je veljavnost potekla že vsem dokumentom, velja obveznost
ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala
dokument, katerega rok veljavnosti je potekel nazadnje.
4.
Zaprošena država osebi, katere ponovni sprejem je bil odo
bren, po potrebi in nemudoma izda potno listino, ki se zahteva
za njeno vrnitev in ki velja vsaj šest mesecev. Če zaradi pravnih
ali dejanskih razlogov zadevne osebe ni mogoče premestiti v ro
ku veljavnosti potne listine, zaprošena država v 14 koledarskih
dneh izda novo potno listino z istim rokom veljavnosti.

ODDELEK II

Člen 3

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez
državljanstva
Člen 4
1. Zaprošena država na prošnjo države prosilke in brez nadalj
njih formalnosti, razen tistih, določenih s tem sporazumom, po
novno sprejme vse državljane tretjih držav ali osebe brez
državljanstva, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih
pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države
prosilke, pod pogojem, da:

(a) imajo te osebe v trenutku predložitve prošnje za ponovni
sprejem veljavni vizum ali veljavno dovoljenje za prebivanje,
ki ga je izdala zaprošena država; ali

Načela
1.
Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka premestitev osebe, ki jo
je treba ponovno sprejeti na podlagi obveznosti iz členov 2 in 3
tega sporazuma, zahteva predložitev prošnje za ponovni sprejem
pristojnemu organu zaprošene države.
2.
Brez poseganja v člena 2(1) in 3(1) prošnja za ponovni
sprejem ni potrebna, če je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti,
imetnik veljavne potne listine in po potrebi tudi veljavnega vizu
ma ali dovoljenja za prebivanje zaprošene države.

(b) so te osebe nezakonito vstopile na ozemlje države prosilke
neposredno z ozemlja zaprošene države. Osebe v smislu tega
pododstavka pridejo neposredno z ozemlja zaprošene
države, če prispejo na ozemlje države prosilke ali, če je zapr
ošena država Pakistan, na ozemlje držav članic z letalom ali
ladjo, ne da bi vmes vstopili v drugo državo.

3.
Nikogar se ponovno ne sprejme le na podlagi verjetno
izkazanega državljanstva.

2.
Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 tega člena ne
velja:

1.
Prošnja za ponovni sprejem mora vsebovati naslednje
podatke:

(a) če je bil državljan tretje države ali je bila oseba brez držav
ljanstva samo v letališkem tranzitu preko mednarodnega
letališča zaprošene države; ali

(a) podatke o osebi, ki naj bi bila ponovno sprejeta (npr. osebno
ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva in zadnji kraj
prebivanja);

(b) če je država prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi
brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali
po vstopu na njeno ozemlje, razen če je ta oseba imetnik vi
zuma ali dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena
država in ima daljši rok veljavnosti.

3.
Če je zaprošena država država članica, velja obveznost po
novnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala
vizum ali dovoljenje za prebivanje. Če sta vizum ali dovoljenje za
prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponov
nega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala
dokument z daljšim rokom veljavnosti ali, če je enemu ali več od
njih veljavnost že potekla , dokument, ki je še vedno veljaven.

Člen 5
Prošnja za ponovni sprejem

(b) navedbo dokazil o državljanstvu, tranzitu, pogojih za ponov
ni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljan
stva ter o nezakonitem vstopu in prebivanju.
2.
Kolikor je to mogoče, prošnja za ponovni sprejem vsebuje
tudi naslednje informacije:
(a) izjavo z navedbo, da bo oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti,
morda potrebovala pomoč ali oskrbo, če se je zadevna oseba
izrecno strinjala z izjavo;
(b) vse druge zaščitne ali varnostne ukrepe, ki bi bili lahko po
trebni v posameznem primeru ponovnega sprejema.
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3.
Skupni obrazec, ki ga je treba uporabiti za prošnjo za po
novni sprejem, je kot Priloga V priložen k temu sporazumu.

za prebivanje, je lahko zadostno dokazilo za utemeljeno domne
vo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 6

Člen 8

Dokazila o državljanstvu

Roki

1.
Državljanstva ni mogoče dokazovati s ponarejenimi
dokumenti.

1. Prošnjo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu
organu zaprošene države v roku največ enega leta od datuma, ko
je pristojni organ države prosilke izvedel, da državljan tretje
države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje
več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Kadar
obstajajo pravne ali dejanske ovire za pravočasno predložitev
prošnje, se rok na zahtevo podaljša, vendar samo, dokler ovire ne
nehajo obstajati.

2.
Dokazilo o državljanstvu v skladu s členom 2(1) se lahko
zagotovi s katerim koli dokumentom iz Priloge I k temu
sporazumu, tudi če je njegov rok veljavnosti potekel. Če so pred
loženi takšni dokumenti, zaprošena država in država prosilka vza
jemno priznata državljanstvo, ne da bi bile potrebne dodatne
poizvedbe.

3.
Dokazilo o državljanstvu, kot ga zahteva člen 2(1), se lahko
zagotovi tudi s katerim koli dokumentom iz Priloge II k temu
sporazumu, tudi če je njegov rok veljavnosti potekel. Če so takšni
dokumenti predloženi, zaprošena država začne postopek za ugo
tovitev državljanstva zadevne osebe.

4.
Če ni mogoče predložiti nobenega od dokumentov iz Prilo
ge I ali II, pristojni organ države prosilke in diplomatsko ali
konzularno predstavništvo zaprošene države na zahtevo in brez
nepotrebnega odlašanja uredita vse potrebno za razgovor z ose
bo, za katere ponovni sprejem je bila predložena prošnja.

2. Na prošnjo za ponovni sprejem je treba odgovoriti brez ne
potrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku največ 30 ko
ledarskih dni; zavrnitev prošnje za ponovni sprejem mora biti
obrazložena. Ta rok začne teči z datumom prejema prošnje za
ponovni sprejem. Če zaradi pravnih ali dejanskih ovir na prošnjo
ni mogoče pravočasno odgovoriti, se lahko rok na podlagi
ustrezno utemeljene prošnje podaljša do 60 koledarskih dni,
razen če je najdaljše obdobje pridržanja v nacionalni zakonodaji
države prosilke krajše ali enako 60 dnem. Če odgovora v tem
roku ni bilo, se šteje, da je bila premestitev dogovorjena.

3. Potem ko je dano soglasje ali, kadar je primerno, po poteku
roka, navedenega v odstavku 2 tega člena, se zadevna oseba pre
mesti v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za čas,
ki je potreben za odstranitev pravnih ali dejanskih ovir.

Člen 7
Dokazila v zvezi z državljani tretjih držav in osebami brez
državljanstva

1.
Dokaz o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem držav
ljanov tretje države in oseb brez državljanstva, določenih v čle
nu 3(1), se zagotovi zlasti z dokazili iz Priloge III k temu
sporazumu; ne more se zagotoviti s ponarejenimi dokumenti.
Vsak takšen dokaz temelji na elementih, ki sta jih vzajemno pri
znali zaprošena država in država prosilka.

2.
Dokaz o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem držav
ljanov tretje države in oseb brez državljanstva, določenih v čle
nu 3(1), se lahko zagotovi tudi z dokazili iz Priloge IV k temu
sporazumu. Kadar se predložijo takšna dokazila, jih zaprošena
država šteje za ustrezna in začne preiskavo.

3.
Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se ugotovi
s potnimi listinami zadevne osebe, v katerih ni zahtevanega vizu
ma ali drugega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države pro
silke. Izjava države prosilke, da se je za zadevno osebo ugotovilo,
da nima potrebnih potnih listin, vizuma ali dovoljenja

Člen 9
Podrobnosti v zvezi s premestitvijo in prevozna sredstva

Pred vrnitvijo osebe se pristojni organi Pakistana in zadevne
države članice vnaprej pisno dogovorijo o datumu premestitve,
mejnem prehodu, morebitnih spremljevalcih in prevoznih
sredstvih.

Člen 10
Ponovni sprejem v zmoti

Pakistan brez odlašanja sprejme nazaj vsako osebo, ki jo je država
članica ponovno sprejela, in država članica brez odlašanja sprejme
nazaj vsako osebo, ki jo je Pakistan ponovno sprejel, če se v treh
mesecih po premestitvi zadevne osebe ugotovi, da niso bili izpol
njeni pogoji iz členov 2 in 3 tega sporazuma. V teh primerih pris
tojni organi Pakistana in zadevne države članice izmenjajo tudi
vse razpoložljive informacije glede dejanske istovetnosti, držav
ljanstva ali tranzitne poti osebe, ki jo je treba sprejeti nazaj.

4.11.2010

Uradni list Evropske unije

SL

L 287/55

ODDELEK III

ODDELEK IV

TRANZIT

STROŠKI

Člen 11
Načela

Člen 13
Stroški prevoza in tranzita

1.
Zaprošena država lahko dovoli tranzit državljana tretje
države ali osebe brez državljanstva, ko takšnega državljana ali
osebe ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo, potem
ko je na podlagi pisnih dokazil zagotovljeno, da se je namembna
država zavezala, da bo odvisno od primera ponovno sprejela svo
jega državljana ali osebo brez državljanstva.
Zaprošena država lahko prekliče soglasje, če nadaljnje
2.
potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem
s strani namembne države ni več zagotovljen(-o). V takšnih pri
merih država prosilka na lastne stroške sprejme nazaj državljana
tretje države ali osebo brez državljanstva.

Brez poseganja v pravico pristojnih organov države prosilke, da
stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki
jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse stroške
prevoza, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom po
tem sporazumu do meje končne namembne države, država
prosilka. Pri ponovnem sprejemu v zmoti po členu 10 mora te
stroške nositi država, ki mora zadevno osebo sprejeti nazaj.

ODDELEK V

Člen 12

VARSTVO PODATKOV IN SKLADNOST Z DRUGIMI
PRAVNIMI OBVEZNOSTMI

Tranzitni postopek
1.
Prošnjo za tranzit je treba predložiti pristojnim organom
v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:
(a) vrsto tranzita, morebitne druge tranzitne države in končni
namembni kraj;
(b) podatke o zadevni osebi (npr. ime, priimek, datum rojstva in
– kadar je mogoče – kraj rojstva, državljanstvo, vrsto in šte
vilko potne listine);
(c) predvideni mejni prehod, čas premestitve in morebitno
uporabo spremljevalcev.
Enotni obrazec, ki se uporabi za prošnje za tranzit, je bil kot Pri
loga VI priložen temu sporazumu.
2.
Zaprošena država v roku 14 koledarskih dni pisno obvesti
državo prosilko o svoji odločitvi in, če dovoli tranzit, potrdi mejni
prehod in predvideni čas tranzita.
3.
Če se tranzit opravi po zraku, so oseba, ki jo je treba pre
mestiti, in njeni morebitni spremljevalci izvzeti iz obveznosti pri
dobitve letališkega tranzitnega vizuma.
4.
Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posveto
vanji pomagajo pri tranzitu, predvsem z nadzorom zadevnih oseb
in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme v skladu s predpisi
zaprošene države.

Člen 14
Osebni podatki

1.
Do obdelave osebnih podatkov pride samo, če je taka
obdelava potrebna za izvajanje tega sporazuma s strani pristojnih
organov Pakistana in držav članic. V tem členu se uporabljajo
opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 95/46/ES (1). Če je
upravljavec pristojni organ države članice, je takšna obdelava
podrejena določbam Direktive 95/46/ES in nacionalne zakono
daje, sprejete na podlagi te direktive, vključno s pravili glede pre
nosa osebnih podatkov v tretje države.

2.
Poleg tega je obdelava osebnih podatkov za izvajanje tega
sporazuma, še posebej sporočanje osebnih podatkov iz Pakistana
v državo članico in obratno, podrejena naslednjim načelom:

(a) osebni podatki morajo biti obdelani pošteno in zakonito;

(b) osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in za
konite namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki
jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta naprej obdelovati
na način, ki je nezdružljiv s tem namenom;
(1) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra
1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).
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(c) osebni podatki morajo biti primerni, ustrezni in ne pretirani
glede na namen, za katerega se zbirajo in/ali naprej obdelu
jejo. Zlasti se lahko sporočeni osebni podatki nanašajo le na:
— podatke o osebi, ki jo je treba premestiti (tj. ime, prii
mek, vsa prejšnja imena, vzdevki ali psevdonimi, datum
in kraj rojstva, spol, sedanje in vsa prejšnja
državljanstva),
— potni list ali osebno izkaznico (številka, rok veljavnosti,
datum izdaje, organ izdajatelj, kraj izdaje),
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2.
Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve
osebe v okviru drugih dvostranskih dogovorov.
3. Ta sporazum ne posega v pravna sredstva in pravice, ki jih
zadevna oseba lahko uveljavlja po pravu države gostiteljice,
vključno z mednarodnim pravom.

ODDELEK VI
IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 16
— postanke in načrt poti,
— druge podatke, ki so potrebni za identifikacijo osebe, ki
jo je treba premestiti, ali za preučitev pogojev za ponov
ni sprejem v skladu s tem sporazumom;
(d) osebni podatki morajo biti točni in po potrebi ažurirani;
(e) osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča
identifikacijo posameznikov, na katere se osebni podatki na
našajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za ka
tere so bili podatki zbrani ali za katere se naprej obdelujejo;
(f) tako organ, ki sporoča osebne podatke, kot organ prejemnik
uporabita vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se osebni
podatki ustrezno popravijo, zbrišejo ali blokirajo, če njihova
obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če takšni
podatki niso primerni, ustrezni, točni ali če so pretirani glede
na namen obdelave. To vključuje uradno obvestilo drugi
pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;
(g) na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki sporoča oseb
ne podatke, o uporabi sporočenih podatkov in tako pridob
ljenih rezultatih;
(h) osebni podatki se lahko sporočijo samo pristojnim organom.
Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno
soglasje organa, ki sporoča osebne podatke;
(i)

organi, ki sporočajo, in organi prejemniki so dolžni pisno
zabeležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 15
Usklajenost z drugimi pravnimi obveznostmi
1.
Ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovor
nosti Skupnosti, držav članic ter Pakistana, ki izhajajo iz
mednarodnega prava in mednarodnih pogodb, katerih
pogodbene stranke so.

Skupni odbor za ponovni sprejem
1.
Pogodbenici druga drugi zagotavljata medsebojno pomoč
glede uporabe in razlage tega sporazuma. V ta namen ustanovita
Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljnjem besedilu
„odbor“), katerega naloge so zlasti:
(a) spremljati uporabo tega sporazuma;
(b) odločati o tehničnih dogovorih, potrebnih za enotno izvrše
vanje Sporazuma, vključno s spremembami Prilog III in IV;
(c) redno izmenjevati informacije o protokolih o izvajanju, ki jih
sestavijo posamezne države članice in Pakistan v skladu
s členom 17;
(d) predlagati spremembe tega sporazuma ter Prilog I in II.
2. Odločitve odbora se sprejemajo soglasno in se ustrezno
izvajajo.
3.
Odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Pakistana.
Skupnost zastopa Evropska komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki
iz držav članic.
4. Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic,
običajno enkrat letno.
5. Spori, ki jih odbor ne more razrešiti, se rešujejo s posveto
vanji med pogodbenicama.
6. Odbor sprejme svoj poslovnik, vključno z določitvijo delov
nega jezika, ki je skupen obema pogodbenicama.

Člen 17
Protokoli o izvajanju
1.
Pakistan in država članica lahko sestavita protokol o izva
janju, ki določa pravila o:
(a) imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenja
vi kontaktnih točk;
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(b) pogojih za vrnitve s spremstvom, vključno s tranzitom
državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva
s spremstvom;
(c) sredstvih in dokumentih poleg tistih iz Prilog I do IV k temu
sporazumu.
2.
Protokoli o izvajanju iz odstavka 1 bodo začeli veljati šele
potem, ko je bil odbor iz člena 16 uradno obveščen.
Člen 18

2.
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Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.
Člen 20
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje

1.
Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu
z ustreznimi postopki.

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov
držav članic o ponovnem sprejemu

2. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dne
vu, na katerega sta pogodbenici druga drugo uradno obvestili, da
je bil postopek iz odstavka 1 zaključen.

Določbe tega sporazuma imajo prednost pred določbami vseh
dvostranskih sporazumov ali dogovorov o ponovnem sprejemu
oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, ki so v skladu s členom 17 bili
sklenjeni ali se lahko sklenejo med posameznimi državami člani
cami in Pakistanom, če so določbe takih sporazumov ali dogovo
rov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

Brez poseganja v obstoječe obveznosti pogodbenic glede
3.
ponovnega sprejema lastnih državljanov po mednarodnem obi
čajnem pravu se ta sporazum in protokoli o izvajanju uporabljajo
za osebe, ki so vstopile na ozemlje Pakistana in držav članic po
začetku veljavnosti sporazuma.

ODDELEK VII
KONČNE DOLOČBE

4.
Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove ta sporazum
z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum se prene
ha uporabljati šest mesecev po dnevu takega uradnega obvestila.

Člen 19
Območje uporabe
1.
Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na
ozemlju, za katero se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske
skupnosti, in na ozemlju Pakistana.

Člen 21
Priloge
Priloge I do VI so sestavni del tega sporazuma.

V Bruslju dne 26. oktobra 2009, v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem,
finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem,
nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku,
pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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За Ислямска република Пакистан
Por la República Islámica de Pakistán
Za Pákistánskou islámskou republiku
For Den Islamiske Republik Pakistan
Für die Islamische Republik Pakistan
Pakistani Islamivabariigi nimel
Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
For the Islamic Republic of Pakistan
Pour la République islamique du Pakistan
Per la Repubblica islamica del Pakistan
Pakistānas Islāma Republikas vārdā
Pakistano Islamo Respublikos vardu
A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan
Voor de Islamitische Republiek Pakistan
W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu
Pela República Islâmica do Paquistão
Pentru Republica Islamică Pakistan
Za Pakistanskú islamskú republiku
Za Islamsko republiko Pakistan
Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta
För Islamiska republiken Pakistan
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PRILOGA I
Skupni seznam dokumentov, ki se ob predložitvi štejejo za dokazilo o državljanstvu (Člen 2(1) v povezavi
s členom 6(2))
—

Pristni potni listi vseh vrst (nacionalni potni listi, diplomatski potni listi, službeni potni listi, kolektivni potni listi in
nadomestni potni listi, vključno z otroškimi potnimi listi),

—

računalniške nacionalne osebne izkaznice,

—

pristna potrdila o državljanstvu.

PRILOGA II
Skupni seznam dokumentov, s predložitvijo katerih se začne postopek za ugotavljanje državljanstva (Člen 2(1)
v povezavi s členom 6(3))
—

Digitalni prstni odtisi in drugi biometrični podatki,

—

začasne nacionalne osebne izkaznice, vojaške osebne izkaznice in rojstni listi, ki jih izda vlada zaprošene pogodbenice,

—

fotokopije (*) vseh dokumentov, naštetih v Prilogi I k temu sporazumu,

—

vozniška dovoljenja ali njihove fotokopije (*),

—

fotokopije (*) drugih uradnih dokumentov, v katerih se omenja ali navaja državljanstvo (npr. rojstni listi),

—

službene izkaznice, mornarske izkaznice, službene izkaznice kapitanov ali njihove fotokopije (*),

—

izjave zadevne osebe.

(*) Za namene te priloge pojem „fotokopije“ pomeni fotokopije, ki so jih uradno potrdili organi Pakistana ali držav članic.

PRILOGA III
Skupni seznam dokumentov, ki se štejejo za dokazila o pogojih za ponovni sprejem državljanov tretjih
držav in oseb brez državljanstva (člen 3(1) v povezavi s členom 7(1))
—

Vstopni in/ali izstopni pečati ali zaznamki v potni listini zadevne osebe,

—

veljaven vizum in/ali veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država.
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PRILOGA IV
Skupni seznam dokumentov, ki se štejejo za dokazila o začetku preiskave za ponovni sprejem državljanov
tretjih držav in oseb brez državljanstva (člen 3 v povezavi s členom 7(2))
—

Uradne izjave zlasti osebja mejnega organa ter druge uradne osebe ali dobroverne priče (npr. osebje letalskega prevo
znika), ki lahko potrdi, da je zadevna oseba prečkala mejo,

—

opis pristojnih organov države prosilke o mestu in okoliščinah, v katerih je bila zadevna oseba prestrežena po vstopu
na ozemlje države prosilke,

—

informacije v zvezi z identiteto in/ali bivanjem osebe, ki jih priskrbi mednarodna organizacija (npr. UNHCR),

—

poročila/potrditve informacij s strani družinskih članov,

—

izjava zadevne osebe,

—

vozovnice, izdane na ime zadevne osebe, ter potrdila in računi vseh vrst (npr. hotelski računi, kartice naročanja pri
zdravnikih/zobozdravnikih, vstopne kartice za javne/zasebne institucije itd.), ki jasno kažejo, da se je zadevna oseba
zadrževala na ozemlju zaprošene države,

—

vozovnice, izdane na ime zadevne osebe, in/ali seznami potnikov na zračnih in morskih poteh, ki kažejo itinerar na
ozemlju zaprošene države,

—

informacije, ki kažejo, da je zadevna oseba uporabljala kurirske storitve ali storitve potovalne agencije.
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PRILOGA V
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PRILOGA VI
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SKUPNA IZJAVA O ČLENU 1(f)
Za namen člena 1(f) pogodbenici soglašata, da dovoljenje za prebivanje ne vključuje začasnih dovoljenj, s ka
terimi je osebam dovoljeno ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za
prebivanje.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 2(1)
Pogodbenici sta seznanjeni, da se državljan Pakistana v skladu z veljavnim Zakonom o državljanstvu Pakistana,
1951, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ne more odpovedati svojemu državljanstvu, ne da bi pridobil
ali ne da bi mu bil izdan veljaven dokument, ki mu zagotavlja državljanstvo ali nacionalnost druge države.
Pogodbenici soglašata, da se bosta posvetovali, če in ko bo to potrebno.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 3
Ob upoštevanju člena 3 si bosta pogodbenici načeloma prizadevali za vrnitev vsakega državljana tretje države
ali osebe brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali pre
bivanje na njunih ozemljih, v njegovo državo izvora.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 3(1)(b)
Pogodbenici soglašata, da se letališki tranzit skozi tretjo državo ne šteje za „vstop v tretjo državo med njima“
v smislu teh določb.

SKUPNA IZJAVA O ČLENU 8(2)
Pogodbenici soglašata, da ob upoštevanju prošenj za ponovni sprejem, ki so jih predložile države članice, v ka
terih je v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo najdaljše obdobje pridržanja krajše ali enako 30 dnem, rok
30 koledarskih dni, naveden v členu 8(2), v primeru odobritve prošnje za ponovni sprejem vključuje izdajo
potne listine, ki se zahteva za ponovni sprejem osebe ob upoštevanju členov 2(2) in 3(4) Sporazuma.

SKUPNA IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE IN PAKISTANA O ZAKONITEM PRISELJEVANJU
V skladu z interesom Pakistana glede izkoriščanja priložnosti za zakonito priseljevanje, ki se izvaja v državah
članicah Evropske unije, sta pogodbenici soglašali, da bo uporaba tega sporazuma ključna pri spodbujanju po
sameznih držav članic, da nudijo možnosti zakonitega priseljevanja državljanom Pakistana. V tem oziru Ev
ropska komisija poziva države članice, naj v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo začnejo pogovore
s Pakistanom glede možnosti zakonitega priseljevanja državljanov Pakistana.
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SKUPNA IZJAVA O TEHNIČNI POMOČI
Pogodbenici se zavezujeta, da bo glede upravljanja migracijskih tokov med Evropsko unijo in Pakistanom
izvajanje tega sporazuma temeljilo na deljeni odgovornosti in uravnoteženem partnerstvu v duhu solidarnosti.
V tem oziru bo Evropska unija podpirala Pakistan pri izvajanju vseh elementov tega sporazuma, vključno pri
ponovni naselitvi in blaginji ponovno sprejetih oseb, in sicer s programi pomoči Skupnosti, predvsem
s programom Aeneas.
Takšna podpora lahko načeloma pokriva tudi krepitev vezi med priseljevanjem in razvojem, organiziranje in
spodbujanje zakonitega ekonomskega priseljevanja, reševanje nezakonitega priseljevanja ter zaščito migrantov
pred izkoriščanjem in izključenostjo.

SKUPNA IZJAVA GLEDE DANSKE
Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za ozemlje Kraljevine Danske ali njene državljane.
V teh okoliščinah je zaželeno, da Pakistan in Kraljevina Danska skleneta sporazum o ponovnem sprejemu
z enakimi pogoji, kakor so v tem sporazumu.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE IN NORVEŠKE
Pogodbenici sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Evropsko skupnostjo ter Islandijo in Norveško, zlasti na pod
lagi Sporazuma z dne 18. maja 1999 o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega
pravnega reda. V takih okoliščinah je zaželeno, da Pakistan z Islandijo in Norveško sklene sporazum o ponov
nem sprejemu z enakimi pogoji, kakor so v tem sporazumu.

SKUPNA DEKLARACIJA O VSESTRANSKEM DIALOGU O UPRAVLJANJU MIGRACIJ
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali v vsestranskem dialogu o upravljanju migracij v okviru skup
nega odbora, ki bo vzpostavljen na podlagi sporazuma tretje generacije o sodelovanju med Evropsko
skupnostjo in Pakistanom. Ta dialog bo vključeval vizumske politike za spodbujanje izmenjav med ljudmi.
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AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z

MEDNARODNIMI SPORAZUMI



SKLEP št. 2/2010 SVETA MINISTROV AKP-EU
z dne 21. junija 2010
glede prehodnih ukrepov za obdobje od dne podpisa do dne začetka veljavnosti Sporazuma o drugi
spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na
eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju
23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005
(2010/650/EU)
SVET MINISTROV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine
afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega
v Cotonouju 23. junija 2000 (1), kakor je bil prvič spremenjen
v Luxembourgu 25. junija 2005 (2) (v nadaljnjem besedilu:
Sporazum iz Cotonouja), in zlasti člena 95(3) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum iz Cotonouja je bil sklenjen za obdobje 20 let
z začetkom veljavnosti 1. marca 2000. Obenem je bila
predvidena možnost njegove spremembe z revizijo vsakih
pet let.

(2)

Pogajanja za prvo spremembo Sporazuma iz Cotonouja so
bila zaključena v Bruslju 23. februarja 2005. Sporazum
o spremembi je bil podpisan v Luxembourgu 25. junija
2005 in je začel veljati 1. julija 2008.

(3)

Pogajanja za drugo spremembo Sporazuma iz Cotonouja
so se uradno začela na sestanku Sveta ministrov AKP-EU
29. maja 2009 in bila zaključena v Bruslju 19. marca 2010.
Sporazum o drugi spremembi Sporazuma iz Cotonouja (v
nadaljnjem
besedilu:
Sporazum),
podpisan
v Ouagadougouju 22. junija 2010, bo začel veljati po za
ključku postopkov ratifikacije iz člena 93 Sporazuma iz
Cotonouja.

(4)

V skladu s členom 95(3) Sporazuma iz Cotonouja Svet mi
nistrov AKP-EU sprejme potrebne prehodne ukrepe s ka
terimi se zajame obdobje od dne podpisa do dne začetka
veljavnosti Sporazuma.

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

(5)

Evropska unija, njene države članice in članice skupine afri
ških, karibskih in pacifiških držav (v nadaljnjem besedilu:
pogodbenice) menijo, da je primerno zagotoviti začasno
uporabo Sporazuma, ki začne učinkovati od dneva njego
vega podpisa.

(6)

Pogodbenice si bodo prizadevale zaključiti proces ratifika
cije v dveh letih od dne podpisa Sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Začasna uporaba Sporazuma

Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med čla
nicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni stra
ni ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na
drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil
prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (v nadaljnjem
besedilu: Sporazum), se začasno uporablja od dne njegovega
podpisa.

Člen 2
Izvajanje tega sklepa in začetek veljavnosti Sporazuma

Unija sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev polnega izva
janja tega sklepa. Države članice Unije in članice skupine afriških,
karibskih in pacifiških držav so pozvane, da sprejmejo ukrepe, za
katere menijo, da so ustrezni za izvajanje tega sklepa.

Pogodbenice si prizadevajo za dokončanje vseh potrebnih po
stopkov za zagotovitev začetka polne veljavnosti Sporazuma
v dveh letih od dneva njegovega podpisa.
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Člen 3

L 287/69

V Ouagadougouju, 21. junija 2010

Začetek veljavnosti in veljavnost tega sklepa
Ta sklep začne veljati na dan podpisa Sporazuma.
Uporablja se do začetka veljavnosti Sporazuma.

Za Svet ministrov AKP-EU
Predsednik
P. BUNDUKU-LATHA
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