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RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 22 mars 2004
om frigörande av delar av det villkorade belopp på en miljard euro som avsatts inom ramen för
nionde Europeiska utvecklingsfonden för samarbetet med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet i syfte att inrätta en mekanism för vatteninvesteringar
(2004/289/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

EUF för staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) vid ikraftträdandet av finansprotokollet den
1 april 2003. Detta belopp har fördelats över tre olika
anslag: 9 259 000 000 euro för långsiktig utveckling,
1 204 000 000 euro för regionalt samarbete och
regional integration och 2 037 000 000 euro för investeringsanslaget.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2
andra stycket i detta,
med beaktande av artikel 1 i det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om
åtgärder och förfaranden för genomförande av AVS-EG-partnerskapsavtalet (1),

(3)

I enlighet med artikel 2.2 i den interna överenskommelsen får ett belopp på en miljard euro frigöras, men
endast efter en resultatöversyn utförd av rådet 2004 på
grundval av ett förslag från kommissionen. I punkt 7 i
finansprotokollet och i förklaring XVIII anges att det i
denna resultatöversyn skall bedömas i vilken utsträckning åtaganden och betalningar har genomförts.

(4)

Åtagande- och betalningsnivån vid utgången av 2003
jämförd med de prognoser för perioden 2004–2007
som Europeiska kommissionen lagt fram visar att
åtaganden kan göras för det samlade beloppet för AVSstaterna inom nionde EUF, och en första del av det villkorade beloppet på en miljard euro kan frigöras på
grundval av resultatet till dags dato.

(5)

Den 19 maj 2003 erkände rådet behovet av att mobilisera medel i tillräcklig mängd för vatten och sanitet och
uppmanade kommissionen att upprätta konkreta förslag
som skall diskuteras inom Europeiska unionens råd och
AVS–EG-ministerrådet.

(6)

Det är viktigt att överväga de finansiella behoven för att
nå millennieutvecklingsmålen om tillgång till vatten och
sanitet, och behovet av innovativa instrument för att
frigöra ytterligare medel i detta syfte.

med beaktande av det AVS–EG-partnerskapsavtal som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000,
med beaktande av den interna överenskommelse om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen
för finansprotokollet till AVS–EG-partnerskapsavtalet som
undertecknades den 18 september 2000 (nedan kallad ”den
interna överenskommelsen”), särskilt artikel 2.2 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I enlighet med punkt 1 i finansprotokollet till AVS–EGpartnerskapsavtalet (nedan kallat ”finansprotokollet”) är
den period som täcks av finansprotokollet fem år med
början den 1 mars 2000. I punkt 5 i finansprotokollet
anges emellertid att det totala beloppet, plus återstående
medel som överförts från tidigare Europeiska utvecklingsfonder, kommer att avse perioden 2000–2007.
I enlighet med artikel 2.2 i den interna överenskommelsen och EU:s förklaring om finansprotokollet, vilken
åtföljer som förklaring XVIII till AVS–EG-partnerskapsavtalet, frigjordes endast 12,5 miljarder euro av det totala
belopp på 13,5 miljarder euro som avsatts inom nionde

(1) EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Rådet är enigt om inrättandet av en mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna.
Artikel 2
Rådet är enigt om att avsätta ett belopp på 500 miljoner euro
av det villkorade belopp på en miljard euro som avses i artikel
2.2 i den interna överenskommelsen till denna mekanism för
vatteninvesteringar.
En första tilldelning på 250 miljoner euro skall frigöras och
fördelas på följande sätt:
1. 185 miljoner euro till det anslag för stöd till långsiktig
utveckling som avses i artikel 2.1 a i den interna överenskommelsen och i punkt 3 a i finansprotokollet, varigenom
detta anslag uppgår till 9 444 000 000 euro.
2. 24 miljoner euro till det anslag för regionalt samarbete och
regional integration som avses i artikel 2.1 b i den interna
överenskommelsen och i punkt 3 b i finansprotokollet, varigenom detta anslag uppgår till totalt 1 228 000 000 euro.
3. 41 miljoner euro till det investeringsanslag som avses i
artikel 2.1 c i den interna överenskommelsen och i punkt 3
c i finansprotokollet, varigenom detta anslag uppgår till
totalt 2 078 000 000 euro.

31.3.2004
Artikel 3

Mot bakgrund av resultatet av halvtidsöversynerna av landstrategierna och av rådets resultatöversyn av EUF före slutet av
2004 kommer rådet att senast i mars 2005 fatta beslut om
följande:
1. Mobilisering av en andra tilldelning på 250 miljoner euro.
2. Användning av det återstående beloppet på 500 miljoner
euro av det villkorade belopp på en miljard euro som avses
i artikel 2.2 i den interna överenskommelsen för syften som
fortfarande återstår att godkänna.
Artikel 4
AVS–Ministerrådet skall underrättas om detta beslut.
Artikel 5
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 2004.
På rådets vägnar
B. COWEN

Ordförande

