
AF/ACP/CE/2005/D/da 1 

 

ERKLÆRING I 

 

FÆLLESERKLÆRING  

OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN 

 

I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVS-

gruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for AVS-Underudvalget for Politiske, 

Sociale, Humanitære og Kulturelle Anliggender; ved Den Blandede Parlamentariske Forsamling 

forstås medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling eller deres udpegede repræ-

sentanter. 

 

 

ERKLÆRING II 

 

FÆLLESERKLÆRING  

OM ARTIKEL 68 I COTONOU-AFTALEN 

 

AVS-EF-Ministerrådet vil i medfør af bestemmelserne i artikel 100 i Cotonou-aftalen gennemgå 

AVS-gruppens forslag vedrørende bilag II om kortsigtede variationer i eksportindtægterne (FLEX). 

 

 

ERKLÆRING III 

 

FÆLLESERKLÆRING 

OM BILAG Ia 

 

Skulle aftalen om ændring af Cotonou-aftalen ikke være trådt i kraft den 1. janaur 2008, finansieres 

samarbejdet over saldoen på 9. EUF og tidligere EUF'er. 
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ERKLÆRING IV 

 

FÆLLESERKLÆRING  

OM ARTIKEL 3, STK. 5, I BILAG IV 

 

Med henblik på artikel 3, stk. 5, i bilag IV forstås ved "særlige behov", behov, der kan opstå som 

følge af ekstraordinære og/eller uforudsete omstændigheder, f.eks. situationer efter en krise. Ved 

"usædvanlige resultater" forstås en situation, hvor der uden om midtvejs- og slutrevisionen er di-

sponeret helt over tildelingen pr. land, og hvor der kan absorberes ekstra finansieringsmidler fra det 

nationale vejledende program på basis af en effektiv politik for fattigdomslempelse og en forsvarlig 

finansiel forvaltning. 

 

 

ERKLÆRING V 

 

FÆLLESERKLÆRING 

OM ARTIKEL 9, STK. 2, I BILAG IV 

 

Med henblik på artikel 9, stk. 2, i bilag IV forstås ved "nye behov", behov, der kan opstå som følge 

af ekstraordinære og/eller uforudsete omstændigheder, f.eks. situationer efter en krise. Ved "usæd-

vanlige resultater" forstås en situation, hvor der uden om midtvejs- og slutrevisionen vil være di-

sponeret helt over den regionale tildeling, og hvor der kan absorberes ekstra finansieringsmidler fra 

det regionale vejledende program på basis af en effektiv politik for regional integration og en for-

svarlig finansiel forvaltning. 

 

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 24 Erklärung dänisch (Normativer Teil)2 von 8



AF/ACP/CE/2005/D/da 3 

 

ERKLÆRING VI 

 

FÆLLESERKLÆRING 

OM ARTIKEL 12, STK. 2, I BILAG IV 

 

Med henblik på artikel 12, stk. 2, i bilag IV forstås ved "nye behov", behov, der måtte opstå på 

grund af ekstraordinære og/eller uforudsete omstændigheder som f.eks. nye forpligtelser i henhold 

til internationale initiativer eller løsning af fælles problemer for AVS-staterne. 

 

 

ERKLÆRING VII 

 

FÆLLESERKLÆRING  

OM ARTIKEL 13 I BILAG IV 

 

På grund af regionerne Vestindiens og Stillehavets særlige geografiske situation kan AVS-Minister-

rådet eller AVS-Ambassadørudvalget uanset artikel 13, stk. 2, litra a), i bilag IV indgive en specifik 

finansieringsansøgning vedrørende den ene eller den anden af disse regioner. 

 

 

ERKLÆRING VIII 

 

FÆLLESERKLÆRING  

OM ARTIKEL 19a I BILAG IV 

 

Ministerrådet vil i medfør af artikel 100 i Cotonou-aftalen gennemgå teksten til bilag IV til aftalen 

om indgåelse og gennemførelse af kontrakter med henblik på vedtagelse af den inden aftalen om 

ændring af Cotonou-aftalen træder i kraft. 
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ERKLÆRING IX 

 

FÆLLESERKLÆRING  

OM ARTIKEL 24, STK. 3, I BILAG IV 

 

AVS-staterne høres på forhånd om alle ændringer af de EF-regler, der er nævnt i artikel 24, stk. 3, i 

bilag IV. 

 

 

ERKLÆRING X 

 

FÆLLESERKLÆRING  

OM ARTIKEL 2 I BILAG VII 

 

De internationalt anerkendte standarder og normer er dem, der er nedfældet i de i præamblen til Co-

tonou-aftalen omhandlede instrumenter. 

 

 

ERKLÆRING XI 

 

ERKLÆRING FRA FÆLLESSKABET 

OM ARTIKEL 4 OG ARTIKEL 58, STK. 2, I COTONOU-AFTALEN 

 

I artikel 4 og artikel 58, stk. 2, forstås ved udtrykket "lokale decentrale myndigheder" alle niveauer 

af decentralisering, herunder "collectivités locales". 
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ERKLÆRING XII 

 

ERKLÆRING FRA FÆLLESSKABET 

OM ARTIKEL 11a I COTONOU-AFTALEN 

 

Den finansielle og faglige bistand til samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme vil blive ydet med 

andre ressourcer end dem, der er bestemt til finansiering af udviklingssamarbejdet mellem AVS og 

EF. 

 

 

ERKLÆRING XIII 

 

FÆLLESSKABETS ERKLÆRING  

OM ARTIKEL 11b, STK. 2, I COTONOU-AFTALEN 

 

Der er enighed om, at de i artikel 11b, stk. 2, i Cotonou-aftalen nævnte foranstaltninger træffes in-

den for en passende tidsramme under hensyntagen til de specifikke forhold, der hersker i hvert land. 

 

 

ERKLÆRING XIV 

 

FÆLLESSKABETS ERKLÆRING  

OM ARTIKEL 28, 29, 30 OG 58 I COTONOU-AFTALEN OG  

ARTIKEL 6 I BILAG IV 

 

Gennemførelsen af bestemmelserne om regionalt samarbejde, hvor ikke-AVS-stater er involveret, 

vil afhænge af gennemførelsen af tilsvarende bestemmelser i forbindelse med EF-finansierings-

instrumenterne til samarbejdet med andre af verdens lande og regioner. Fællesskabet vil informere 

AVS-gruppen om, hvornår sådanne tilsvarende bestemmelser træder i kraft. 
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ERKLÆRING XV 

 

DEN EUROPÆISKE UNIONS ERKLÆRING  

OM ARTIKEL BILAG Ia 

 

1. Den Europæiske Union forpligter sig til ved førstkommende lejlighed og om overhovedet mu-

ligt inden september 2005 at foreslå et nøjagtigt beløb for de flerårige finansielle rammer for sam-

arbejdet under aftalen om ændring af Cotonou-aftalen og dens anvendelsesperiode. 

 

2. Minimumsbistanden som omhandlet i stk. 2 i bilag Ia garanteres, uden at dette berører AVS-

staternes berettigelse til ekstra ressourcer fra andre finansieringsinstrumenter, som allerede findes 

eller som eventuelt oprettes til støtte af aktioner på områder som humanitær nødhjælp, fødevare-

sikkerhed, fattigdomsrelaterede sygdomme, støtte til gennemførelsen af de økonomiske partner-

skabsaftaler, støtte til planlagte foranstaltninger efter reformen af sukkermarkedet og aktioner med 

berøring til fred og stabilitet. 

 

3. Fristen for indgåelse af forpligtelser for 9. EUF's midler, som er den 31. december 2007, kan 

om fornødent revideres. 
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ERKLÆRING XVI 

 

FÆLLESSKABETS ERKLÆRING  

OM ARTIKEL 4, STK. 3, ARTIKEL 5, STK. 7, ARTIKEL 16, STK. 5  

OG 6, OG ARTIKEL 17, STK. 2, I BILAG IV 

 

Disse bestemmelser gælder med forbehold af medlemsstaternes rolle i beslutningsprocessen. 

 

 

ERKLÆRING XVII 

 

FÆLLESSKABETS ERKLÆRING 

OM ARTIKEL 4, STK. 5, I BILAG IV 

 

Artikel 4, stk. 5, i bilag IV, og genoptagelse af de normale forvaltningsprocedurer vil blive gennem-

ført ved en rådsafgørelse på grundlag af et forslag fra Kommissionen. AVS-gruppen vil blive behø-

rigt underrettet om denne afgørelse. 
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ERKLÆRING XVIII 

 

FÆLLESSKABETS ERKLÆRING  

OM ARTIKEL 20 I BILAG IV 

 

Artikel 20 i bilag IV vil blive gennemført i overensstemmelse med princippet om gensidighed i for-

hold til andre donorer. 

 

 

ERKLÆRING XIX 

 

FÆLLESSKABETS ERKLÆRING  

OM ARTIKEL 34, 35 OG 36 I BILAG IV 

 

De detaljerede respektive ansvarsopgaver for de personer, som har til opgave at forvalte og gen-

nemføre EUF-ressourcerne, er nedfældet i en procedurehåndbog, som vil blive drøftet med AVS-

staterne i overensstemmelse med artikel 12 i Cotonou-aftalen og udleveret, når aftalen om ændring 

af Cotonou-aftalen træder i kraft. Ved alle ændringer af denne håndbog følges samme fremgangs-

måde. 

 

 

ERKLÆRING XX 

 

FÆLLESSKABETS ERKLÆRING  

OM ARTIKEL 3 I BILAG VII 

 

Den holdning, som Rådet for Den Europæiske Union skal indtage i Ministerrådet til de retnings-

linjer, der er omhandlet i artikel 3 i bilag VII, baseres på et forslag fra Kommissionen. 

 

 

___________________ 
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