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VERKLARING I 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 8 VAN DE OVEREENKOMST VAN COTONOU 

 

Wat betreft de dialoog op nationaal en regionaal niveau wordt voor de toepassing van artikel 8 van 

de Overeenkomst van Cotonou onder “ACS-groep” verstaan: de trojka van het ACS-Comité van 

Ambassadeurs en de voorzitter van het ACS-subcomité voor politieke, sociale, humanitaire en 

culturele aangelegenheden; de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS–EU wordt geacht te 

bestaan uit de medevoorzitters van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS–EU of de daartoe 

voorgedragen personen. 

 

 

VERKLARING II 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 68 VAN DE OVEREENKOMST VAN COTONOU 

 

De ACS-EG-Raad van Ministers zal, uit hoofde van artikel 100 van de Overeenkomst van Cotonou 

een onderzoek instellen naar de voorstellen van de ACS met betrekking tot bijlage II betreffende 

kortdurende fluctuaties van de exportopbrengsten (FLEX). 

 

 

VERKLARING III 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE BIJLAGE I BIS 

 

Mocht de Overeenkomst van Cotonou op 1 januari 2008 niet in werking zijn getreden, dan wordt de 

samenwerking gefinancierd uit de resterende bedragen van het 9e EOF en uit de vorige EOF's. 
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VERKLARING IV 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 3, LID 5, VAN BIJLAGE IV 

 

Voor de toepassing van artikel 3, lid 5, worden met bijzondere behoeften de behoeften bedoeld die 

het gevolg zijn van uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden zoals post-crisissituaties. Met 

‘uitzonderlijke prestaties’ wordt de situatie bedoeld waarin buiten de tussentijdse evaluatie en de 

eindevaluatie om de toewijzing van een land volledig is vastgelegd en een aanvullende financiering 

van het normale indicatieve programma kan worden geabsorbeerd dankzij een doeltreffend beleid 

op het gebied van armoedebestrijding en een gezond financieel beheer. 

 

 

VERKLARING V 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 9, LID 2, VAN BIJLAGE IV 

 

Voor de toepassing van artikel 9, lid 2, worden met nieuwe behoeften de behoeften bedoeld die het 

gevolg zijn van uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden zoals post-crisissituaties. Met 

‘uitzonderlijke prestaties’ wordt de situatie bedoeld waarin buiten de tussentijdse evaluatie en de 

eindevaluatie om, de regionale toewijzing volledig is vastgelegd en een aanvullende financiering 

van het regionaal indicatief programma kan worden geabsorbeerd op basis van een doeltreffend 

beleid op het gebied van regionale integratie en een gezond financieel beheer. 
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VERKLARING VI 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 12, LID 2, VAN BIJLAGE IV 

 

Voor de toepassing van artikel 12, lid 2, worden met nieuwe behoeften de behoeften bedoeld die het 

gevolg kunnen zijn van uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden zoals nieuwe 

verbintenissen in het kader van internationale initiatieven of gemeenschappelijke uitdagingen van 

de ACS-landen.  

 

 

VERKLARING VII 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 13 VAN BIJLAGE IV 

 

Gelet op de bijzondere geografische situatie van het Caribisch gebied en de Stille Oceaan kan de 

ACS-Raad van Ministers of het ACS-Comité van Ambassadeurs in afwijking van artikel 13, lid 2, 

onder a), van bijlage IV een specifiek financieringsverzoek voor de ene of de andere regio indienen.  

 

 

VERKLARING VIII 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 19 BIS VAN BIJLAGE IV 

 

Overeenkomstig artikel 100 van de de Overeenkomst van Cotonou, zal de Raad van Ministers de 

teksten van bijlage IV betreffende de gunning en uitvoering van opdrachten onderzoeken, teneinde 

deze goed te keuren vóór de inwerkingtreding van de Overeenkomst tot wijziging van de 

Overeenkomst van Cotonou. 
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VERKLARING IX 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 24, LID 3, VAN BIJLAGE IV 

 

De ACS-staten worden vooraf geraadpleegd over elke wijziging van de in artikel 24, lid 3, van 

Bijlage IV bedoelde communautaire regels. 

 

 

VERKLARING X 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE ARTIKEL 2 VAN BIJLAGE VII 

 

Deze internationaal erkende normen zijn die welke zijn vervat in de instrumenten genoemd in de 

preambule van de Overeenkomst van Cotonou 

 

 

VERKLARING XI 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE ARTIKEL 4 EN ARTIKEL 58, LID 2, VAN DE 

OVEREENKOMST VAN COTONOU 

 

Voor de toepassing van artikel 4 en artikel 58, lid 2, wordt de term “plaatselijke gedecentraliseerde 

autoriteiten” geacht alle niveaus van decentralisatie te omvatten, met inbegrip van "collectivités 

locales". 
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VERKLARING XII 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE ARTIKEL 11 BIS VAN DE OVEREENKOMST VAN COTONOU 

 

De financiële en technische bijstand voor de samenwerking bij het bestrijden van terrorisme wordt 

gefinancierd uit andere middelen dan die welke bestemd zijn voor de financiering van de ACS-EG-

ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

VERKLARING XIII 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE ARTIKEL 11 TER, LID 2, VAN DE OVEREENKOMST VAN COTONOU 

 

De maatregelen die zijn uiteengezet in artikel 11 ter, lid 2, zullen worden genomen binnen een aan-

gepaste termijn die rekening houdt met de specifieke beperkingen van elk land. 

 

 

VERKLARING XIV 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE DE ARTIKELEN 28, 29, 30 EN 58 VAN DE 

OVEREENKOMST VAN COTONOU EN ARTIKEL 6 VAN BIJLAGE IV 

 

De tenuitvoerlegging van de bepalingen betreffende regionale samenwerking waarbij niet tot de 

ACS behorende landen zijn betrokken, is afhankelijk van de tenuitvoerlegging van gelijkwaardige 

bepalingen in het kader van de financiële instrumenten van de Gemeenschap op het gebied van 

samenwerking met andere landen en regio’s in de wereld. De Gemeenschap zal de ACS-groep van 

de inwerkingtreding van deze gelijkwaardige bepalingen in kennis stellen. 
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VERKLARING XV 

 

VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE 

BETREFFENDE BIJLAGE I BIS 

 

1. De Europese Unie verbindt zich ertoe zo vroeg mogelijk en indien dat haalbaar is uiterlijk in 

september 2005, een exact bedrag voor te stellen voor het meerjarige financiële kader voor samen-

werking in het kader van de Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst van Cotonou en 

voor de toepassingsperiode daarvan. 

 

2. Het minimumpeil van de steun als bedoeld in punt 2 van Bijlage I bis wordt gegarandeerd, 

zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid voor de ACS-staten om steun te ontvangen 

uit andere middelen uit hoofde van andere financiële instrumenten die reeds bestaan of kunnen 

worden ingesteld ter ondersteuning van maatregelen op gebieden als humanitaire noodhulp, 

voedselzekerheid, armoedegerelateerde ziekten, steun voor de tenuitvoerlegging van overeen-

komsten inzake economisch partnerschap, steun voor beoogde maatregelen na de hervorming van 

de suikermarkt, alsmede op het gebied van vrede en stabiliteit. 

 

3. De uiterste termijn voor de vastlegging van middelen van het 9e EOF, vastgesteld op 

31 december 2007, kan indien nodig worden herzien. 
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VERKLARING XVI 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE ARTIKEL 4, LID 3, ARTIKEL 5, LID 7, ARTIKEL 16, LEDEN 5 EN 6, EN 

ARTIKEL 17, LID 2, VAN BIJLAGE IV 

 

Deze bepalingen zijn niet van invloed op de rol van de lidstaten in het besluitvormingsproces. 

 

 

VERKLARING XVII 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE ARTIKEL 4, LID 5, VAN BIJLAGE IV 

 

Artikel 4, lid 5, van bijlage IV en de hervatting van de normale beheersprocedures zullen bij besluit 

van de Raad op voorstel van de Commissie uitgevoerd worden. Dit besluit wordt aan de ACS-groep 

meegedeeld. 
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VERKLARING XVIII 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE ARTIKEL 20 VAN BIJLAGE IV 

 

Het bepaalde in artikel 20 van bijlage IV zal worden uitgevoerd volgens het principe van 

wederkerigheid met andere donors. 

 

 

VERKLARING XIX 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE DE ARTIKELEN 34, 35 EN 36 VAN BIJLAGE IV 

 

De respectieve gedetailleerde verantwoordelijkheden van de functionarissen die met het beheer en 

de uitvoering van de middelen van het Fonds zijn belast, zullen worden opgenomen in een hand-

boek van procedures waarover overleg zal plaatsvinden met de ACS-staten overeenkomstig 

artikel 12 van Overeenkomst van Cotonou en dat beschikbaar zal zijn vanaf de inwerkingtreding 

van de Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst van Cotonou. Voor elke wijziging van dit 

handboek zal dezelfde procedure worden gevolgd. 

 

 

VERKLARING XX 

 

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP 

BETREFFENDE ARTIKEL 3 VAN BIJLAGE VII 

 

Ten aanzien van de modaliteiten bedoeld in artikel 3 van bijlage VII wordt het door de Raad van de 

Europese Unie in de Raad van Ministers in te nemen standpunt gebaseerd op een voorstel van de 

Commissie. 

 

 

_________________ 
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