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FÖRKLARING I 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 8 I COTONOUAVTALET 

 

När det gäller dialog på nationell eller regional nivå avses i artikel 8 i Cotonouavtalet med 

"AVS-gruppen" AVS-ambassadörskommitténs trojka samt ordföranden i AVS-underkommittén för 

politiska, sociala, humanitära och kulturella frågor. Med den gemensamma parlamentariska 

församlingen avses den gemensamma parlamentariska församlingens båda medordföranden eller 

deras företrädare. 

 

 

FÖRKLARING II 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 68 I COTONOUAVTALET 

 

AVS-EG-ministerrådet kommer att, med tillämpning av bestämmelserna i artikel 100 i 

Cotonouavtalet, granska förslagen från AVS angående bilaga II till det avtalet om kortvariga 

fluktuationer i exportinkomster (FLEX). 

 

 

FÖRKLARING III 

 

GEMENSAM FÖRKLARING 

OM BILAGA Ia 

 

Om avtalet om ändring av Cotonouavtalet inte har trätt i kraft den 1 januari 2008 skall samarbetet 

finansieras genom överskottet från nionde EUF och från tidigare EUF:er. 
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FÖRKLARING IV 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 3.5 I BILAGA IV 

 

Med "speciella behov" avses i artikel 3.5 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av 

exceptionella eller oförutsedda omständigheter, exempelvis efter en kris. Med "exceptionella 

resultat" avses en situation, dock ej inom ramen för översynen efter halva löptiden respektive efter 

löptidens slut, då åtaganden ingåtts för samtliga medel som anslagits till landet och en 

tilläggsfinansiering till det nationella vägledande programmet kan användas för effektiva strategier 

för fattigdomsminskning och på grundval av en sund ekonomisk förvaltning. 

 

 

FÖRKLARING V 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 9.2 I BILAGA IV 

 

Med "nya behov" avses i artikel 9.2 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av exceptionella 

eller oförutsedda omständigheter, exempelvis efter en kris. Med "exceptionella resultat" avses en 

situation, dock ej inom ramen för översynen efter halva löptiden respektive efter löptidens slut, då 

åtaganden ingåtts för samtliga medel som anslagits till regionen och en tilläggsfinansiering till det 

regionala vägledande programmet kan användas för effektiva strategier för regional integration och 

på grundval av en sund ekonomisk förvaltning. 
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FÖRKLARING VI 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 12.2 I BILAGA IV 

 

Med "nya behov" avses i artikel 12.2 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av exceptionella 

eller oförutsedda omständigheter, exempelvis nya åtaganden inom ramen för internationella initiativ 

eller behovet av att bemöta utmaningar som är gemensamma för AVS-staterna.  

 

 

FÖRKLARING VII 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 13 I BILAGA IV 

 

Med hänsyn till den särskilda geografiska situation som utmärker regionerna i Västindien och 

Stillahavsområdet får AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén, med avvikelse från 

artikel 13.2 a i bilaga IV, lämna in en särskild ansökan om finansiering avseende någon av dessa 

regioner.  

 

 

FÖRKLARING VIII 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 19a I BILAGA IV 

 

Ministerrådet kommer, med tillämpning av artikel 100 i Cotonouavtalet, att granska de 

bestämmelser i bilaga IV som gäller kontraktstilldelning och genomförande av kontrakt, i syfte att 

godkänna dem innan avtalet om ändring av Cotonouavtalet träder i kraft.  
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FÖRKLARING IX 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 24.3 I BILAGA IV 

 

Samråd kommer att äga rum med AVS-staterna före varje ändring av de gemenskapsregler som 

avses i artikel 24.3 i bilaga IV.  

 

 

FÖRKLARING X 

 

GEMENSAM FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 2 I BILAGA VII 

 

Med "internationellt erkända standarder och normer" avses de standarder och normer som fastställts 

inom ramen för de instrument som nämns i ingressen till Cotonouavtalet.  

 

 

FÖRKLARING XI 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING  

OM ARTIKLARNA 4 OCH 58.2 I COTONOUAVTALET 

 

I artiklarna 4 och 58.2 täcker uttrycket "myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå" alla nivåer av 

decentralisering, inbegripet "collectivités locales".  
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FÖRKLARING XII 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 11a I COTONOUAVTALET 

 

Finansiellt och tekniskt bistånd som avser samarbete i kampen mot terrorism kommer att finansieras 

med andra medel än de som avsatts för att finansiera utvecklingssamarbete mellan AVS och EG.  

 

 

FÖRKLARING XIII 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 11b.2 I COTONOUAVTALET 

 

Det är överenskommet att de åtgärder som avses i artikel 11b.2 i Cotonouavtalet kommer att vidtas 

inom en anpassad tidsram som beaktar varje lands särskilda begränsningar. 

 

 

FÖRKLARING XIV 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING  

OM ARTIKLARNA 28, 29, 30 OCH 58 I COTONOUAVTALET  

OCH OM ARTIKEL 6 I BILAGA IV 

 

Tillämpningen av dessa bestämmelser om regionalt samarbete i fall då icke-AVS-länder är 

inblandade kommer att omfattas av tillämpningen av motsvarande bestämmelser inom ramen för 

gemenskapens finansiella instrument för samarbete med andra länder och regioner i världen. När 

dessa motsvarande bestämmelser trätt i kraft kommer gemenskapen att underrätta AVS-gruppen om 

det. 
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FÖRKLARING XV 

 

EUROPEISKA UNIONENS FÖRKLARING  

OM BILAGA Ia 

 

1. Europeiska unionen förbinder sig att snarast möjligt och om möjligt före utgången av 

september 2005 lägga fram förslag om exakt belopp för den fleråriga finansieringsramen för 

samarbete inom ramen för det ändrade Cotonouavtalet och om vilken tidsperiod finansieringsramen 

skall omfatta. 

 

2. Den lägsta biståndsinsats som avses i punkt 2 i bilaga Ia garanteras, utan att detta påverkar 

AVS-staternas möjligheter att få tillgång till ytterligare medel från andra, redan befintliga eller 

eventuellt tillkommande, finansieringsinstrument som syftar till att understödja åtgärder inom 

områden såsom akut humanitärt bistånd, livsmedelsförsörjning, fattigdomsrelaterade sjukdomar, 

stöd för genomförande av de ekonomiska partnerskapsavtalen, stöd till planerade åtgärder efter 

reformen av sockermarknaden samt åtgärder med anknytning till fred och stabilitet. 

 

3. Den frist (31 december 2007) som gäller för nya åtaganden med medel från nionde 

Europeiska utvecklingsfonden skulle vid behov kunna omprövas. 
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FÖRKLARING XVI 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING  

OM ARTIKLARNA 4.3, 5.7, 16.5, 16.6 OCH 17.2 I BILAGA IV 

 

Dessa bestämmelser skall inte påverka medlemsstaternas roll i beslutsförfarandet. 

 

 

FÖRKLARING XVII 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING 

OM ARTIKEL 4.5 I BILAGA IV 

 

Artikel 4.5 i bilaga IV och återgången till de normala förvaltningsförfarandena kommer att 

genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen. AVS-gruppen kommer att 

underrättas om detta beslut i vederbörlig ordning. 
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FÖRKLARING XVIII 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING 

OM ARTIKEL 20 I BILAGA IV 

 

Bestämmelserna i artikel 20 i bilaga IV kommer att genomföras i enlighet med principen om 

ömsesidighet med andra givare. 

 

 

FÖRKLARING XIX 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING  

OM ARTIKLARNA 34, 35 OCH 36 I BILAGA IV 

 

De närmare arbetsuppgifterna för de personer som skall svara för förvaltnings- och 

genomförandeuppgifter avseende fondens medel skall anges i en procedurhandbok som kommer att 

bli föremål för samråd med AVS-staterna i enlighet med artikel 12 i Cotonouavtalet. Handboken 

kommer att ställas till AVS-staternas förfogande när avtalet om ändring av Cotonouavtalet träder i 

kraft. Varje ändring av handboken kommer att behandlas på detta sätt.  

 

 

FÖRKLARING XX 

 

GEMENSKAPENS FÖRKLARING  

OM ARTIKEL 3 I BILAGA VII 

 

När det gäller de närmare bestämmelser som avses i artikel 3 i bilaga VII skall den ståndpunkt som 

Europeiska unionens råd skall inta i ministerrådet grundas på ett förslag från kommissionen.  

 

 

___________________ 
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