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IZJAVA I 

 

SKUPNA IZJAVA 

O ČLENU 8 SPORAZUMA IZ COTONOUJA 

 

V zvezi z dialogom na nacionalni in regionalni ravni za namene člena 8 Sporazuma iz Cotonouja in 

členov 6 in 20 Priloge IV "skupina AKP" pomeni trojko Odbora veleposlanikov AKP in 

predsedujočega Pododbora AKP za politične, socialne, humanitarne in kulturne zadeve (PSHCA); 

Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU pomeni sopredsedujoča Skupne parlamentarne skupščine 

AKP-EU ali predstavnika, ki ju imenujeta. 

 

 

IZJAVA II  

 

SKUPNA IZJAVA 

O ČLENU 68 SPORAZUMA IZ COTONOUJA 

 

Svet ministrov AKP-ES bo z uporabo določb iz člena 100 Sporazuma iz Cotonouja preučil predloge 

strani AKP glede Priloge II Sporazuma glede kratkoročnih nihanj zaslužkov iz izvoza (FLEX). 

 

 

IZJAVA III 

 

SKUPNA IZJAVA 

O PRILOGI Ia 

 

Če Sporazum o spremembi Sporazuma iz Cotonouja do 1. januarja 2008 ne bi začel veljati, se 

sodelovanje financira iz neporabljenih sredstev 9. ERS in predhodnih ERS. 
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IZJAVA IV 

 

SKUPNA IZJAVA 

O ČLENU 3(5) PRILOGE IV 

 

Za namene člena 3(5) Priloge IV so "posebne potrebe" potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali 

nepredvidenih okoliščin, kot so okoliščine po krizi, "izredna uspešnost" pa pomeni položaj, v 

katerem so dodeljena sredstva po posameznih državah, zunaj revizije sredi in konec obdobja, v 

celoti angažirana in se dodatna sredstva za financiranje nacionalnega indikativnega programa lahko 

črpajo na podlagi učinkovitih politik zmanjševanja revščine in dobrega finančnega poslovodenja. 

 

 

IZJAVA V 

 

SKUPNA IZJAVA  

O ČLENU 9(2) PRILOGE IV 

 

Za namene člena 9(2) Priloge IV so "nove potrebe" potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali 

nepredvidenih okoliščin, kot so okoliščine po krizi, "izredna uspešnost" pa pomeni položaj, v 

katerem so dodeljena sredstva po posameznih državah, zunaj revizije sredi in konec obdobja, v 

celoti angažirana in se dodatna sredstva za financiranje nacionalnega indikativnega programa lahko 

črpajo na podlagi učinkovitih politik zmanjševanja revščine in dobrega finančnega poslovodenja. 
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IZJAVA VI 

 

SKUPNA IZJAVA  

O ČLENU 12(2) PRILOGE IV  

 

Za namene člena 12(2) Priloge IV so "nove potrebe" potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali 

nepredvidenih okoliščin,  kot so obveznosti iz novih zavez v okviru mednarodnih pobud ali potrebe, 

povezane z izzivi, ki so skupni državam AKP.  

 

 

IZJAVA VII  

 

SKUPNA IZJAVA 

O ČLENU 13 PRILOGE IV 

 

Zaradi posebnega geografskega položaja karibskih in pacifiških regij lahko Svet ministrov AKP ali 

Odbor veleposlanikov AKP z odstopanjem od člena 13(2)(a) Priloge IV predložita posebno 

zaprosilo za financiranje v zvezi z eno izmed teh regij.  

 

 

IZJAVA VIII  

 

SKUPNA IZJAVA 

O ČLENU 19A PRILOGE IV 

 

Svet ministrov bo v skladu s členom 100 Sporazuma iz Cotonouja preučil določbe Priloge IV v 

zvezi z dodeljevanjem in izvajanjem pogodb, da bi jih sprejel pred začetkom veljavnosti Sporazuma 

o spremembi Sporazuma iz Cotonouja.  
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IZJAVA IX 

 

SKUPNA IZJAVA 

O ČLENU 24(3) PRILOGE IV  

 

Z državami AKP se vnaprej opravijo posvetovanja o vseh spremembah pravil Skupnosti iz člena 

24(3) Priloge IV. 

 

 

IZJAVA X  

 

SKUPNA IZJAVA 

O ČLENU 2 PRILOGE VII 

 

Mednarodni priznani standardi in norme so tisti standardi in norme, ki izhajajo iz instrumentov, na 

katere se sklicuje preambula Sporazuma iz Cotonouja. 

 

 

IZJAVA XI  

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENIH 4 IN 58(2) SPORAZUMA IZ COTONOUJA 

 

Z namene členov 4 in 58(2) izraz "lokalni decentralizirani organi oblasti" zajema vse ravni 

decentralizacije, vključno s "collectivités locales". 
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IZJAVA XII  

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENU 11A SPORAZUMA IZ COTONOUJA 

 

Finančna in tehnična pomoč na področju sodelovanja v boju proti terorizmu se ne bo financirala iz 

virov, ki so namenjeni financiranju razvojnega sodelovanja AKP-ES.  

 

 

IZJAVA XIII  

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENU 11B(2) SPORAZUMA IZ COTONOUJA 

 

Razume se, da se ukrepi iz člena 11b(2) Sporazuma iz Cotonouja izvajajo v prilagojenem časovnem 

okviru, ki upošteva specifične omejitve vsake posamezne države. 

 

 

IZJAVA XIV  

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENIH 28, 29, 30 IN 58 SPORAZUMA IZ COTONOUJA 

IN O ČLENU 6 PRILOGE IV 

 

Izvajanje določb o regionalnem sodelovanju, v katerem so udeležene države, ki niso države AKP, 

bo odvisno od izvajanja ustreznih določb v okviru finančnih instrumentov Skupnosti o sodelovanju 

z drugimi državami in regijami sveta. Skupnost bo skupino AKP obvestila o začetku veljavnosti teh 

ustreznih določb. 
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IZJAVA XV  

 

IZJAVA EVROPSKE UNIJE  

O PRILOGI Ia 

 

1. Evropska unija se zavezuje, da bo kakor hitro bo to mogoče, po možnosti pa do septembra 

2005, predlagala točen znesek večletnega finančnega okvira sodelovanje v okviru Sporazuma o 

spremembi Sporazuma iz Cotonouja in obdobje njegove uporabe. 

 

2. Minimalna pomoč iz odstavka 2 Priloge Ia je zajamčena brez poseganja v upravičenost držav 

AKP do dodatnih sredstev v okviru drugih finančnih instrumentov, ki so ali morebiti bodo 

pripravljeni v podporo akcijam na področjih kot so nujna humanitarna pomoč, varna preskrba s 

hrano, bolezni, povezane z revščino, podpora izvajanju sporazumov o gospodarskem partnerstvu, 

podpora ukrepom, predvidenim po reformi trga s sladkorjem, ter mir in stabilnost. 

 

3. Rok za prevzem obveznosti iz sredstev 9. ERS, ki je določen na 31. december 2007, je možno 

po potrebi spremeniti. 
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IZJAVA XVI  

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENIH 4(3), 5(7), 16(5) IN (6) TER 17(2) PRILOGE IV 

 

Omenjene določbe ne vplivajo na vlogo držav članic v procesu sprejemanja odločitev. 

 

 

IZJAVA XVII 

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENU 4(5) PRILOGE IV 

 

Člen 4(5) Priloge IV in ponovna vzpostavitev standardne ureditve upravljanja se bosta izvedla s 

sklepom Sveta, ki bo temeljil na predlogu Komisije. O tem sklepu po skupina AKP ustrezno uradno 

obveščena. 
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IZJAVA XVIII 

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENU 20 PRILOGE IV 

 

Določbe člena 20 iz Priloge IV se bodo izvedle v skladu z načelom vzajemnosti z ostalimi 

donatorji. 

 

 

IZJAVA XIX 

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENIH 34, 35 IN 36 PRILOGE IV 

 

Podrobne vzajemne odgovornosti nosilcev upravljanja in izvrševanja v zvezi s sredstvi Sklada so 

vključene v postopkovni priročnik, o katerem se bodo v skladu s členom 12 Sporazuma iz 

Cotonouja opravila z državami AKP posvetovanja, in ki bo dan na voljo z začetkom veljavnosti 

Sporazuma o spremembi Sporazuma iz Cotonouja. Vse spremembe tega priročnika se bodo 

sprejemale po istem postopku.  

 

 

IZJAVA XX  

 

IZJAVA SKUPNOSTI 

O ČLENU 3 PRILOGE VII 

 

Stališče Sveta Evropske unije v Svetu ministrov o načinih političnega dialoga, ki jih predvideva 

člen 3 Priloge VII, bo temeljilo na predlogu Komisije. 

 

 

__________________ 
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