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PROHLÁŠENÍ I 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ  

K ČLÁNKU 8 DOHODY Z COTONOU 

 

V souvislosti s dialogem na celostátní a regionální úrovni se pro účely článku 8 dohody z Cotonou 

„skupinou AKT“ rozumí „trojka“ Výboru velvyslanců AKT a předseda Podvýboru AKT pro 

politické, sociální, humanitární a kulturní záležitosti; Společným parlamentním shromážděním se 

rozumí spolupředsedové Společného parlamentního shromáždění nebo jejich určení zástupci. 

 

 

PROHLÁŠENÍ II 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

K ČLÁNKU 68 DOHODY Z COTONOU 

 

Rada ministrů AKT-ES podle ustanovení článku 100 dohody z Cotonou přezkoumá návrh AKT 

týkající se přílohy II uvedené dohody o krátkodobých výkyvech příjmů z vývozu. 

 

 

PROHLÁŠENÍ III 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

K PŘÍLOZE Ia 

 

Pokud dohoda, kterou se mění dohoda z Cotonou, nevstoupí v platnost do 1. ledna 2008, bude 

spolupráce financována ze zůstatků 9. ERF a z předchozích ERF. 
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PROHLÁŠENÍ IV 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

K ČL. 3 ODST. 5 PŘÍLOHY IV 

 

Pro účely čl. 3 odst. 5 přílohy IV se „zvláštními potřebami“ rozumí potřeby, které vyplývají z 

mimořádných nebo nepředvídaných okolností, jako jsou například situace po krizích; 

„mimořádnými výsledky“ se rozumí situace, kdy mimo rámec přezkumu v polovině a na konci 

období byly všechny prostředky, které byly zemi přiděleny, již přislíbeny a na základě účinných 

politik snižování chudoby a zdravého finančního řízení je možné uplatnit dodatečné financování 

vnitrostátního orientačního programu. 

 

 

PROHLÁŠENÍ V 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

K ČL. 9 ODST. 2 PŘÍLOHY IV 

 

Pro účely čl. 9 odst. 2 přílohy IV se „novými potřebami“ rozumí potřeby, které mohou vzniknout 

v důsledku mimořádných nebo nepředvídaných okolností, jako jsou například situace po krizích; 

„mimořádnými výsledky“ se rozumí situace, kdy mimo rámec přezkumu v polovině a na konci 

období byly všechny prostředky, které byly regionu přiděleny, již zavázány a na základě účinných 

politik regionální integrace a zdravého finančního řízení je možné uplatnit dodatečné financování z 

regionálního indikativního programu. 
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PROHLÁŠENÍ VI 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

K ČL. 12 ODST. 2 PŘÍLOHY IV 

 

Pro účely čl. 12 odst. 2 přílohy IV se „novými potřebami“ rozumí potřeby, které vyplývají z 

mimořádných nebo nepředvídaných okolností, jako jsou potřeby vyplývají z nových závazků 

v rámci mezinárodních iniciativ nebo nutnost čelit problémům, které jsou společné pro země AKT. 

 

 

PROHLÁŠENÍ VII 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

K ČLÁNKU 13 PŘÍLOHY IV 

 

Vzhledem ke zvláštní zeměpisné situaci karibského a tichomořského regionu může Rada ministrů 

AKT nebo Výbor velvyslanců AKT, odchylně od čl. 13 odst. 2 písm. a) přílohy IV, předložit 

zvláštní žádost o financování pro jeden z těchto regionů. 

 

 

PROHLÁŠENÍ VIII 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ  

K ČLÁNKU 19a PŘÍLOHY IV 

 

Rada ministrů přezkoumá podle článku 100 dohody z Cotonou ustanovení přílohy IV týkající se 

zadávání a provádění zakázek za účelem jejich přijetí před vstupem dohody, kterou se mění dohoda 

z Cotonou, v platnost. 
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PROHLÁŠENÍ IX 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

K ČL. 24 ODST. 3 PŘÍLOHY IV 

 

Státy AKT budou předem konzultovány, pokud jde o jakékoli změny pravidel Společenství 

uvedených v čl. 24 odst. 3 přílohy IV. 

 

 

PROHLÁŠENÍ X 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ  

K ČLÁNKU 2 PŘÍLOHY VII 

 

Mezinárodně uznávanými normami jsou normy nástrojů uvedených v preambuli dohody z Cotonou. 

 

 

PROHLÁŠENÍ XI 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ 

K ČLÁNKU 4 A ČL. 58 ODST. 2 DOHODY Z COTONOU 

 

Pro účely článku 4 a čl. 58 odst. 2 se má za to, že výraz „místní decentralizované orgány“ zahrnuje 

všechny úrovně decentralizace včetně místních samospráv („collectivités locales“). 
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PROHLÁŠENÍ XII 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ  

K ČLÁNKU 11a DOHODY Z COTONOU 

 

Finanční a technická pomoc v oblasti spolupráce v boji proti terorismu bude financována z jiných  

zdrojů než ze zdrojů určených na financování rozvojové spolupráce AKT-ES. 

 

 

PROHLÁŠENÍ XIII 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ  

K ČL. 11b ODST. 2 DOHODY Z COTONOU 

 

Má se za to, že opatření uvedená v článku 11b odst. 2 dohody z Cotonou budou přijata během 

upraveného časového rámce, který zohlední zvláštní omezení každé země. 

 

 

PROHLÁŠENÍ XIV 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ  

K ČLÁNKŮM 28, 29, 30 A 58 DOHODY Z COTONOU  

A K ČLÁNKU 6 PŘÍLOHY IV 

 

Provedení ustanovení týkajících se regionální spolupráce, do níž jsou zapojeny země, které nepatří 

ke státům AKT, podléhá provedení rovnocenných ustanovení v rámci finančních nástrojů 

Společenství pro spolupráci s ostatními zeměmi a regiony světa. Společenství bude skupinu AKT 

o vstupu uvedených rovnocenných ustanovení v platnost informovat. 
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PROHLÁŠENÍ XV 

 

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE  

K PŘÍLOZE Ia 

 

1. Evropská unie se zavazuje, že při nejbližší příležitosti, pokud možno do září 2005, navrhne 

přesnou částku pro víceletý finanční rámec pro spolupráci podle dohody, kterou se mění dohoda z 

Cotonou, a dobu její použitelnosti. 

 

2. Minimální výše pomoci podle odstavce 2 přílohy Ia je zaručena, aniž je dotčena způsobilost 

zemí AKT získat dodatečné zdroje v rámci jiných finančních nástrojů, které již existují nebo by 

mohly být vytvořeny na podporu činností v oblastech, jakými jsou humanitární pomoc při 

mimořádných událostech, zajišťování potravin, nemoci související s chudobou, podpora provádění 

dohod o hospodářském partnerství, podpora předpokládaných opatření po reformě trhu s cukrem, a 

opatření v oblasti míru a stability. 

 

3. Lhůta pro závazky prostředků 9. ERF stanovená na 31. prosince 2007 může být v případě 

potřeby přezkoumána. 
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PROHLÁŠENÍ XVI 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ  

K ČL. 4 ODST. 3, ČL. 5 ODST. 7, ČL. 16 ODST. 5 a 6 a ČL. 17 ODST. 2 PŘÍLOHY IV 

 

Těmito ustanoveními není dotčena úloha členských států v rozhodovacím procesu. 

 

 

PROHLÁŠENÍ XVII 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ 

K ČL. 4 ODST. 5 PŘÍLOHY IV 

 

Ustanovení čl. 4 odst. 5 a návrat .k běžným řídícím postupům se provede prostřednictvím 

rozhodnutí Rady založeného na návrhu Komise. Toto rozhodnutí se řádným způsobem oznámí 

skupině AKT. 
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PROHLÁŠENÍ XVIII 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ 

K ČLÁNKU 20 PŘÍLOHY IV 

 

Ustanovení článku 20 bude prováděno v souladu se zásadou reciprocity s ostatními dárci. 

 

 

PROHLÁŠENÍ XIX 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ 

K ČLÁNKŮM 34, 35 A 36 PŘÍLOHY IV 

 

Příslušné povinnosti výkonných zástupců pověřených správou zdrojů fondu jsou podrobně uvedeny 

v příručce o postupech, jež bude předmětem konzultace se státy AKT podle článku 12 dohody z 

Cotonou. Příručka bude státům AKT k dispozici od vstupu dohody, kterou se mění dohoda z 

Cotonou, v platnost. Veškeré změny příručky budou podléhat témuž postupu. 

 

 

PROHLÁŠENÍ XX 

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČENSTVÍ  

K ČLÁNKU 3 PŘÍLOHY VII 

 

Pokud jde o podmínky uvedené v článku 3 přílohy VII, bude postoj Rady Evropské unie v rámci 

společné Rady ministrů založen na návrhu Komise. 

 

 

__________________ 
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