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I. NYILATKOZAT  

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

A COTONOU-MEGÁLLAPODÁS 8. CIKKÉRŐL 

 

A nemzeti és regionális szinten zajló párbeszéd vonatkozásában a Cotonou-megállapodás 8. 

cikkének alkalmazásában az „AKCS-csoport” az AKCS Miniszterek Tanácsából (CoA) és a 

politikai, szociális, humanitárius és kulturális ügyekkel foglalkozó AKCS-albizottság (PSHCA) 

elnökéből álló trojkát jelenti; a Közös Parlamenti Közgyűlés (KPK) a KPK társelnökeit, vagy az 

általuk kijelölt személyeket jelenti. 

 

 

II. NYILATKOZAT  

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

A COTONOU-MEGÁLLAPODÁS 68. CIKKÉRŐL 

 

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsa a Cotonou-megállapodás 100. cikke rendelkezéseinek 

alkalmazásában megvizsgálja az AKCS részéről a II. mellékletnek az exportjövedelmek rövid távú 

ingadozásaira (FLEX) vonatkozó rendelkezéseivel összefüggésben benyújtott javaslatokat. 

 

 

III. NYILATKOZAT  

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

AZ Ia. MELLÉKLETRŐL 

 

Amennyiben a Cotonou-megállapodás módosításáról szóló megállapodás 2008. január 1-jéig nem 

lép hatályba, az együttműködést a 9. EFA és a korábbi EFÁ-k egyenlegeiből kell finanszírozni. 
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IV. NYILATKOZAT 

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT 

A IV. MELLÉKLET 3. CIKKÉNEK (5) BEKEZDÉSÉRŐL 

 

A IV. melléklet 3. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában „különleges szükségletek” a kivételes 

vagy előre nem látható körülményekből (pl. válságok utáni helyzetek) eredő szükségletek; a 

„kivételes felhasználás” az a helyzet, amikor a félidős és záró felülvizsgálaton kívül az adott 

országnak juttatott forrásokat teljesen lekötötték, és a nemzeti indikatív programból a pótlólagos 

anyagi finanszírozás a hatékony szegénységcsökkentő programok és a stabil pénzügyi gazdálkodás 

terhére lenne fedezhető. 

 

 

V. NYILATKOZAT 

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

A IV. MELLÉKLET 9. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉRŐL 

 

A IV. melléklet 9. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában „új szükségletek” a kivételes vagy előre 

nem látható körülményekből (pl. válságok utáni helyzetek) eredő szükségletek; a „kivételes 

felhasználás” az a helyzet, amikor a félidős és záró felülvizsgálaton kívül az adott térségnek juttatott 

forrásokat teljesen lekötötték, és a térség indikatív programjából a pótlólagos anyagi finanszírozás a 

térség hatékony integrációs programjai és a stabil pénzügyi gazdálkodás terhére lenne fedezhető. 
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VI. NYILATKOZAT 

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

A IV. MELLÉKLET 12. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉRŐL 

 

A IV. melléklet 12. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában „új szükségletek” a kivételes vagy 

előre nem látható körülményekből eredő szükségletek, mint amelyek a nemzetközi 

kezdeményezésekből fakadó új kötelezettségvállalásokból erednek, vagy amelyek az AKCS-

államok közös kihívásaira válaszolnak. 

 

 

VII. NYILATKOZAT  

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

A IV. MELLÉKLET 13. CIKKÉRŐL 

 

Tekintettel a karibi és a csendes-óceáni térség különös földrajzi helyzetére, az AKCS Miniszterek 

Tanácsa vagy az AKCS Nagykövetek Bizottsága a 13. cikk (2) albekezdése a) pontja ellenére 

meghatározott finanszírozási kérelmet nyújthatnak be ezen térségek egyikét vagy másikát illetően. 

 

 

VIII. NYILATKOZAT  

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

A IV. MELLÉKLET 19A. CIKKÉRŐL 

 

A Miniszterek Tanácsa a Cotonou-megállapodás 100. cikkével összhangban azzal a céllal vizsgálja 

meg a megállapodás IV. mellékletében a szerződések odaítélésére és teljesítésére vonatkozó 

előírásokat, hogy azokat még a megállapodás módosításáról szóló megállapodás hatálybelépése 

előtt elfogadja. 
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IX. NYILATKOZAT 

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

A IV. MELLÉKLET 24. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉRŐL  

 

A IV. melléklet 24. cikkének (3) bekezdésében említett közösségi szabályok bármely módosítását 

megelőzően ki kell kérni az AKCS-államok véleményét. 

 

 

X. NYILATKOZAT 

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT  

A VII. MELLÉKLET 2. CIKKÉRŐL  

 

A nemzetközileg elfogadott standardok és normák a Cotonou-megállapodás preambulumában 

említett eszközökben szereplő normák. 

 

 

XI. NYILATKOZAT  

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA  

A COTONOU-MEGÁLLAPODÁS 4. CIKKÉRŐL ÉS 58. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉRŐL 

 

A 4. cikk és az 58. cikk (2) bekezdése alkalmazásában „helyi decentralizált hatóságok” fejezés 

magában foglalja a decentralizáció valamennyi szintjét, ideértve a helyi önkormányzatokat is. 
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XII. NYILATKOZAT  

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA  

A COTONOU-MEGÁLLAPODÁS 11A. CIKKÉRŐL 

 

A terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos együttműködés terén a pénzügyi és technikai 

segítséget az AKCS-EK fejlesztési együttműködés finanszírozását célzóktól eltérő forrásokból 

finanszírozzák.  

 

 

XIII. NYILATKOZAT  

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA 

A COTONOU-MEGÁLLAPODÁS 11B. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉRŐL 

 

Elfogadott, hogy a Cotonou-megállapodás 11b. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 

intézkedések megvalósítására egy hozzáigazított időszak keretén belül kerül sor, amely figyelembe 

veszi az egyes országok sajátos korlátozásait. 

 

 

XIV. NYILATKOZAT  

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA  

A COTONOU-MEGÁLLAPODÁS 28., 29., 30. ÉS 58. CIKKÉRŐL  

ÉS A IV. MELLÉKLET 6. CIKKÉRŐL 

 

A nem AKCS-országok bevonásával megvalósuló regionális együttműködésre vonatkozó 

rendelkezések végrehajtásának feltétele a világ egyéb országaival és régióival való 

együttműködéssel kapcsolatos EK pénzügyi eszközök keretében megvalósuló egyenértékű 

rendelkezések végrehajtása. A Közösség tájékoztatja az AKCS-csoportot ezen egyenértékű 

rendelkezések hatályba lépéséről. 
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XV. NYILATKOZAT 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ NYILATKOZATA  

AZ IA. MELLÉKLETRŐL 

 

1. Az Európai Unió vállalja, hogy amint alkalma adódik – lehetőség szerint 2005. szeptemberig 

–, javaslatot tesz a megállapodás módosításáról szóló megállapodás és alkalmazási időszaka 

keretében megvalósuló együttműködés többéves pénzügyi keretének pontos összegét illetően. 

 

2. Az Ia. melléklet (2) bekezdésében említett minimális támogatás biztosított, az AKCS-

országok azon igénylési jogosultságának sérelme nélkül, amely más pénzügyi eszközök keretében 

már meglévő, vagy az olyan területeket érintő intézkedések támogatása céljából nagy 

valószínűséggel létrehozható további forrásokra vonatkozik, mint a sürgősségi humanitárius 

segélyek, az élelmezésbiztonság, a szegénységgel összefüggő betegségek, a gazdasági Cotonou-

megállapodások végrehajtásának támogatása, a cukorpiac reformját követő, valamint a békéhez és a 

stabilitáshoz kapcsolódó előirányzott intézkedések támogatása. 

 

3. A 9. EFA pénzeszközeivel kapcsolatos kötelezettségvállalás vonatkozásában megállapított, 

2007. december 31-i határidő szükség esetén módosítható. 
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XVI. NYILATKOZAT 

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA 

A IV. MELLÉKLET 4. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉRŐL, AZ 5. CIKKÉNEK (7) 

BEKEZDÉSÉRŐL,  A 16. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉRŐL  

ÉS A 17. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉRŐL 

 

E rendelkezések nem érintik a tagállamoknak a döntéshozatali eljárásban betöltött szerepét. 

 

 

XVII. NYILATKOZAT 

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA 

A IV. MELLÉKLET 4. CIKKÉNEK (5) BEKEZDÉSÉRŐL 

 

A IV. melléklet 4. cikke (5) bekezdésének és a szokásos kezelési szabályok végrehajtására a 

Bizottság javaslatán alapuló tanácsi határozattal kerül sor. Erről a határozatól az AKCS Csoportot 

megfelelően értesíteni kell. 
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XVIII. NYILATKOZAT 

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA 

A IV. MELLÉKLET 20. CIKKÉRŐL 

 

A IV. melléklet 20. cikkének rendelkezéseit az egyéb adományozókkal szembeni viszonosság 

elvével összhangban kell végrehajtani. 

 

 

XIX. NYILATKOZAT 

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA  

A IV. MELLÉKLET 34., 35. ÉS 36. CIKKÉRŐL  

 

Az Alap forrásait kezelő és végrehajtó megbízottak ide vonatkozó részletes kötelezettségeit az 

eljárási szabályok kézikönyve tartalmazza, amelyről a Cotonou-megállapodás 12. cikkével 

összhangban kikérik az AKCS-államok véleményét. A kézikönyv a Cotonou-megállapodás 

módosításáról szóló megállapodás hatálybalépését követően áll az AKCS-államok rendelkezésére. 

A kézikönyv módosításaira ugyanezt az eljárást kell alkalmazni. 

 

 

XX. NYILATKOZAT  

 

A KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA  

A VII. MELLÉKLET 3. CIKKÉRŐL  

 

AVII. melléklet 3. cikkében meghatározott módozatok vonatkozásában az Európai Unió Tanácsa a 

Miniszterek Tanácsán belüli álláspontját a Bizottság javaslatára alapozza. 

 

 

__________________ 
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