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ANEXĂ 

DECIZIA NR. … /2018 

 

A CONSILIULUI DE MINIȘTRI ACP-UE 

 

din ../../2018 

 

privind revizuirea anexei IC la Acordul de parteneriat ACP-UE 

CONSILIUL DE MINIȘTRI ACP-UE, 

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona 

Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, 

pe de altă parte
1
 (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-UE”), în special 

articolul 15 alineatul (2), coroborat cu articolul 100;  

 

întrucât: 

(1) În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Acordul de parteneriat ACP-UE, 

funcțiile Consiliului de miniștri includ luarea oricăror decizii necesare pentru a asigura 

punerea în aplicare efectivă și eficientă a acordului. 

(2) Articolul 100 din Acordul de parteneriat ACP-UE prevede că anexele la acord pot fi 

revizuite, corectate și/sau modificate de către Consiliul de miniștri ACP-UE, pe baza 

unei recomandări din partea Comitetului ACP-UE de cooperare pentru finanțarea 

dezvoltării. 

(3) Anexa IC la Acordul de parteneriat ACP-UE ar trebui modificată în vederea 

redistribuirii fondurilor între instrumentele de cooperare din cadrul Fondului european 

de dezvoltare către instrumentul de cooperare intra-ACP și interregională. 

Fondurile redistribuite sunt menite să contribuie la finanțarea inițiativei Spotlight și a 

Parteneriatului Global pentru Educație (PGE).  

Inițiativa Spotlight este o acțiune comună desfășurată de UE și ONU la nivel mondial, 

care vizează prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a fetelor în țările 

vizate. Pe baza dovezilor, inițiativa Spotlight se va axa pe forme specifice de violență 

sexuală și de gen care predomină sau care apar cu predilecție în anumite regiuni, 

contribuind astfel la procesul de îndeplinire a ODD 5 privind egalitatea de gen.  

Obiectivul general al PGE este de a mobiliza eforturile la nivel global și național 

pentru a atinge un nivel al educației și al învățării de calitate pentru toți prin 

intermediul unui parteneriat favorabil incluziunii, punând accentul pe eficacitatea 

sistemelor educaționale și prin intermediul finanțării educației de bază. Ambele 

inițiative sunt în concordanță cu Acordul de parteneriat de la Cotonou, precum și cu 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care promovează o abordare mai 

cuprinzătoare a dezvoltării umane. În ceea ce privește educația, această abordare 

presupune mai mult sprijin oferit învățământului de calitate, echitabil și favorabil 

                                                 
1 Acord (JO L 317, 15.12.2000 p. 3) modificat prin acordul semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005 

(JO L 209, 11.8.2005, p. 27) și prin acordul semnat la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (JO L 287, 

4.11.2010, p. 3). 
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incluziunii pentru toți și învățării pe tot parcursul vieții (ODD 4), cu un accent puternic 

pe promovarea egalității de gen (ODD 5). 

DECIDE:  

Articolul 1 

1. Pentru îndeplinirea cerințelor de programare, finanțarea în cadrul Fondului european 

de dezvoltare este redistribuită între alocările prevăzute pentru instrumentele de 

cooperare menționate în anexa IC la Acordul de parteneriat ACP-UE. 

2. Suma de 425 de milioane EUR, care provine din rezerva generală destinată 

programelor indicative naționale și regionale, astfel cum se specifică la punctul 2 

litera (a) din anexa IC, va fi redistribuită cooperării intra-ACP și interregionale, astfel 

cum se specifică la punctul 2 litera (b) din anexa IC, după cum urmează: 

– – o sumă de 350 de milioane EUR este alocată inițiativei Spotlight; 

– – o sumă de 75 de milioane EUR este alocată Parteneriatului Global pentru 

Educație. 

Articolul 2 

Ca urmare a redistribuirii de alocări în temeiul articolului 1, textul anexei IC la Acordul de 

parteneriat ACP-UE se modifică după cum urmează: 

1. Punctul 2 litera (a) din anexa IC la Acordul de parteneriat ACP-UE se înlocuiește cu 

textul următor: 

„(a) 23 940 de milioane EUR pentru finanțarea unor programe indicative naționale 

și regionale. Această sumă va servi la finanțarea: 

(i)  programelor indicative naționale ale statelor ACP individuale, în 

conformitate cu articolele 1-5 din anexa IV la prezentul acord 

referitoare la procedurile de punere în aplicare și de gestiune; 

(ii)  programelor indicative regionale de sprijinire a cooperării regionale și 

interregionale și a integrării regionale a statelor ACP, în conformitate 

cu articolele 6-11 din anexa IV la acord referitoare la procedurile de 

punere în aplicare și de gestiune;” 

2. Punctul 2 litera (b) din anexa IC la Acordul de parteneriat ACP-UE se înlocuiește cu 

textul următor: 

„(b) 4 015 milioane EUR pentru finanțarea cooperării intra-ACP și interregionale 

cu mai multe sau toate statele ACP, în conformitate cu articolele 12-14 din 

anexa IV la prezentul acord referitoare la procedurile de punere în aplicare și 

de gestiune. Această sumă include și sprijinul acordat instituțiilor și 

organismelor comune instituite în temeiul prezentului acord. Suma menționată 

acoperă, de asemenea, asistența pentru cheltuielile de funcționare ale 

Secretariatului ACP menționate la punctele 1 și 2 din Protocolul nr. 1 privind 

cheltuielile de funcționare a instituțiilor comune”. 

Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.  
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Adoptată la […],[…] 

 Pentru Consiliul de miniștri ACP-UE, 

 Președintele 
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