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ANNEX 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за 

 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

 

 

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в 

рамките на Съвета на министрите АКТБ—ЕС във връзка с преразглеждането на 

приложение IВ към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ № …/2018 

 

НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕС 

 

от .../.../2018 година 

 

по отношение на преразглеждането на приложение ІВ към Споразумението за 

партньорство АКТБ—ЕС 

СЪВЕТЪТ НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕС, 

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни 

от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската 

общност и нейните държави членки, от друга страна
1

, (наричано по-нататък 

„Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“), и по-специално член 15, параграф 2 от 

него, във връзка с член 100;  

 

като има предвид, че: 

(1) В съответствие с член 15, параграф 2 от Споразумението за партньорство 

АКТБ—ЕС функциите на Съвета на министрите включват вземането на решения 

за осигуряване на ефективно и ефикасно изпълнение на Споразумението. 

(2) В член 100 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС се посочва, че 

приложенията към него могат да бъдат преразглеждани, адаптирани и/или 

изменяни от Съвета на министрите АКТБ—ЕС въз основа на препоръка от 

Комитета АКТБ—ЕС за сътрудничество за финансиране на развитието. 

(3) Приложение IB към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС следва да бъде 

изменено, за да се пренасочат средства между инструментите за сътрудничество 

по линия на Европейския фонд за развитие към инструмента за финансиране на 

сътрудничеството в рамките на АКТБ и на междурегионалното сътрудничество. 

Преразпределянето на средства цели да допринесе за финансирането на 

инициативата Spotlight и на Световното партньорство за образование (СПО).  

Spotlight е съвместна инициатива на ЕС и ООН за глобални действия, насочени 

към предотвратяване и ответна реакция на насилието спрямо жени и момичета в 

целевите държави. Въз основа на доказателства инициативата Spotlight ще се 

съсредоточи върху конкретни форми на сексуално и основано на пола насилие, 

които преобладават или възникват в значителна степен в конкретни региони, 

като по този начин допринесе за постигането на ЦУР 5 „Равенство между 

половете“.  

Общата цел на СПО е да мобилизира глобални и национални усилия за 

постигане на висококачествено образование и обучение за всички посредством 

приобщаващо партньорство, акцент върху ефективни образователни системи и 

финансиране за основно образование. И двете инициативи са в съответствие с 

                                                 
1 Споразумение (OВ L 317, 15.12.2000 г., стp. 3), изменено със споразумението, подписано в 

Люксембург на 25 юни 2005 г. (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27) и със споразумението, подписано 

в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (OВ L 287, 4.11.2010 г., стp. 3). 
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целите на Споразумението за партньорство от Котону, както и с Програмата до 

2030 г. за устойчиво развитие, които насърчават по-всестранен подход към 

човешкото развитие. По отношение на образованието този подход означава 

повече подкрепа за приобщаващо и справедливо качествено образование и учене 

през целия живот за всички (ЦУР 4), със силна насоченост към насърчаване на 

равенството между половете (ЦУР 5). 

РЕШИ:  

Член 1 

1. С цел да се отговори на програмните изисквания, финансовите суми в рамките 

на Европейския фонд за развитие се преразпределят между инструментите за 

сътрудничество, определени в приложение IB към Споразумението за 

партньорство АКТБ—ЕС. 

2. Сума от 425 милиона евро се пренасочва от общия резерв за национални и 

регионални индикативни програми, посочен в точка 2, буква а) от 

приложение IВ, към сумата за финансиране на сътрудничеството между 

държавите от АКТБ и на междурегионалното сътрудничество, посочена в точка 

2, буква б) от приложение IВ, както следва: 

– 350 милиона евро за инициативата Spotlight; 

– 75 милиона евро за Глобалното партньорство за образование. 

Член 2 

В резултат от пренасочването на разпределени суми по член 1, текстът на приложение 

IB към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС се изменя, както следва: 

1. В точка 2 от приложение IB към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС 

буква а) се заменя със следното: 

„а) 23 940 милиона евро за финансиране на национални и регионални 

индикативни програми. Тази сума ще се използва за финансирането на: 

i)  националните индикативни програми на отделните държави от 

АКТБ в съответствие с членове 1—5 от приложение IV към 

настоящото споразумение относно процедурите за изпълнение и 

управление; 

ii)  регионалните индикативни програми за подкрепа за регионалното 

и междурегионалното сътрудничество и регионалната интеграция 

на държавите от АКТБ в съответствие с членове 6—11 от 

приложение IV към настоящото споразумение относно 

процедурите за изпълнение и управление;“ 

2. В точка 2 от приложение IB към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС 

буква б) се заменя със следното: 

„б) 4015 милиона евро за финансиране на сътрудничеството в рамките на 

АКТБ, както и на междурегионалното сътрудничество с много или 

всички държави от АКТБ в съответствие с членове 12—14 от приложение 

IV към настоящото споразумение относно процедурите за изпълнение и 

управление. Този пакет включва подкрепа за съвместни институции и 

органи, създадени съгласно настоящото споразумение. Той обхваща също 
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и помощ за оперативните разходи на секретариата на АКТБ, посочени в 

точки 1 и 2 от протокол № 1 „за оперативните разходи на съвместните 

институции“. 

Член 3 

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.  

Съставено в […] на […] година. 

 [За Съвета на министрите АКТБ—ЕС] 

 Председател 
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