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1. Africký mírový projekt AKT-EU byl zřízen dne 11. prosince 2003 rozhodnutím Rady 

ministrů AKT-ES č. 3/20031. 

 

2. Na období let 2008–2010 bylo na financování afrického mírového projektu v rámci 

prováděcího nařízení k 10. Evropskému rozvojovému fondu (ERF)2 vyčleněno 

300 milionů EUR. 

 

3. V roce 2011 byla na financování afrického mírového projektu na období let 2011–2013 

uvolněna dodatečná částka ve výši 300 milionů EUR3. 

 

                                                 
1 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 108. 
2 Nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského 

rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES (Úř. věst. L 152, 13.6.2007, s. 1). 
3 Závěry Rady ze dne 18. května 2011, dokument 10342/11. 
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4. Dne 12. dubna 2012 vyjádřila Africká unie své přání podporovat operace AMISOM 

v Somálsku a zaslala Komisi žádost o doplnění finančních prostředků afrického mírového 

projektu přesunutím částky ve výši 100 milionů EUR z 10. Evropského rozvojového fondu 

a dne 11. května 2012 druhou žádost, a to o převedení nepřidělené částky ve výši 

26,2 milionu EUR z období let 2008–2010. Komise poté tyto žádosti předložila Radě4. 

 

5. S ohledem na skutečnost, že na základě nových žádostí Africké unie na rok 2012 bude 

dodatečná částka, naplánovaná v roce 2011 v rámci 10. Evropského rozvojového fondu na 

africký mírový projekt na léta 2011–2013, pravděpodobně vyčerpána v tomto roce (2012), 

přijala Rada dne 24. září 2012 závěry umožňující druhé doplnění prostředků na období 

let 2012–2013, a to o částku 126,4 milionu EUR, za účelem podpory úsilí Africké unie 

a regionálních organizací o řešení bezpečnostních problémů v Africe5. 

 

6. V návaznosti na formální žádost Africké unie, potvrzenou dne 16. června 2011 Výborem 

velvyslanců AKT-EU, vypracovala Komise v souladu s článkem 12 prováděcího nařízení 

k 10. Evropskému rozvojovému fondu tříletý akční plán na období let 2011–2013. V důsledku 

druhého doplnění finančních prostředků afrického mírového projektu by Komise současný 

akční plán nyní měla přepracovat týmž postupem podle článku 12 prováděcího nařízení 

k 10. Evropskému rozvojovému fondu. 

 

7. Pracovní skupina pro AKT dopisy Africké unie projednala dne 18. září 2012 a shodla se, že 

by žádosti měly být schváleny. 

                                                 
4 Kopie originálů dopisů od Africké unie Komise zaslala sekretariátu Rady dne 23. května, viz 

dokument 11678/12. 
5 Dok. 13935/12. 
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8. COREPER se vyzývá, aby Radě předložil dopisy připojené k této poznámce a navrhl jí, aby: 

- vzala na vědomí žádost Africké unie a 

- souhlasila s tím, že EU zaujme v rámci Výboru velvyslanců AKT-EU ke schválení 

žádosti Africké unie o doplnění finančních prostředků afrického mírového projektu 

příznivý postoj, aniž je dotčeno přidělení těchto prostředků, přičemž se připomíná, že 

při využívání finančních prostředků afrického mírového projektu by měly být 

zohledněny veškeré potenciální budoucí žádosti, africké priority i priority EU. 

 

 

___________ 
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