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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

19.11.1960

ROZHODNUTÍ RADY

o zřízení Skupiny pro technickou pomoc

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

vzhledem k tomu, že zdroje dostupné v některých odvětvích neodpovídají potřebě technické pomoci, a že je tudíž
nezbytné se při poskytování technické pomoci vyhýbat duplicitě a používat dostupné finanční a lidské zdroje
efektivně;

vzhledem k tomu, že je nezbytné poskytovat rozvojovým zemím více technické pomoci a hledat k tomu co nejlepší
prostředky;

vzhledem k tomu, že je užitečné porovnávat odpovídající získané zkušenosti, jednotlivé používané metody
a vznikající organizační problémy s patřičným ohledem na činnost ostatních regionálních nebo mezinárodních
organizací příslušných pro technickou pomoc;

vzhledem k tomu, že účinnost úsilí v oblasti technické pomoci jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni by
se měla zvýšit, aniž by však toto úsilí nahrazovalo činnost vnitrostátních subjektů členských států;
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vzhledem k tomu, že by proto bylo velmi užitečné koordinovat činnost členských států v oblasti technické pomoci,
a tím umožnit, aby hmotné a lidské zdroje věnované na technickou pomoc přinášely maximální prospěch,

ROZHODLA TAKTO:

1. Zřizuje se Skupina pro technickou pomoc za účelem podpory
aktivní spolupráce mezi členskými státy a Komisí a hledání společných řešení jednotlivých otázek poskytování technické pomoci
rozvojovým zemím.

f) obecně zkoumat veškeré otázky spadající do působnosti
této skupiny vznesené kterýmkoli členem, a zejména podporovat spolupráci mezi členskými státy v mezinárodních
organizacích a předkládat veškeré užitečné návrhy v této
souvislosti.

2. Skupina má zejména tyto úkoly:
a) zajišťovat výměnu informací o činnosti členských států
a Komise v oblasti technické pomoci;
b) srovnávat zdroje dostupné v dárcovských zemích a potřeby
rozvojových zemí;

3. Skupina se skládá z delegátů každého členského státu
a Komise, kteří mají v oblasti technické pomoci zvláštní způsobilost. Každý delegát se může nechat zastupovat náhradníkem jmenovaným za stejných podmínek. Při jednáních o zvláštních otázkách mohou být delegátům nápomocni odborníci.
Služby sekretariátu skupiny zajišťuje sekretariát Rad.

c) posuzovat žádosti rozvojových zemí o technickou pomoc,
zejména s cílem hledat co nejlepší prostředky k jejich uspokojení;

4. Schůzí skupiny se mohou účastnit zástupci Vysokého úřadu
ESUO a Komise Euratomu.

d) srovnávat a popřípadě předkládat náměty na harmonizaci
metod a postupů používaných různými vnitrostátními
subjekty v oblasti technické pomoci;

5. Skupina může pozvat a vyslechnout názory odborníka, jehož
konzultaci při své práci považuje za užitečnou.

e) později též zvážit zahájení společné akce v oblasti technické pomoci a předkládat náměty v tomto ohledu;

6. Skupina podává pravidelně zprávu příslušným útvarům.

V Bruselu dne 19. října 1960.
Za Radu
předseda
J. M. A. H. LUNS

