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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

27.10.1960

ROZHODNUTÍ RADY
o zřízení Pracovní skupiny pro koordinaci politiky pojištění úvěrů, zajištění úvěrů a finančních úvěrů

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že úvěry mají v mezinárodním obchodu prvořadý význam; že úvěrové služby představují jeden
z hlavních prostředků, jejichž pomocí lze rychleji zvyšovat vybavenost rozvojových zemí a rozšiřovat obchod mezi
těmito zeměmi a členskými státy;

vzhledem k tomu, že opatření přijatá členskými státy ve věcech pojištění vývozního úvěru a vývozního úvěru vůbec
mohou být součástí režimů státních podpor, které mají být podle článku 112 Smlouvy před uplynutím
přechodného období postupně harmonizovány v takovém rozsahu, aby hospodářská soutěž mezi podniky
Společenství nebyla narušena, anebo mohou být s takovými režimy jinak spojena;

vzhledem k tomu, že je proto vhodné stanovit pro otázky týkající se pojištění vývozních úvěrů a úvěrů
poskytnutých rozvojovým zemím postup pro konzultace a spolupráci mezi členskými státy a Komisí s cílem
vypracovat společné zásady a usnadnit vypracování konkrétních návrhů a řešení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

1. Zřizuje se Pracovní skupina pro koordinaci politiky v oblasti
pojištění úvěrů, zajištění úvěrů a finančních úvěrů za účelem podpory aktivní spolupráce v rámci EHS a vypracování společných

řešení zvláštních problémů pojištění vývozních úvěrů a úvěrové
politiky vůči rozvojovým zemím a za účelem usnadnění
hospodářského rozvoje těchto zemí.
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2. Úkolem této skupiny je
a) předkládat náměty na harmonizaci podmínek pojištění
vývozních úvěrů, finančních úvěrů a investičních záruk
v členských státech, pokud je to v jejich pravomoci,
a v případě pojištění vývozních úvěrů s náležitým ohledem
na pravidla Bernské unie a práci vykonanou institucemi
členských států v této oblasti;
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3. Tato skupina sestává z velmi omezeného počtu delegátů každého členského státu a Komise, kteří mají zvláštní odpovědnost ve výše uvedených věcech. Každý delegát může být zastoupen náhradníkem jmenovaným za stejných podmínek.
Delegáti si mohou přizvat odborníky k účasti na projednávání
konkrétních otázek.
Sekretariát skupiny zajišťuje sekretariát Rady.

b) hledat vhodné prostředky na podporu mnohostranného
využití finančních prostředků poskytovaných rozvojovým
zemím,
c) podporovat výměnu informací a konzultace o všech konkrétních otázkách, které spadají do její působnosti;
d) v rámci své oblasti působnosti předkládat návrhy směřující
ke koordinaci stanovisek členských států nebo jejich specializovaných institucí v mezinárodních institucích.

4. Pracovní skupina zve k účasti na své práci zástupce EIB.
5. V případě potřeby může skupina přizvat na své jednání
a vyslechnout kteréhokoli odborníka nebo zástupce profesní
nebo obchodní organizace, pokud to bude považovat za vhodné.
6. Pracovní skupina pravidelně podává své zprávy příslušným
orgánům; přijme svůj jednací řád.

V Bruselu dne 27. září 1960.
Za Radu
předseda
Dr. H. R. VAN HOUTEN

