
DECYZJA RADY

z dnia 4 listopada 2008 r.

w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji 2006/1016/WE w sprawie
udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat
poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek

na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

(2008/847/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 181a,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 2 decyzji Rady 2006/1016/WE (1),
w przypadku krajów wymienionych w załączniku
I i oznaczonych gwiazdką („*”), a także w przypadku
innych krajów niewymienionych w załączniku I, Rada
podejmuje decyzje o kwalifikowalności do finansowania
przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach gwarancji
wspólnotowej indywidualnie zgodnie z procedurą prze
widzianą w art. 181a ust. 2 Traktatu.

(2) W załączniku I do decyzji 2006/1016/WE wśród krajów
oznaczonych * wymieniono pięć krajów Azji Środkowej,
a mianowicie Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turk
menistan i Uzbekistan.

(3) W strategii UE dotyczącej nowego partnerstwa z Azją
Środkową, przyjętej przez Radę Europejską podczas spot
kania w dniach 21 i 22 czerwca 2007 r., podkreślono,
że EBI powinien pełnić istotną rolę w finansowaniu

projektów będących przedmiotem zainteresowania UE
w Azji Środkowej.

(4) Ponieważ warunki makroekonomiczne panujące
w krajach Azji Środkowej, a w szczególności ich
zewnętrzna sytuacja finansowa i spłacalność długu, uległy
w ostatnich latach poprawie w wyniku szybkiego
wzrostu gospodarczego i rozsądnej polityki makroekono
micznej, krajom tym należy umożliwić dostęp do finan
sowania EBI,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan
kwalifikują się do finansowania EBI w ramach gwarancji wspól
notowej zgodnie z decyzją 2006/1016/WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2008 r.

W imieniu Rady
C. LAGARDE

Przewodniczący
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