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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията и Съветът понастоящем преразглеждат законодателната рамка (наречена 
„Споразумението относно официално подкрепяните експортни кредити“ и договорена в 
работната група за експортни кредити към ОИСР) с цел нейното превръщане в право на 
ЕС. Целта е да се даде допълнителна правна сигурност на Агенциите за експортни 
кредити (АЕК) на държавите-членки, че техните операции няма да бъдат отнесени до 
Механизма за уреждане на спорове на СТО. Този преглед дава възможност да се приложи 
член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който 
постановява, че основната задача на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството 
за развитие е намаляването и изкореняването на бедността. Когато Съюзът прилага 
политики, които могат да засегнат развиващи се страни, трябва да се взема под внимание 
постигането на тази цел. В този контекст Агенциите за експортни кредити представляват 
потенциално добре позиционирани инструменти на публичните политики, които да 
допринасят за постигането на външните цели на Съюза (а именно намаляване на 
бедността и борба с изменението на климата), като се придържат към изискването за 
съгласуваност на цялата сфера на външна дейност на ЕС. Поради тази причина, е 
необходимо АЕК да се разглеждат на фона на тези цели.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Набор от социални и екологични 
показатели бяха разработени 
поетапно от многостранни 
финансови институции и 
Европейската инвестиционна банка, 
като те обхванаха широк спектър от 
области – от Принципите на 
екватора (2006), водещият доброволен 
стандарт за управление на социални и 
екологични рискове в проекти, до 
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предпазните политики на 
Световната банка, включително 
секторни дейности като 
препоръките от прегледа на 
Световната банка за добивната 
промишленост и препоръките на 
Световната комисия по язовирите. 
Тези социални и екологични 
стандарти, които са отразени в 
„Общите подходи” на 
Споразумението, са част от процес 
на постоянен преглед и 
осъвременяване.

Обосновка

Включването на социални и екологични показатели помага за насърчаването на 
съгласуваност между политиките по отношение на официално подкрепяните 
експортни кредити и политиките за защита на околната среда, включително 
относимите международни споразумения и конвенции, като по този начин допринася 
за устойчивото развитие.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Агенциите за експортни кредити 
(АЕК) са се превърнали в най-големия 
източник на официално финансиране 
за развиващите се страни. 
Съответно, дългът, свързан с АЕК, 
представлява най-голям дял от 
официалния дълг на развиващите се 
страни. Значителна част от 
финансирането на проекти от 
страна на АЕК в развиващите се 
страни е съсредоточено в сектори 
като транспорта, нефтената 
промишленост, природния газ и 
минното дело, както и мащабни 
инфраструктурни проекти, като 
например големи язовирни 
съоръжения.
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Обосновка

АЕК станаха най-големият източник на официално финансиране за развитие, но 
техните кредити продължават да се отпускат при по-високи лихвени проценти, 
спрямо тези от Световната банка или МВФ. По този начин АЕК се превърнаха в най-
големите официални кредитори на тези страни, като дългът, свързан с АЕК 
представлява най-голяма част от официалния дълг на развиваща се страна: според 
някои проучвания, между 30% и 40% от общия официален дълг на публичния сектор.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) На срещата на върха в Питсбърг 
на 24 - 25 септември 2009 г., лидерите 
на Г-20 се ангажираха в средносрочен 
план да рационализират и поетапно 
да прекратят използването на 
неефективните субсидии за 
изкопаеми горива. Този ангажимент 
беше потвърден отново от лидерите 
на Г-20 на срещата на върха в 
Торонто на 26 - 27 юни 2010 г.

Обосновка

Предложението трябва да гарантира, че насоките на ОИСР отразяват политиките 
на ЕС по отношение на световно изменение на климата, приети в контекста на Г-20 и 
други срещи на върха.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) Подобренията в Споразумението 
следва да гарантират пълно 
съответствие с член 208 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), за да допринесат за 
осъществяването на общата цел за 
развитие и консолидиране на 
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демокрацията и правовата държава и 
за зачитане на правата на човека и 
основните свободи. Съответно в 
Съюза следва да се прилагат 
допълнителни мерки, когато 
Споразумението, договорено в 
рамките на ОИСР, се транспонира в 
право на Съюза, за да се гарантира 
съвместимост между него и правото 
на Съюза.

Обосновка

Този преглед дава възможност да се приложи член 208 от ДФЕС, който постановява, 
че основната задача на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за 
развитие е намаляването и изкореняването на бедността. Когато Съюзът прилага 
политики, които могат да засегнат развиващи се страни, трябва да се взема под 
внимание постигането на тази цел.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 3 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3д) принципите и стандартите на 
ЕС, произтичащи от политиката и 
правото на ЕС, и допълвани с други 
примери за добри международни 
практики, следва да задават насоките 
за всички проекти, финансирани от 
агенции за експортно кредитиране, и 
да включват оценки за въздействието 
върху околната и социалната среда, 
което включва правата на човека и 
стандартите, заложени в 
законодателството на Съюза в 
областта на околната среда и в 
социалната сфера, относимо към 
секторите и проектите, 
финансирани от АЕК.

Обосновка

Тези принципи отразяват общите цели на Европейския съюз, както са заложени в 
ДФЕС. Следователно те създават основата за кредитната практика на 
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Европейската инвестиционна банка, така както е определена в Декларацията на ЕИБ 
относно екологичните и социалните принципи и норми (2009 г.) и Наръчника за 
екологични и социални практики (2010 г.).  В този контекст е необходимо тези 
първостепенни принципи да продължат да бъдат отстоявани, за да се осигури 
равнопоставеност между европейските финансови институции.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 3 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3е) АЕК следва да прилагат 
методология за оценки на 
въздействието върху околната и 
социалната среда в хода на цялото 
развитие на проекта, за да 
гарантират устойчивостта на 
всички проекти, които финансират. 
Изчисляването на социалните и 
екологичните рискове следва да бъде 
включено в оценките.

Обосновка

Общите подходи следва да препоръчват проектите, подкрепяни от АЕК, да бъдат 
преценявани от гледна точка на международните стандарти за права на човека, с 
ясното съображение да се предотвратяват случаи, когато проекти причиняват или 
допринасят за злоупотреби с правата на човека. Всяка АЕК следва да има ясна 
политика за предотвратяване на причиняването на вреди на околната среда и на 
вреди, свързани с правата на човека, и за извършването на комплексна проверка за 
тази цел.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 3 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3ж) Методологията за извършване 
на оценките за въздействието върху 
околната и социалната среда, която 
осигурява съответствие с 
изискванията на АЕК, следва да бъде в 
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пълно съгласие с принципите на 
стратегията на ЕС за устойчиво 
развитие, Споразумението от Котону 
и Европейския консенсус за развитие и 
следва да отразява ангажиментите и 
задълженията на ЕС съгласно 
Рамковата конвенция на ООН за 
изменението на климата, 
Конвенцията на ООН за 
биологичното разнообразие, както и с 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие, 
определени от ООН, както и със 
социалните, трудовите и 
екологичните стандарти, така както 
са залегнали в международните 
споразумения.

Обосновка
In full consistency and coherence with the provisions of Article 208 TFEU, Official support 
shall  only be provided:
 when ECAs comply with human and social rights, based on international treaties and 

conventions, including the European Convention on Human Rights and the ILO 
Conventions;

 when the officially supported export credits contribute to the financing of international 
objectives to which the EU is committed to, especially regarding climate change and 
poverty alleviation;

 when Environmental and Social Impact Assessments are implemented, prior to the project 
approval, taking dully into account the interests of affected or interested communities;

 the officially supported export credits are consistent with and do not undermine 
development objectives, as identified through project appraisal;

when ECAs do not contravene obligations under international treaties and agreements 
related to environmental protection, human rights and sustainable development.

Изменение 8

Предложение за решение
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 а
Допълнителните мерки, които 
предстои да бъдат приложени в 
Съюза, за да допринесат за пълното 
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осъществяване на член 208 от ДФЕС, 
са приложени като Приложение Ia 
към настоящето Решение.

Обосновка

Приложението се опитва да реши проблема с неяснотата по отношение на 
ангажиментите на АЕК що се отнася до социалните и екологични стандарти като 
дава ясна рамка какво се очаква от АЕК, за да допринесат за прилагането на член 208 
от ДФЕС.

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение Ia (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Іа

СЪГЛАСУВАНОСТ И 
ПРОЗРАЧНОСТ 
ЧАСТ А) Консултации, прозрачност и 
публичен достъп до информация

Комисията се ангажира да споделя 
информация с Европейския 
парламент относно прилагането на 
Споразумението, договорено в 
рамките на ОИСР, относно 
официално подкрепяните експортни 
кредити. Следователно всяка година 
тя предоставя „доклад за 
прозрачността” във връзка с 
изпълнението на Споразумението. 
Този доклад за прозрачността 
включва списък на всяка отделна 
одобрена сделка по страната, 
предоставяща подкрепата, и включва 
следната информация:
• име на страната, предоставяща 
официалната помощ;
• име на АЕК;
• дестинация на стоките; място на 
извършване на услугите;
• дата на сделката, одобрена от АЕК;
• име на износителя или доставчика 
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на услуги;
• вида на сделката: доставка на стоки 
или оборудване; провеждане на 
проучване или разработване на 
проект; извършване на работи; 
извършване на услуги;  
• наименование на използваната 
банка;
• име на длъжника;
• име на гаранта;
• Вид на официалната помощ (според 
класификацията на Споразумението в 
рамките на ОИСР): 1) Гаранция или 
застраховка на експортен кредит 
(обикновена гаранция); 2) Официална 
финансова подкрепа: а) пряко 
кредитиране/финансиране и 
рефинансиране, или б) подпомагане за 
лихва.
Предоставя се допълнителна 
информация относно 
съгласуваността с политиките на 
Съюза в областта на 
сътрудничеството за развитите. 
Съюзът осигурява неоспоримо правно 
основание за сътрудничеството за 
развитие в Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. В съответствие с Член 208, 
параграф 1 от ДФЕС Съюзът „взема 
предвид целите на сътрудничеството 
за развитие при изпълнението на 
политиките, които биха могли да 
засегнат развиващите се страни.” 
Съюзът и държавите-членки както е 
посочено в член 208, параграф 2 от 
ДФЕС „са длъжни да се съобразяват с 
поетите ангажименти и да вземат 
предвид целите, които са одобрили в 
рамките на Обединените нации и 
другите компетентни международни 
организации.” Допълнителната 
информация за всяка отделна сделка 
включва: 
• при сделки в бедни страни с висока 
задлъжнялост: АЕК докладват броя и 
стойността на проектите за 
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държави от Международната 
асоциация за развитие (МАР) и 
предоставят методология за 
прилагане на специфична за страната 
рамка за устойчивост на дълга и за 
гарантиране, че разходите са 
единствено за производствени цели. 
Това включва заявление от страна на 
клиента, че не са направени никакви 
незаконни плащания, свързани с 
договор. Всяко нарушение на 
забраната за незаконни плащания 
следва да води до отмяна на 
задължението на държавата да 
плаща.
• при кредити за обвързана помощ: 
АЕК докладват броя и стойността на 
проектите за обвързана помощ, като 
използват класификацията в 
Споразумението в рамките на ОИСР 
и методологията, използвана за 
гарантиране на спазването на 
договореностите;
• при изпълнението на проекти: АЕК 
предоставят информация относно 
мерките, предприети от кандидата 
за спазване на действащото социално 
законодателство и законодателство в 
областта на правата на човека и на 
околната среда в приемащата 
държава и на най-добрите 
международни практики, 
включително принципите и 
стандартите на ЕС, произтичащи 
от политиката и правото на ЕС. 
Това включва заявление от страна на 
клиента за спазване на действащото 
законодателство в приемащата 
държава и най-добрите 
международни практики;
• АЕК също така предоставят 
информация относно спазването от 
страна на клиентите на 
международното и националното 
наказателно право. Това включва 
заявление от страна на клиента за 
спазване на международното и 
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националното наказателно право;
• при проекти за язовири: АЕК 
предоставят информация относно 
спазването от страна на клиентите 
на Насоките на Световната комисия 
по язовирите;
• при проекти в областта на 
добивната промишленост: АЕК 
предоставят информация относно 
спазването от страна на клиентите 
на препоръките от прегледа на 
Световната банка за добивната 
промишленост;
АЕК с готовност предоставят 
информацията за оценка на 
проектите на засегнатите общности, 
НПО и други заинтересовани страни 
преди да се даде одобрение за 
заявлението. Тази информация 
включва оценката на социалното 
въздействие и въздействието върху 
околната среда за всички проекти и 
имената на участващите дружества.
Освен това публичното оповестяване 
на оценката на въздействието върху 
устойчивото развитие се извършва 
преди АЕК да предостави подкрепа.
ЧАСТ Б) Изменение на климата 
АЕК ще допринесат за изпълнението 
на ангажиментите и задълженията 
на Съюза съгласно Рамковата 
конвенция на ООН за изменението на 
климата, в съответствие с член 208 
от ДФЕС.
Интегрирането на европейските 
политики в областта на климата в 
дейностите на АЕК, когато е 
приложимо, може да включва:
• годишен подробен доклад относно 
пълния въглероден отпечатък на 
проектите, подкрепени от АЕК, или 
местното и регионално въздействие 
на отделните проекти; 
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• анализ на въглеродния отпечатък 
следва да бъде включен в процедурата 
за оценка на въздействието върху 
околната среда, за да се определи дали 
предложенията на проекта 
максимализират подобренията на 
енергийната ефективност; 
• въвеждането на списък с 
изключения за видове 
проекти/технологии, които АЕК 
няма да подкрепят, включително 
поетапното спиране на финансови 
транзакции за проекти за изкопаеми 
горива;
• определяне на ясни цели за 
намаляване на емисиите на СО2 
както в дългосрочен, така и в 
краткосрочен план и на годишни 
пределни стойности на емисии;
• определяне на процедурите за 
оценка, за да се вземат предвид 
нуждите на развиващите се страни 
във връзка с изменението на климата 
и развитието, както са установени в 
националните програми за действие 
за адаптиране към РКОНИК, и 
стратегическите документи на ЕС по 
региони и страни.
• определяне на цели по отношение на 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие със 
стратегическите планове по 
региони/страни.

Обосновка

Приложението включва широк кръг от въпроси, насочени към спазването на член 208 
от ДФЕС и цели запълването на празнини, като липсата на всякакво позоваване на 
стандартите в областта на правата на човека в Общите подходи. С приложението 
се урежда предоставянето от страна на ЕС на годишен доклад относно сделки от 
или от името на правителство за износ на стоки и/или услуги, попадащи в обхвата на 
Споразумението. Също така трябва да бъде разширен обсегът на Общите подходи, 
за да се гарантира включване на всички официални помощи, предоставяне от АЕК, а 
не само сделки със срок за изплащане от две или повече години. И накрая частта, 
посветена на изменението на климата подчертава международния ангажимент на 
ЕС, свързан с изменението на климата за постепенно спиране на субсидиите за 
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изкопаеми горива в средносрочен план и предоставяне на целева подкрепа, която да 
даде възможност на най-бедните държави да се приспособят към изменението на 
климата.
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