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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise a Rada v současnosti revidují právní rámec (nazývaný „Ujednání o státem 
podporovaných vývozních úvěrech“, který byl dojednán v rámci pracovní skupiny OECD pro 
vývozní úvěry) s cílem provést jej do práva EU. Účelem je poskytnout exportním úvěrovým 
agenturám (ECA) členských států větší právní jistotu, že jejich operace nebudou v rámci řízení 
pro urovnání sporů v rámci WTO zpochybňovány. Tato revize dává příležitost uplatnit článek 
280 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který uvádí, že hlavním cílem politiky Unie v 
oblasti rozvojové spolupráce je snížení a vymýcení chudoby. Tento cíl je třeba ctít při provádění 
těch politik Unie, které mají potenciální dopad na rozvojové země. V této souvislosti jsou 
exportní úvěrové agentury nástroji veřejné politiky, které mají dobré předpoklady k tomu, aby 
přispívaly k plnění mezinárodních cílů Unie (zejména pokud jde o snižování chudoby a změnu 
klimatu) a současně splňovaly požadavek soudržnosti vnější činnosti EU jako celku. Proto je tyto 
aktéry třeba posuzovat na základě těchto hledisek.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Mnohostranné finanční instituce a 
Evropská investiční banka postupně 
vytvořily soubor sociálních a 
environmentálních hodnotících kritérií, 
které se týkají celé řady oblastí od zásad 
financování projektů (tzv. Equator 
principles) (2006), předních dobrovolných 
norem pro řízení sociálních a 
environmentálních rizik v projektech, po 
bezpečnostní postupy Světové banky, 
včetně sektorálních činností, jako jsou 
doporučení zprávy Světové banky o 
těžebním průmyslu a doporučení Světové 
komise pro přehrady. Tyto sociální a 
environmentální normy, které se odrážejí 
ve Společné koncepci ujednání, jsou 
součástí průběžného přezkumu a procesu 
aktualizace.
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Odůvodnění

Zařazení sociálních a environmentálních hodnotících kritérií napomáhá podporovat 
soudržnost mezi politikami týkajícími se státem podporovaných vývozních úvěrů a politik na 
ochranu životního prostředí, včetně příslušných mezinárodních dohod a úmluv, což přispívá 
k udržitelnému rozvoji.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Exportní úvěrové agentury (ECA) se 
staly největším zdrojem oficiálního 
financování v rozvojových zemích. Dluh 
rozvojových zemí vůči těmto agenturám 
tak představuje největší podíl jejich 
oficiálního zadlužení. Významnou 
součástí financování projektů v 
rozvojových zemích ze strany ECA se 
soustřeďuje do oblastí, jako je doprava, 
ropa, plyn a důlní průmysl, a do 
rozsáhlých projektů infrastruktury jako 
velké přehrady.

Odůvodnění

ECA se staly největším zdrojem oficiálního financování v rozvojových zemích, avšak jejich 
půjčky mají vyšší úroky než půjčky poskytované Světovou bankou nebo MMF. Tyto agentury 
se tak staly největším oficiálním věřitelem těchto zemí, přičemž dluh rozvojových zemí vůči 
těmto agenturám představuje největší podíl jejich oficiálního zadlužení: podle některých 
studií se jedná o 30–40 % celkového oficiálního veřejného dluhu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Na summitu v Pittsburghu ve dnech 
24.–25. září 2009 se vedoucí představitelé 
zemí G-20 zavázali racionalizovat a ve 
střednědobém horizontu postupně 
odstranit neúčinné dotace na fosilní 
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paliva. Tento závazek byl vedoucími 
představiteli zemí G-20 znovu potvrzen na 
summitu v Torontu ve dnech 26.–27. 
června 2010.

Odůvodnění

Návrh musí zajistit, aby pokyny OECD odrážely politiky EU v oblasti světové změně klimatu 
přijaté v rámci skupiny G-20 a summitů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) Zlepšení ujednání by mělo zajistit 
plný soulad s článkem 208 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) s cílem 
přispět k dosažení obecného cíle rozvoje a 
upevňování demokracie a právního státu 
a dodržování lidských práv a základních 
svobod. V Unii by se tedy při provádění 
ujednání OECD do právních předpisů 
Unie měla uplatňovat dodatečná opatření, 
aby byla zaručena slučitelnost mezi 
ujednáním OECD a právními předpisy 
Unie.

Odůvodnění

Tato revize dává příležitost uplatnit článek 280 SFEU, který uvádí, že hlavním cílem politiky 
Unie v oblasti rozvojové spolupráce je snížení a vymýcení chudoby. Tento cíl je třeba ctít při 
provádění těch politik Unie, které mají potenciální dopad na rozvojové země.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3e) Zásady a normy EU vyplývající 
z politiky a právních předpisů EU 
doplněné o další příklady mezinárodních 
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osvědčených postupů by měly být 
vodítkem pro všechny projekty 
financované ECA; patří k nim hodnocení 
environmentálního a sociálního dopadu, 
včetně lidských práv a norem zařazených 
do základních environmentálních a 
sociálních právních předpisů Unie 
týkajících se odvětví a projektů 
financovaných ECA.

Odůvodnění

Tyto zásady odrážejí obecné cíle Evropské unie zakotvené v SFEU. Tvoří tedy základ praxe 
poskytování půjček Evropskou investiční bankou, jak je uvedeno v prohlášení EIB o 
environmentálních a sociálních zásadách a normách (2009) a v příručce sociální a 
environmentální praxe (2010). V této souvislosti musí být tyto nejdůležitější zásady potvrzeny 
s ohledem na zajištění rovných podmínek mezi evropskými finančními institucemi.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3f) S cílem zajistit udržitelnost všech 
projektů, které financují, by ECA měly 
během všech fází projektu uplatňovat 
metody hodnocení sociálních a 
environmentálních dopadů. Součástí 
hodnocení by měl být výpočet sociálních a 
environmentálních rizik.

Odůvodnění

Společná koncepce by měla doporučovat, aby projekty financované ECA byly hodnoceny 
z hlediska mezinárodních norem pro lidská práva s jasným cílem zabránit, aby projekty byly 
příčinou porušování lidských práv nebo aby k němu přispěly. Každá ECA by měla za tímto 
účelem používat jasnou politiku pro prevenci poškození životního prostředí a porušování 
lidských práv a pro zajištění náležité pečlivosti.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3g) Metody hodnocení sociálního a 
environmentálního dopadu, které zajistí 
splnění požadavků ECA, by měly být plně 
v souladu se zásadami strategie EU pro 
udržitelný rozvoj, Dohodou z Cotonou a s 
Evropským konsensem o rozvoji a měly by 
odrážet závazek a povinnosti Unie podle 
rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(UNFCCC), Úmluvy OSN o biologické 
rozmanitosti (CBD) a rovněž dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí OSN a sociální, 
pracovní a environmentální normy 
zakotvené v mezinárodních dohodách.

Odůvodnění
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.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
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Dodatečná opatření, která se mají 
uplatňovat v Unii s cílem přispět k plnému 
uskutečnění článku 208 SFEU, jsou 
připojena jako příloha Ia tohoto 
rozhodnutí.

Odůvodnění

Příloha se snaží řešit problém neurčitosti, pokud jde o závazky ECA vůči sociálním a 
environmentálním normám tím, že poskytuje jasný rámec toho, co se očekává od ECA s cílem 
přispět k článku 208 SFEU.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha Ia (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia
SOUDRŽNOST A 
TRANSPARENTNOST 
ČÁST A) Konzultace, transparentnost a 
veřejný přístup k informacím
Komise se zavazuje sdílet informace o 
provádění Ujednání OECD o státem 
podporovaných vývozních úvěrech s 
Evropským parlamentem. Poskytuje proto 
výroční „zprávu o transparentnosti“, která 
se zabývá prováděním ujednání. Tato 
zpráva o transparentnosti obsahuje 
seznam jednotlivých schválených 
transakcí za každou zemi, která poskytuje 
státní podporu, přičemž se v ní uvede:
• název země, která poskytuje státní 
podporu,
• název exportní úvěrové agentury,
• místo určení zboží, místo poskytování 
služeb,
• datum transakce schválené agenturou,
• název vývozce nebo poskytovatele služeb,
• typ transakce: dodávka zboží nebo 
zařízení, provádění výzkumu nebo 
projektu, provádění prací, poskytování 
služeb,
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• název zúčastněné banky,
• jméno dlužníka,
• jméno ručitele,
• typ státní podpory (klasifikace podle 
Ujednání OECD): 1) záruky nebo 
pojištění vývozních úvěrů (čisté krytí); 2) 
státem poskytovaná finanční podpora: a) 
přímé úvěry / financování a 
refinancování, nebo b) podpora 
úrokových sazeb.
Poskytují se dodatečné informace o 
soudržnosti s politikami Unie v oblasti 
rozvojové spolupráce. Unie poskytuje 
pevný právní základ pro rozvojovou 
spolupráci ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie. Podle čl. 208 odst. 1 
SFEU Unie „přihlíží k cílům rozvojové 
spolupráce při provádění politik, které by 
mohly mít vliv na rozvojové země.“ Unie a 
členské státy podle čl. 208 odst. 2 
„dodržují závazky a přihlížejí k cílům, 
které schválily v rámci Organizace 
spojených národů a ostatních příslušných 
mezinárodních organizací.“ 
K dodatečným informacím o každé 
jednotlivé transakci patří: 
• V případě transakcí v silně zadlužených 
chudých zemích: ECA podá zprávu o 
počtu a objemu projektů IDA a poskytne 
metody pro použití rámce pro udržitelnost 
dluhů konkrétně pro danou zemi a pro 
zajištění toho, aby výdaje byly pouze na 
produktivní účely. Patří sem prohlášení 
klienta, že v souvislosti se smlouvou 
nebyly provedeny žádné nezákonné platby. 
Jakékoli porušení zákazu nezákonných 
plateb by mělo mít za následek zrušení 
platebního závazku ze strany státu.
• V případě úvěrů na vázanou pomoc: 
ECA podá zprávu o počtu a hodnotě 
projektů s vázanou pomocí s využitím 
klasifikace OECD a o metodě použité pro 
zajištění splnění úmluvy.
• V případě provádění projektů: ECA 
poskytne informace o opatřeních, která 
žadatel přijal ohledně právních předpisů v 
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oblasti životního prostředí, v sociální 
oblasti a v oblasti lidských práv v 
hostitelské zemi a mezinárodních 
osvědčených postupů, včetně zásad a
norem EU odvozených z politiky a práva 
EU. Patří sem prohlášení klienta, že bude 
dodržovat platné právní předpisy 
hostitelské země a mezinárodní osvědčené 
postupy.
• ECA poskytne informace o tom, zda 
klient dodržuje mezinárodní a vnitrostátní 
trestní právo. Patří sem prohlášení 
klienta, že bude dodržovat mezinárodní 
trestní právo a vnitrostátní trestní právo.
• V případě projektů přehrad: ECA 
poskytne informace o tom, zda klient 
dodržuje pokyny Světové komise pro 
přehrady.
• V případě projektů těžebního průmyslu: 
ECA poskytne informace o tom, zda klient 
dodržuje doporučení Světové banky o 
těžebním průmyslu.
ECA poskytuje informace o 
vyhodnocování projektů tak, aby byly 
snadno dostupné dotyčným komunitám, 
nevládním organizacím a dalším 
zainteresovaným stranám před 
schválením žádosti. Tyto informace 
zahrnují hodnocení environmentálního a 
sociálního dopadu pro všechny projekty a 
jména zúčastněných společností.
Kromě toho bude hodnocení dopadu na 
udržitelný rozvoj zveřejněno před 
poskytnutím podpory ECA.
ČÁST B) Změna klimatu 

ECA budou v souladu s článkem 208 
SFEU přispívat k závazkům a 
povinnostem Unie podle rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu (UNFCCC).
K integraci evropských politik v oblasti 
klimatu do operací ECA případně patří:
• podávání podrobných výročních zpráv 
o celkové uhlíkové stopě projektů 
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podporovaných ECA nebo místních a 
regionálních dopadech jednotlivých 
projektů; 
• analýza uhlíkové stopy, která bude 
zařazena do postupu environmentálního 
hodnocení, aby bylo možno určit, zda 
návrhy projektu maximalizují zlepšení 
v oblasti energetické účinnosti; 
• zavedení vylučujícího seznamu typu 
projektů nebo technologií, které ECA 
nebudou podporovat, včetně postupného 
odstranění finančních transakcí pro 
projekty zaměřené na fosilní paliva;
• definice jasných cílů snížení emisí CO2
pro dlouhodobé i krátkodobé a roční 
emisní stropy;
• definice schvalovacích postupů, které 
zohlední potřeby rozvojových zemí ve 
vztahu ke změně klimatu a rozvoji, jak 
jsou určeny v národních akčních 
programech pro přizpůsobení (NAPA) 
UNFCCC a v regionálních a národních 
strategických dokumentech EU (RSP a 
CSP);
• definice cílů v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie v souladu s regionálními 
nebo národními strategickými plány.

Odůvodnění

The annex includes a wide range of issues aimed at complying with Article 208 TFEU and 
plug important gaps such as the absence of any reference to human rights standards within 
the Common Approaches. The annex also seeks to establish an arrangement by which the EU 
should provide an annual report on transactions by or on behalf of a government for export of 
goods and/or services within the scope of the Arrangement. Also, the scope of the Common 
Approaches must be widened to ensure that all official support provided by ECAs is covered, 
not only transactions with a repayment term of two years or more. Finally, the part devoted to 
climate change highlights the EU's international commitments on climate change in order to 
phase out fossil fuel subsidies over the medium term and provide targeted support to enable 
the poorest countries adapt to climate change.
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