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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija in Svet trenutno pregledujeta zakonodajni okvir (imenuje se sporazum o uradno 
podprtih izvoznih kreditih in je rezultat pogajanj v skupini za izvozne kredite OECD), da bi ga 
prenesla v zakonodajo EU. Namen tega prenosa je zagotoviti večjo pravno gotovost agencijam 
za izvozne kredite iz držav članic, da njihove dejavnosti ne bodo postale tarča obtožb v 
mehanizmu za reševanje sporov STO. Pri omenjenem pregledu bo mogoče upoštevati člen 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da je zmanjšanje in izkoreninjenje revščine eden 
glavnih ciljev razvojnega sodelovanja Unije. Ta cilj mora Unija upoštevati pri uresničevanju 
politik, ki bi utegnile imeti posledice za države v razvoju. Glede na to so agencije za izvozne 
kredite potencialno primerni instrumenti javne politike, ki bi lahko prispevali k doseganju 
zunanjih ciljev Unije (predvsem k zmanjšanju revščine in posledic podnebnih sprememb), hkrati 
pa bili v skladu z zahtevo o medsebojni povezanosti celotnega področja zunanjega delovanja EU. 
Iz tega razloga jih je treba oceniti ob upoštevanju omenjenih ciljev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Multilateralne finančne inštitucije in 
Evropska investicijska banka so postopno 
razvile niz socialnih in okoljskih meril, ki 
zajemajo širok razpon področij, od načela 
Equator (2006), ki je vodilni prostovoljni 
standard za upravljanje socialnih in 
okoljskih tveganj v projektih, do politik 
Svetovne banke za zaščito, med njimi 
panožnih dejavnosti, kot so priporočila iz 
pregleda ekstraktivne industrije, ki ga je 
pripravila Svetovna banka, ter priporočila 
Svetovne komisije za jezove. Ti socialni in 
okoljski standardi, ki se odražajo v 
skupnih pristopih sporazuma, so del 
postopka stalnega pregleda in 
posodobitve.
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Obrazložitev

Vključevanje socialnih in okoljskih meril pomaga pri spodbujanju skladnosti med politikami, 
ki se nanašajo na uradno podprte izvozne kredite, ter politikami za varovanje okolja, vključno 
z ustreznimi mednarodnimi sporazumi in konvencijami, in tako prispeva k trajnostnemu 
razvoju.

Predlog spremembe 2

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Agencije za izvozne kredite so postale 
največji vir uradnega financiranja za 
države v razvoju. Zato dolg, povezan z 
njimi, predstavlja največji delež uradnega 
dolga teh držav. Znaten delež projektov, ki 
jih agencije financirajo v državah v 
razvoju, je osredotočen v sektorjih, kot so 
prevozni sektor, sektor pridobivanja nafte 
in plina, rudarski sektor ter veliki 
infrastrukturni projekti, kot so veliki jezi.

Obrazložitev

Agencije za izvozne kredite so postale glavni vir uradnega financiranja za države v razvoju, 
toda njihove obrestne mere za posojila so še vedno višje, kot jih ponujata Svetovna banka in 
Mednarodni denarni sklad. Tako so največje uradne upnice držav v razvoju, pri čemer je 
dolg, povezan z agencijami, največja sestavina uradnega dolga teh držav: po nekaterih 
študijah ta delež znaša kar od 30 do 40 % skupnega uradnega dolga.

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Na vrhunskem srečanju v 
Pittsburghu 24. in 25. septembra 2009 so 
se voditelji skupine G20 zavezali 
srednjeročni racionalizaciji in 
postopnemu opuščanju neučinkovitega 
subvencioniranja fosilnih goriv. Zaveza je 
bila znova potrjena na vrhunskem 
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srečanju skupine v Torontu 26. in 27. 
junija 2010.

Obrazložitev

Namen predloga je zagotoviti, da bodo smernice OECD odražale politiko EU do podnebnih 
sprememb, sprejeto v okviru skupine G20 in na vrhunskih srečanjih.

Predlog spremembe 4

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Izboljšana ureditev sporazuma naj bi 
zagotovila popolno skladnost s členom 
208 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
kot prispevek k uresničevanju splošnih 
ciljev, ki so: razvoj in utrjevanje 
demokracije in pravne države ter 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Pri prenosu sporazuma OECD 
v pravo Unije bi bilo treba v Uniji 
uporabljati dodatne ukrepe, da se zagotovi 
skladnost med sporazumom OECD in 
pravom Unije.

Obrazložitev

Pri omenjenem pregledu bo mogoče upoštevati člen 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
ki določa, da je zmanjšanje in izkoreninjenje revščine eden glavnih ciljev razvojnega 
sodelovanja Unije. Ta cilj mora Unija upoštevati pri uresničevanju politik, ki bi utegnile imeti 
posledice za države v razvoju.

Predlog spremembe 5

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3e) Pri vseh projektih, ki jih financirajo 
agencije za izvozne kredite, bi morala biti 
vodilna načela in standardi EU, ki 
izhajajo iz njenih politik in prava in ki jih 
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dopolnjujejo drugi primeri dobre 
mednarodne prakse; vključevati bi morali 
presojo socialnih in okoljskih vplivov, kar 
zajema tudi človekove pravice in 
standarde iz okoljske in socialne 
zakonodaje EU, nanašajoče se na 
ustrezna področja in projekte, ki jih 
financirajo agencije za izvozne kredite.

Obrazložitev

Ta načela odražajo splošne cilje Evropske unije, zapisane v Pogodbi o delovanju Evropske 
unije. Zato tvorijo podlago za posojilno prakso Evropske investicijske banke, kot je določeno 
v njeni izjavi o okoljskih in socialnih načelih ter standardih (2009) in navodilih o okoljskih in 
socialnih praksah (2010). Zato je treba ta splošna načela ponovno potrditi, da se zagotovijo 
enaki pogoji delovanja za vse evropske finančne institucije.

Predlog spremembe 6

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3f) Agencije za izvozne kredite bi morale 
skozi celotni projektni cikel uporabljati 
metodologijo presoje socialnih in 
okoljskih vplivov, da se zagotovi trajnost 
vseh projektov, ki jih financirajo. Presoja 
vpliva bi morala vključevati tudi izračun 
socialnega in okoljskega tveganja.

Obrazložitev

V skupnih pristopih bi moralo biti priporočeno, da se projekte, ki jih podpirajo agencije za 
izvozne kredite, oceni glede na mednarodne standarde o človekovih pravicah, z jasnim 
namenom preprečevanja zlorab človekovih pravic ali prispevanja k njim. Vsaka agencija za 
izvozne kredite bi morala imeti jasno politiko za preprečevanje škodovanja okolju in 
človekovim pravicam in bi si morala skrbno prizadevati za dosego tega cilja .

Predlog spremembe 7
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Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3g) Metodologija presoje okoljskega in 
socialnega vpliva, ki zagotavlja 
izpolnjevanje zahtev za agencije za 
izvozne kredite, bi morala biti v celoti 
skladna z načeli strategije EU za 
trajnostni razvoj, Cotonoujskega 
sporazuma in evropskega soglasja o 
razvoju ter bi morala odražati zaveze in 
obveznosti EU po okvirni konvenciji ZN o 
podnebnih spremembah (UNFCCC), 
konvenciji ZN o biološki raznolikosti 
(CBD), pa tudi zaveze za doseganje 
razvojnih ciljev tisočletja ter socialnih, 
delovnih in okoljskih standardov, ki jih 
določajo mednarodni sporazumi.

Obrazložitev
Skladno z in ob spoštovanju določb člena 208 PDEU bi bilo treba uradno podporo 
zagotavljati samo v teh primerih: 
 če agencije za izvozne kredite spoštujejo človekove in socialne pravice na podlagi 

mednarodnih pogodb in konvencij, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah 
in konvencijami Mednarodne organizacije dela; 

 če uradno podprti razvojni krediti prispevajo k financiranju mednarodnih ciljev, ki jim je 
zavezana EU in ki zlasti zadevajo podnebne spremembe in zmanjševanje revščine;

 če se pred odobritvijo projekta izvedejo presoje okoljskega in socialnega vpliva, pri čemer 
se ustrezno upošteva interese prizadetih oziroma zainteresiranih skupnosti; 

 če se pri oceni projekta ugotovi, da so uradno podprti izvozni krediti skladni z razvojnimi 
cilji in jih ne spodkopavajo; 

če se agencije za izvozne kredite ne izogibajo obveznostim iz mednarodnih pogodb in 
sporazumov, ki se nanašajo na varstvo okolja, človekove pravice in trajnostni razvoj.

Predlog spremembe 8

Predlog odločbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
V prilogi Ia k tej odločbi so navedeni 
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dodatni ukrepi, ki jih je treba uvesti v 
Uniji za dosledno izvajanje člena 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Obrazložitev

Namen priloge je rešiti nejasnosti o obveznostih agencij za izvozne kredite v zvezi s socialnimi 
in okoljskimi standardi, tako da jasno določa, kako naj agencije prispevajo k izpolnjevanju 
člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 9

Predlog odločbe
Priloga Ia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia

USKLAJENOST IN PREGLEDNOST 

DEL A) Posvetovanje, preglednost in 
javni dostop do podatkov

Komisija se zavezuje, da bo delila z 
Evropskim parlamentom podatke o 
izvajanju sporazuma OECD o uradno 
podprtih izvoznih kreditih. V ta namen 
pripravi letno poročilo o preglednosti pri 
izvajanju sporazuma. Poročilo o 
preglednosti vsebuje seznam vseh 
odobrenih transakcij po državah, ki 
zagotavljajo podporo, ob upoštevanju 
naslednjega:
ime države, ki zagotavlja uradno podporo;
• ime agencije za izvozne kredite;
• namembna država blaga; lokacija 
opravljanja storitev;
• datum transakcije, ki jo je odobrila 
agencija;
• ime izvoznika ali izvajalca storitev;
• vrsta transakcije: dobava blaga ali 
opreme; izvedba raziskave ali načrta; 
izvedba del; opravljanje storitev;  
• ime posredniške banke;
• ime dolžnika;
• ime poroka;
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• vrsta uradne podpore (klasifikacija iz 
sporazuma OECD): 1) garancija ali 
zavarovanje izvoznih kreditov (čisto 
kritje); 2) uradna finančna podpora: (a) 
neposredni kredit/financiranje in 
refinanciranje ali (b) subvencioniranje 
obrestnih mer.
Dodatni podatki naj bodo zagotovljeni na 
način, ki je skladen s politikami EU za 
razvojno sodelovanje. Unija s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije zagotavlja trdno 
pravno podlago za razvojno sodelovanje. 
V skladu s členom 208(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Unija upošteva 
cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, 
ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države 
v razvoju. Kot določa člen 280(2) Pogodbe 
o delovanju Evropske unije, Unija in 
države članice spoštujejo obveznosti in 
upoštevajo cilje, ki so jih sprejele v okviru 
Organizacije združenih narodov in drugih 
pristojnih mednarodnih organizacij. 
Dodatni podatki o vsaki posamezni 
transakciji zajemajo: 
• v primeru transakcij v zelo zadolženih 
nerazvitih državah: agencije za izvozne 
kredite poročajo o številu in vrednosti 
projektov v državah IDA, zagotovijo 
metodologijo za uporabo okvira vzdržnosti 
dolga, specifičnega za državo, in 
zagotavljajo, da se odhodki porabijo samo 
za proizvodne namene. To zajema tudi 
izjavo stranke, da v povezavi s pogodbo ni 
bilo opravljeno nobeno nezakonito 
plačilo. Kršitev prepovedi nezakonitih 
plačil ima za posledico preklic plačilne 
obveznosti države;
• v primeru kreditov vezane pomoči: 
agencije za izvozne kredite poročajo o 
številu in vrednosti projektov vezane 
pomoči po klasifikaciji iz sporazuma 
OECD in o uporabljeni metodologiji za 
zagotavljanje skladnosti s sporazumom;
• v primeru izvajanja projektov: agencije 
za izvozne kredite posredujejo informacije 
o ukrepih, ki jih je uvedel prosilec, da bi 
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spoštoval veljavno zakonodajo na 
področju okolja, socialnega varstva in 
človekovih pravic v državi gostiteljici ter 
mednarodno najboljšo prakso, vključno z 
načeli in standardi EU, ki izhajajo iz 
politike in zakonodaje EU. Priložijo tudi 
izjavo stranke, da bo spoštovala veljavno 
zakonodajo države gostiteljice in 
mednarodno najboljšo prakso;
• agencije za izvozne kredite zagotovijo 
informacije o tem, ali stranka spoštuje 
mednarodno kazensko pravo in 
nacionalno kazensko zakonodajo. 
Vključena je tudi izjava stranke, da bo 
spoštovala mednarodno kazensko pravo in 
nacionalno kazensko zakonodajo;
• v primeru projektov gradnje jezov: 
agencije za izvozne kredite posredujejo 
informacije o skladnosti stranke s 
smernicami Svetovne komisije za jezove;
• v primeru projektov esktraktivne 
industrije: agencije za izvozne kredite 
posredujejo informacije o skladnosti 
stranke s priporočili iz pregleda 
ekstraktivne industrije, ki ga je pripravila 
Svetovna banka.
Agencije za izvozne kredite zagotovijo, da 
so podatki o oceni projekta pred 
odobritvijo zahtevka dostopni skupnostim, 
na katere se nanašajo, nevladnim 
organizacijam in drugim interesnim 
skupinam. Podatki vključujejo presojo 
okoljskega in socialnega vpliva za vse 
projekte ter imena sodelujočih družb.
Poleg tega se presoja vpliva na trajnostni 
razvoj javno razkrije pred odobritvijo 
podpore agenciji za izvozne kredite.
DEL B) Podnebne spremembe 
Agencije za izvozne kredite prispevajo k 
zavezam in obveznostim, ki jih je EU 
sprejela v skladu z okvirno konvencijo 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah, v skladu s členom 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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Vključevanje evropske politike o 
podnebnih spremembah v delovanje 
agencij za izvozne kredite, kjer je to 
primerno, zajema:
• podrobno letno poročilo o celotnem 
ogljičnem odtisu projektov, ki jih podpira 
agencija za izvozne kredite, ali o lokalnih 
in regionalnih posledicah posameznih 
projektov; 
• analizo ogljičnega odtisa je treba 
vključiti v postopek okoljske presoje, da se 
ugotovi, ali predlagani projekt izboljšuje 
energetsko učinkovitost; 
• seznam vrste projektov/tehnologij, ki 
agencije ne bodo podpirale, vključno s 
postopnim opuščanjem finančnih 
transakcij za projekte, ki se nanašajo na 
fosilna goriva;
• opredelitev jasnih dolgoročnih in 
kratkoročnih ciljev zmanjšanja emisij 
CO2 in zgornjih letnih mej emisij;
• opredelitev postopkov ocenjevanja za 
upoštevanje potreb držav v razvoju v 
povezavi s podnebnimi spremembami in 
razvojem, kot je opredeljeno z 
nacionalnimi akcijskimi programi za 
prilagajanje iz okvirne konvencije ZN o 
podnebnih spremembah ter z 
regionalnimi in nacionalnimi strateškimi 
dokumenti EU;
• opredelitev ciljev o obnovljivi energiji, v 
skladu z regionalnimi in nacionalnimi 
strateškimi načrti.

Obrazložitev

Priloga vsebuje obsežen niz zadev, katerih namen je doseči skladnost s členom 208 PDEU in 
zapolniti precejšnje vrzeli, na primer to, da skupni pristop ne vsebuje standardov glede 
človekovih pravic. Priloga naj bi vzpostavila takšno ureditev, po kateri naj bi EU predložila 
letno poročilo o transakcijah s strani ali v imenu vlade za izvoz blaga in/ali storitev v okviru 
sporazuma. Obseg skupnih pristopov je treba razširiti, da bo zajeta vsa uradna podpora, ki jo 
zagotavljajo agencije za izvozne kredite, ne samo transakcije z obdobjem poplačila dve leti ali 
več. Del, posvečen podnebnim spremembam, poudarja mednarodne zaveze EU glede 
podnebnih sprememb, da se v srednjeročnem obdobju postopoma odpravijo subvencije za 
fosilna goriva in zagotovi ciljno usmerjena podpora najrevnejšim državam, da se bodo lahko 
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prilagodile podnebnim spremembam.
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