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Изменение 9
Daniel Caspary

Предложение за решение
Съображение 3 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Участниците в Споразумението 
са част от непрекъснат процес, 
чиято цел е да сведе до минимум 
нарушаването на пазара чрез пряко 
или непряко субсидиране и да създаде 
равни условия, при които включените 
от официално подкрепяните агенции 
за експортно кредитиране на ОИСР 
премии се основават на риска и 
покриват дългосрочните разходи по 
обслужването и загубите.

Or. en

Изменение 10
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Съображение 3 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Участниците в Споразумението 
са част от непрекъснат процес, 
чиято цел е да сведе до минимум 
нарушаването на пазара и да създаде 
равни условия, при които включените 
от официално подкрепяните агенции 
за експортно кредитиране на ОИСР 
премии се основават на риска и 
покриват дългосрочните разходи по 
обслужването и загубите. За да се 
насърчи тази цел са необходими 
прозрачност и отчетност от страна 
на официално подкрепяните агенции 
за експортно кредитиране.

Or. en
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Изменение 11
Daniel Caspary

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В подкрепа на продължаващия 
процес в ОИСР за по-високи 
стандарти за прозрачност и 
отчетност за официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране на членовете на ОИСР и 
други страни, Съюзът следва да 
прилага мерки за прозрачност и 
отчетност за официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране със седалище в Съюза, 
както е посочено приложение 1а от 
настоящото решение.

Or. en

Изменение 12
Joe Higgins

Предложение за решение
Съображение 3 в (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Развитието и консолидирането 
на демокрацията и зачитането на 
правата на човека и основните 
свободи, както е посочено в член 21 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС), 
следва да бъдат ползвани за насока за 
всички проекти, финансирани от 
официално подкрепяните агенции за 
експортно кредитиране със седалище 
в Съюза, включително централните 
принципи за опазване на околната 
среда, които се съдържат в ДЕС, 
основните права на човека, посочени в 
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Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и стандартите, 
заложени в законодателството на ЕС 
в областта на околната среда и в 
социалната сфера, отнасящо се до 
секторите и проектите, 
финансирани от официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране.

Or. en

Изменение 13
Joe Higgins

Предложение за решение
Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) Целите на Европейския съюз и 
неговите държави-членки във връзка с 
климата по отношение на 
ангажиментите на Съюза и 
международните ангажименти 
следва да дават насоки за всички 
проекти, финансирани от официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране със седалище в Съюза. Те 
включват: окончателната 
декларация на държавните и 
правителствени ръководители от 
срещата на върха в Питсбърг на 24 -
25 септември 2009 г. за поетапното 
спиране на субсидиите за изкопаеми 
горива, целите на Съюза до 2020 г. да 
се намалят емисиите на парникови 
газове с 30 % в сравнение с равнищата 
от 1990 г., да се увеличи енергийната 
ефективност с 20 % и 20 % от 
потреблението на електроенергия да 
се задоволява от възобновяеми 
източници, както и целта на Съюза 
да се намалят емисиите на парникови 
газове с 80-95 % до 2050 г. 
Премахването на субсидиите за 



PE452.832v01-00 6/19 AM\839482BG.doc

BG

изкопаеми горива трябва да бъде 
придружено от мерки, гарантиращи, 
че стандартът на живот на 
работниците и на бедните няма да 
бъде неблагоприятно повлиян.

Or. en

Изменение 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Предложение за решение
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Принципите и стандартите на 
ЕС, произтичащи от политиката и 
правото на ЕС и отразяващи целите 
на Съюза за развитие и консолидиране 
на демокрацията и правовата 
държава и за зачитане на правата на 
човека и основните свободи, както е 
посочено в член 21 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), следва да 
бъдат ползвани за насока за всички 
проекти, финансирани от официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране със седалище в Съюза, 
включително централните принципи 
за опазване на околната среда, които 
се съдържат в ДЕС, основните права 
на човека, посочени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и стандартите, заложени в 
законодателството на ЕС в областта 
на околната среда и в социалната 
сфера, отнасящо се до секторите и 
проектите, финансирани от 
официално подкрепяните агенции за 
експортно кредитиране, както и 
общите принципи, върху които се 
основава корпоративната социална 
отговорност.

Or. it
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Изменение 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Предложение за решение
Съображение 3 г (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) Целите на ЕС и държавите-
членки, които се отнасят до 
свързаните с климата права, правата 
на човека и социалните права и 
корпоративната социална 
отговорност и които произтичат от 
поети на международно равнище 
ангажименти на ЕС, следва да бъдат 
ползвани за насока за всички проекти, 
финансирани от официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране със седалище в Съюза.

Or. it

Изменение 16
Daniel Caspary

Предложение за решение
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) ОИСР прие следните препоръки, 
които имат пряко отношение към 
сферата на експортни кредити : 
препоръка на ОИСР от 2006 г. за 
даването на  подкупи и официално 
подкрепяните експортни кредити;
ревизирана препоръка на ОИСР от 
2007 г. за общи подходи към околната 
среда и официално подкрепяните 
експортни кредити (наричана по-
нататък „Общи подходи“) и 
принципи и насоки от 2008 г. за 
насърчаване на устойчиви кредитни 
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практики при предоставянето на 
официални експортни кредити на 
страни с ниски доходи. „Общите 
подходи“ в настоящата им 
формулировка вече съдържат изрична 
възможност да се използват 
стандарти на Европейската общност 
като показатели при извършване на 
прегледи на проекти.  Следва да се 
насърчава използването на тази 
възможност. Освен това се 
препоръчва в текущия преглед на  
„Общите подходи“ да се положат 
усилия да се обърне внимание на 
въпроса с правата на човека и 
експортните кредити, като се вземе 
предвид ограничения ливъридж на 
износителите и агенциите за 
експортно кредитиране.

Or. en

Изменение 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Предложение за решение
Съображение 3 д (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3д) Принципите, залегнали в 
основата на корпоративната 
социална отговорност (КСО), които 
се признават изцяло в международен 
план, било то от ОИСР, МОТ или 
ООН, се отнасят до отговорното 
поведение, което се очаква от 
предприятията, и предполагат на 
първо място спазване на 
действащото законодателство, в 
частност в областта на заетостта, 
трудовите отношения, правата на 
човека, околната среда, интересите 
на потребителите и прозрачността 
спрямо потребителите, борбата с 
корупцията и данъчното облагане.  



AM\839482BG.doc 9/19 PE452.832v01-00

BG

Освен това трябва да се отчитат 
конкретното положение и 
възможности на МСП.

Or. en

Изменение 18
Daniel Caspary

Предложение за решение
Съображение 3 г (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) Предвид засилената конкуренция 
на световните пазари и за да се 
избегне поставянето на дружества 
от Съюза в неблагоприятно 
положение по отношение на 
конкуренцията, Комисията и 
държавите-членки следва да 
увеличават усилията на ОИСР да се 
обръща към страни, които не 
участват в Споразумението, и следва 
да използват двустранни и 
многостранни преговори, за да 
установят световни стандарти за 
официално подкрепяните експортни 
кредити. Световните стандарти в 
тази област са предпоставка за 
равнопоставеност в световната 
търговия.

Or. en

Изменение 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Предложение за решение
Съображение 3 e (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3е) Въпреки че страните от ОИСР се 
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ръководят от Споразумението, 
страните извън ОИСР и в частност 
нововъзникващите икономики не са 
членове на ОИСР и следователно не 
участват в Споразумението и това би 
могло да доведе до неправомерно 
предимство на износителите от тези 
страни. Затова тези страни следва да 
се насърчават да станат членове на 
ОИСР и да участват в 
Споразумението.

Or. en

Изменение 20
Daniel Caspary

Предложение за решение
Съображение 3 д (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3д) С оглед на политиката за по-
добро регулиране, насочена към 
опростяване и подобряване на 
съществуващото законодателство, в 
бъдещи прегледи на Споразумението 
Комисията и държавите-членки 
следва да насочат вниманието си към 
намаляване на административната 
тежест за стопанските субекти и 
националните администрации, 
включително агенциите за експортно 
кредитиране.

Or. en
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Изменение 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Предложение за решение
Член 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 а

Изменение на приложение 1
Комисията може да приема 
делегирани актове за изменение на 
приложение 1 съгласно процедурата, 
посочена в член 1б, когато това е 
необходимо в резултат от изменения 
на Споразумението.

Or. en

Изменение 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Предложение за решение
Член 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б

Упражняване на делегирането 
1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
1а, се предоставят на Комисията за 
неопределено време.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за него. 
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, 
предвидени в членове 1в и 1г.
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Or. en

Изменение 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Предложение за решение
Член 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1в

Оттегляне  на делегирането 

1. Делегирането на правомощията, 
посочено в член 1а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощия, полага 
усилия да информира другата 
институция и Комисията в разумен 
срок преди да вземе окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, които могат да бъдат 
оттеглени, както и евентуалните 
причини за оттеглянето. 
3. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
посочените в това решение 
правомощия. То поражда действие 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. Решението за 
оттегляне не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са 
влезли в сила. Решението се публикува 
в Официален вестник на Европейския 
съюз. 

Or. en
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Изменение 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Предложение за решение
Член 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1г

Възражения срещу делегирани актове 

1. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в срок от четири 
месеца от датата на 
нотификацията. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този срок се удължава с един 
месец. 
2. Ако при изтичането на срока, 
посочен в параграф 1, нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът не е възразил срещу
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
установена в него.
Делегираният акт може да се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок ако 
Европейският парламент и Съветът 
са уведомили Комисията за 
намерението си да не представят 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегирания 
акт в срока, посочен в параграф 1, той 
не влиза в сила. В съответствие с 
член 296 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз институцията, която възразява, 
посочва причините за възраженията 
срещу делегирания акт.
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Or. en

Изменение 25
Daniel Caspary 

Предложение за решение
Приложение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение 1а
1) Без да се засягат прерогативите на 
институциите на държавите-членки 
за упражняване на надзор над 
националните програми за експортни 
кредити, всяка държава-членка 
представя на Европейския парламент 
и на Комисията годишен доклад за 
дейността. 
Годишният доклад за дейността 
съдържа следната информация: 
• Представяне на всички 

национални инструменти и 
програми, за които е приложимо 
Споразумението;

• Преглед на важните оперативни 
събития през отчитания период 
(нови задължения, експозиция, 
премии, изплатени обезщетения 
и възстановявания);

• Представяне на политиките на 
държавите-членки в областта 
на експортните кредити и 
екологическите и социалните 
въпроси, правата на човека, 
устойчивото кредитиране и 
мерките против даването на 
подкупи;

2) Комисията ще бъде поканена да 
предостави своите коментари по 
годишните доклади за дейността и по 
общото развитие в тази политическа 
област пред Европейския парламент.
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Изменение 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Предложение за решение
Приложение 1 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение 1а

1) Държавите-членки докладват пред 
Комисията всяка година относно 
прилагането на Споразумението от 
всяка държава-членка.
Всички уведомления по ГЛАВА ІV: 
ПРОЦЕДУРИ – като се вземат 
предвид разпоредбите, посочени в 
приложение V към Споразумението –
също така се докладват на 
Комисията, включително всички 
аспекти на методологията, 
изчисленията, правилата и 
процедурите за премиите, използвани 
в операциите по официално 
подкрепяните експортни кредити на 
държавите-членки. 
2) Държавите-членки докладват пред 
Комисията всяка година относно 
спазването от всяка държава-членка 
на разпоредбите на член 23 от 
Споразумението, който изисква 
рискът от неплащане на експортни 
кредити да се покрива от суми от 
премии и лихви.
3) Комисията представя на 
Европейския парламент годишен 
доклад, който обобщава получените 
данни. 
Докладът съдържа:
a) методологията за модел за оценка 
на риска на държавата, който описва 
взетите предвид фактори и 
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отчитането им във връзка с проекти 
с голямо въздействие, както е 
определено от ОИСР, и одобрени в 
годината, за която се отнася 
докладът;
б) методологията за таксуването на 
премиите, включително определяне 
на цената на екологически и социални 
рискове и рискове в областта на 
правата на човека, и отчитането им
във връзка с проекти с голямо 
въздействие, както е определено от 
ОИСР, и одобрени в годината, за 
която се отнася докладът.

Or. it

Изменение 27
Joe Higgins

Предложение за решение
Приложение 1 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение 1а
1) Държавите-членки докладват пред 
Комисията всяка година относно 
прилагането на Споразумението от 
всяка държава-членка.

Комисията също така трябва да 
получи доклади за въздействието на 
инвестициите и операциите на 
дружества, подкрепяни от агенциите 
за експортно кредитиране, от 
организации на гражданското 
общество по места като профсъюзи, 
неправителствени организации в 
екологическата и социалната сфера, 
групи за правата на човека и местни 
общности. Комисията публикува 
също така и тези доклади.

Всички уведомления от ГЛАВА ІV: 
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ПРОЦЕДУРИ – като се вземат 
предвид разпоредбите, посочени в 
приложение V към Споразумението –
също така се докладват на 
Комисията, включително всички 
аспекти на методологията, 
изчисленията, правилата и 
процедурите за премиите, използвани 
в операциите по официално 
подкрепяните експортни кредити на 
държавите-членки, като 
впоследствие Комисията публикува 
всичката имаща отношение 
информация.

2) Държавите-членки докладват пред 
Комисията всяка година относно 
спазването от всяка държава-членка 
на разпоредбите на член 23 от 
Споразумението, който изисква 
рискът от неплащане на експортни 
кредити да се покрива от суми от 
премии и лихви. 

Тези доклади на държавите-членки са 
достъпни за наблюдение и коментари 
от страна на организациите на 
гражданското общество по места 
като профсъюзи, неправителствени 
организации в екологическата и 
социалната сфера, групи за правата 
на човека и местни общности. 
Комисията взема предвид 
становището на тези групи.

3) Комисията представя на 
Европейския парламент годишен 
доклад, който обобщава получените 
данни, а основният материал е 
включен в приложение.

Докладът ще съдържа:

a) методологията за модел за оценка 
на риска на държавата, който описва 
взетите предвид фактори и тяхната 
тежест във връзка с проекти с голямо 
въздействие, както е определено от 
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ОИСР, и одобрени в годината, за 
която се отнася докладът;

б) методологията за таксуването на 
премиите, включително определяне 
на цената на екологически, социални 
и трудови рискове и рискове в 
областта на правата на човека, 
конкретизирането на отчетените 
фактори и тяхната тежест във 
връзка с проекти с голямо 
въздействие, както е определено от 
ОИСР, и одобрени в годината, за 
която се отнася докладът;

в) методологията за минимални 
ставки на премиите (МСП) за 
държавен и суверенен кредитен риск, 
подходите за паричните потоци и 
текущото начисляване и, по 
целесъобразност, показатели за 
частния пазар;

г) разликите в МСП, при които се 
взема под внимание различното 
качество на експортните кредитни 
продукти и процентът на осигурено 
покритие;

д) използването на задбалансови 
инструменти и методологията за 
включване на текущите разходи за 
тези инструменти; 

е) използването на други 
инструменти за ограничаване на 
риска.

4) Не по-късно от пет години след 
влизането в сила на настоящото 
решение Комисията оценява 
функционирането на официално 
подкрепяните от държавите-членки 
експортни кредити – като използва за 
критерии следните социални, 
трудови и екологически стандарти и 
стандарти в областта на правата на 
човека – по отношение на:  
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- прилагането на достойни 
условия на труд, включително 
правото на регулирана от 
профсъюзите трудова заетост с 
достойно заплащане и условия на 
труд, определени от 
профсъюзното движение;

- необходимостта от изисквания 
за отчетност на въглеродните 
емисии, за да се даде възможност 
да се измери въглеродният 
отпечатък на проектите;

- прилагане на поетапното 
спиране на субсидиите за 
изкопаеми горива; премахването 
на субсидиите за изкопаеми 
горива трябва да бъде 
придружено от мерки, 
гарантиращи, че стандартът на 
живот на работниците и на 
бедните няма да бъде 
неблагоприятно повлиян.

Or. en


