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Pozměňovací návrh 9
Daniel Caspary

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Účastníci ujednání jsou zapojeni do 
nepřetržitého procesu, jehož cílem je 
minimalizovat narušení trhu 
prostřednictvím přímých či nepřímých 
dotací a vytvořit rovné podmínky, za 
kterých bude pojistné účtované státem 
podporovanými exportními úvěrovými 
agenturami členských států OECD 
založeno na riziku a bude dlouhodobě 
pokrývat jejich provozní náklady a ztráty.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Christofer Fjellner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Účastníci ujednání jsou zapojeni do 
nepřetržitého procesu, jehož cílem je 
minimalizovat narušení trhu a vytvořit 
rovné podmínky, za kterých bude pojistné 
účtované státem podporovanými 
exportními úvěrovými agenturami 
členských států OECD založeno na riziku 
a bude dlouhodobě pokrývat jejich 
provozní náklady a ztráty. Pro dosažení 
tohoto cíle je potřebná transparentnost 
a podávání zpráv státem podporovanými 
exportními úvěrovými agenturami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Daniel Caspary

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V zájmu podpory nepřetržitého 
procesu v rámci OECD, jehož cílem je 
dosáhnout vyšší míry transparentnosti 
a přísnějších norem pro podávání zpráv 
pro státem podporované exportní úvěrové 
agentury členských států OECD a dalších 
států, by měla Unie přijmout opatření 
týkající se transparentnosti a podávání 
zpráv pro státem podporované exportní 
úvěrové agentury se sídlem v Unii, jak je 
stanoveno v příloze 1a tohoto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Joe Higgins

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Rozvoj a upevnění demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, jak je uvedeno v článku 21 
Smlouvy o Evropské unii, by měly sloužit 
jako vodítko ve všech projektech 
financovaných prostřednictvím státem 
podporovaných exportních úvěrových 
agentur se sídlem v Unii, a to včetně 
zastřešujících enviromentálních zásad 
obsažených ve Smlouvě o EU, základních 
lidských práv uvedených v Listině 
základních práv Evropské unie a norem, 
které jsou součástí environmentálních 
a sociálních právních předpisů EU 
týkajících se odvětví a projektů 
financovaných státem podporovanými 
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exportními úvěrovými agenturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Joe Higgins

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) Cíle Evropské unie a jejích členských 
států v oblasti klimatu, pokud jde o jejich 
mezinárodní závazky a závazky 
v rámci Unie, by měly být vodítkem pro 
všechny projekty financované státem 
podporovanými exportními úvěrovými 
agenturami se sídlem v Unii. Patří k nim: 
závěrečné prohlášení vedoucích 
představitelů ze summitu skupiny G20 
konaného ve dnech 24. a 25. září 2009 
v Pittsburghu o postupném odstraňování 
dotací na fosilní paliva; cíle Unie do roku 
2020 omezit vlastní emise skleníkových 
plynů o 30 % v porovnání s rokem 1990, 
zvýšit energetickou účinnost o 20 % 
a pokrýt 20 % své spotřeby energie 
z obnovitelných zdrojů; a cíl Unie do roku 
2050 snížit vlastní emise skleníkových 
plynů o 80 až 95 %. Odstranění dotací na 
fosilní paliva musí být doprovázeno 
opatřeními, která zajistí, že nebude 
negativně ovlivněna životní úroveň 
dělníků a chudých osob.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Zásady a normy EU vyplývající 
z politiky a práva EU a odrážející cíle 
Unie v oblasti rozvoje a upevnění 
demokracie a právního státu, jakož 
i dodržování lidských práv a základních 
svobod, jak je uvedeno v článku 21 
Smlouvy o Evropské unii, by měly sloužit 
jako vodítko ve všech projektech 
financovaných prostřednictvím státem 
podporovaných exportních úvěrových 
agentur se sídlem v Unii, a to včetně 
zastřešujících enviromentálních zásad 
obsažených ve Smlouvě o EU, základních 
lidských práv uvedených v Listině 
základních práv Evropské unie a norem, 
které jsou součástí environmentálních 
a sociálních právních předpisů EU 
týkajících se odvětví a projektů 
financovaných státem podporovanými 
exportními úvěrovými agenturami a také 
obecných zásad na nichž je založena 
sociální odpovědnost podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) Cíle EU a jejích členských států 
týkající se klimatu, lidských a sociálních 
práv a sociální odpovědnosti podniků, jež 
vyplývají ze závazků přijatých EU na 
mezinárodní úrovni, by měly sloužit jako 
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vodítko ve všech projektech 
financovaných prostřednictvím státem 
podporovaných exportních úvěrových 
agentur se sídlem v Unii

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Daniel Caspary

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) OECD přijala následující 
doporučení, která se přímo vztahují 
k oblasti vývozních úvěrů: doporučení 
OECD o úplatkářství a státem 
podporovaných vývozních úvěrů z roku 
2006; revidované doporučení 
o společných přístupech k životnímu 
prostředí a státem podporovaných 
vývozních úvěrech z roku 2007 (dále jen 
„společné přístupy“) a zásady a pokyny na 
podporu udržitelných uvěrových postupů 
při poskytování státem podporovaných 
vývozních úvěrů zemím s nízkými příjmy. 
„Společné postupy“ již ve svém 
současném znění obsahují explicitní 
možnost použít normy Evropského 
společenství jako kritérium při provádění 
přezkumů projektů. Využívání této 
možnosti je třeba podporovat. Dále se 
s ohledem na omezený pákový efekt 
vývozců a exportních úvěrových agentur 
doporučuje usilovat o to, aby byla otázka 
lidských práv a vývozních úvěrů řešena 
v rámci nadcházejícího přezkumu 
„společných přístupů“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3e) Zásady, které definují sociální 
odpovědnost podniků a jsou zcela 
uznávány na mezinárodní úrovni, tedy jak 
organizacemi OECD a MOP, tak 
i Organizací spojených národů, se týkají 
odpovědného jednání, jež se od podniků 
očekává, a předpokládají především 
dodržování všech platných právních 
předpisů, zejména pokud jde o oblast 
pracovní, o vztahy se sociálními partnery, 
o lidská práva, životní prostředí, zájmy 
spotřebitelů a transparentní přístup k nim, 
boj proti korupci a daňovou oblast. Navíc 
je třeba zohlednit zvláštní situaci 
a možnosti malých a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Daniel Caspary

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) S ohledem na zesílenou konkurenční 
situaci na světových trzích a za účelem 
zabránit konkurenčním nevýhodám 
společností v Unii by měla Komise 
a členské státy podpořit snahu OECD 
o oslovení stran, které se ujednání 
neúčastní, a měly by využít dvoustranných 
a vícestranných jednání k tomu, aby 
stanovily celosvětové normy pro státem 
podporované vývozní úvěry. Celosvětové 
normy v této oblasti jsou předpokladem 
rovných podmínek pro všechny účastníky 
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světového obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 f (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3f) Přestože se země OECD řídí 
ujednáním, nečlenské země OECD, 
a zejména transformující se země nejsou 
členy OECD, a tudíž nejsou stranami 
ujednání, což by mohlo vést 
k nespravedlivé výhodě pro vývozce 
z těchto zemí. Tyto země by proto měly být 
vybídnuty k přistoupení k OECD a 
k ujednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Daniel Caspary

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3e) S ohledem na politiku zlepšování 
právní úpravy EU, jejímž účelem je 
zjednodušit a zlepšit stávající předpisy, by 
se měla Komise a členské státy 
v budoucích revizích ujednání soustředit 
na snížení administrativní zátěže podniků 
a vnitrostátních správních orgánů, včetně 
exportních úvěrových agentur.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Změna přílohy I
Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci za účelem změny přílohy I 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 1 
odst. b, a to v případech, kdy je to 
nezbytné v důsledku změn v ujednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Návrh rozhodnutí
Článek 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b

Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 1a se udělí 
Komisi na dobu neurčitou.
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 1c 
a 1d.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Návrh rozhodnutí
Článek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1c

Zrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
zrušit přenesení pravomoci uvedené v čl. 
1a.
2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhý orgán a Komisi a uvede pravomoc, 
jejíž přenesení by mohlo být zrušeno, 
a možné důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení přenesení 
pravomoci se ukončuje přenesení 
pravomoci, které je v něm uvedeno.
Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který v něm je 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Návrh rozhodnutí
Článek 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1d

Námitky proti aktům v přenesené 
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pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se uvedená lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, je tento akt 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost v den, který je 
v něm uveden.
Akt v přenesené pravomoci může být 
vyhlášen v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
uvedené lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznesou ve lhůtě uvedené v odstavci 1 
námitku proti aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
V souladu s článkem 296 Smlouvy 
o fungování Evropské unie uvede orgán, 
který vznáší námitku, důvody pro vznesení 
námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Daniel Caspary 

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha 1a
1) Aniž jsou dotčeny výsady orgánů 
členských států vykonávajících dohled 
nad vnitrostátními programy vývozních 
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úvěrů, předloží každý členský stát 
Evropskému parlamentu a Komisi výroční 
zprávu o činnosti.
Tato výroční zpráva o činnosti obsahuje 
následující informace: 
• prezentaci všech vnitrostátních 

nástrojů a programů, na které se 
ujednání vztahuje;

• přehled o hlavním operačním vývoji 
během sledovaného období (nové 
závazky, obchodní rizika, úrokové 
zatížení, vyplacená pojistná plnění 
a navrácené částky);

• prezentace politik členského státu 
v oblasti vývozních úvěrů, životního 
prostředí, sociálních záležitostí, 
lidských práv, udržitelných 
úvěrových postupů 
a protikorupčních opatření;

2) Komise bude vyzvána, aby své 
poznámky k výroční zprávě o činnosti a 
k obecnému vývoji v oblasti této politiky 
poskytla Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha 1a

1) Členské státy předkládají Komisi 
každoročně zprávu o provádění ujednání 
ze strany každého členského státu.
Všechna oznámení v rámci KAPITOLY 
IV: POSTUPY (při zohlednění ustanovení 
uvedených v příloze V tohoto ujednání) 
jsou předkládána také Komisi, včetně 
všech aspektů metodiky pojistného, 



PE452.832v01-00 14/17 AM\839482CS.doc

CS

výpočtů, pravidel a postupů použitých při 
poskytování státem podporovaných 
vývozních úvěrů ze strany členských států. 
2) Členské státy předkládají Komisi 
každoročně zprávu o tom, zda každý 
členský stát plní ustanovení, které je 
obsaženo v článku 23 tohoto ujednání 
a které vyžaduje, aby bylo riziko 
nesplacení vývozních úvěrů pokryto nejen 
z úrokového zatížení, ale také z pojistných 
sazeb.
3) Komise předá Evropskému parlamentu 
výroční zprávu shrnující všechny 
obdržené údaje.
Tato zpráva obsahuje:
a) metodiku vzoru hodnocení rizika země 
s podrobnostmi o faktorech, které jsou 
zohledňovány a jejich posouzení ve vztahu 
k projektům, které mají podle definice 
OECD velký dopad a jež byly schváleny 
v průběhu roku, kterého se zpráva týká;
b) metodiku výpočtu účtovaného 
pojistného, včetně ocenění 
enviromentálních a sociálních rizik a rizik 
spojených s lidskými právy, 
s podrobnostmi o faktorech, které jsou 
zohledňovány a jejich posouzení ve vztahu 
k projektům, které mají podle definice 
OECD velký dopad a jež byly schváleny 
v průběhu roku, kterého se zpráva týká.

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Joe Higgins

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha 1a
1) Členské státy předkládají Komisi 
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každoročně zprávu o provádění ujednání 
ze strany každého členského státu.

Komise musí také přijímat zprávy 
organizací občanské společnosti, které 
mají k tématu blízko, jako jsou odborové 
organizace, sociální a ekologické nevládní 
organizace, skupiny pro ochranu lidských 
práv a místní společenství, týkající se 
dopadu investic a činností společností 
podporovaných exportními úvěrovými 
agenturami. Tyto zprávy Komise rovněž 
zveřejňuje.

Všechna oznámení z KAPITOLY IV: 
POSTUPY (při zohlednění ustanovení 
uvedených v příloze V tohoto ujednání), 
včetně všech aspektů metodiky pojistného,
výpočtů, pravidel a postupů použitých při 
poskytování státem podporovaných 
vývozních úvěrů ze strany členských států, 
jsou předkládána také Komisi, která 
následně všechny příslušné informace 
zveřejní.

2) Členské státy předkládají Komisi 
každoročně zprávu o tom, zda každý 
členský stát plní ustanovení, které je 
obsaženo v článku 23 tohoto ujednání 
a které vyžaduje, aby bylo riziko 
nesplacení vývozních úvěrů pokryto nejen 
z úrokového zatížení, ale také z pojistných 
sazeb. 

Tyto zprávy členských států jsou otevřené 
kontrole a připomínkám ze strany 
organizací občanské společnosti, které 
mají k tématu blízko, jako jsou odborové 
organizace, sociální a ekologické nevládní 
organizace, skupiny pro ochranu lidských 
práv a místní společenství. Komise 
zohlední stanoviska těchto skupin.

3) Komise předkládá Evropskému 
parlamentu výroční zprávu shrnující 
všechny obdržené údaje, přičemž základní 
prameny jsou obsaženy v příloze.
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Zpráva obsahuje:

a) metodiku vzoru hodnocení rizika země 
s podrobnostmi o faktorech, které jsou 
zohledňovány a jejich závažnost ve vztahu 
k projektům, které mají podle definice 
OECD velký dopad a jež byly schváleny 
v průběhu roku, kterého se zpráva týká;

b) metodiku výpočtu účtovaného 
pojistného, včetně ocenění 
enviromentálních, sociálních 
a pracovních rizik a rizik spojených 
s lidskými právy, s podrobnostmi 
o faktorech, které jsou zohledňovány 
a jejich závažnost ve vztahu k projektům, 
které mají podle definice OECD velký 
dopad a jež byly schváleny v průběhu 
roku, kterého se zpráva týká.

c) metodiku výpočtu minimálních 
pojistných sazeb (MPR) úvěrového rizika 
země a úvěrového rizika svrchovaného 
dlužníka, přístupy týkající se hotovostního 
toku a nárůstu a případně ukazatele 
soukromého trhu;

d) odlišení minimálních pojistných sazeb, 
která zohledňují rozdílnou kvalitu 
produktů vývozních úvěrů a procento 
poskytovaného krytí,

e) využití podrozvahových nástrojů 
a metodiky pro začlenění provozních 
nákladů těchto nástrojů; 

f) využití jakýchkoliv dalších nástrojů pro 
snížení rizika.

4) Nejpozději do pěti let od vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost Komise vyhodnotí 
poskytování státem podporovaných 
vývozních úvěrů v členských státech 
pokud jde o jejich porovnání se 
sociálními, pracovními 
a environmentálními normami, jak jsou 
zakotveny v mezinárodních dohodách: 
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- zavedení důstojných pracovních 
podmínek, včetně práva na odbory 
podpořené zaměstnání s důstojnou 
mzdou a pracovními podmínkami, 
jak je definuje odborové hnutí;

- potřebu zavést oznamovací povinnost 
v oblasti emisí uhlíku, aby bylo 
možno změřit uhlíkovou stopu 
projektů;

- provádění postupného rušení dotací 
na fosilní paliva. odstranění dotací 
na fosilní paliva musí být 
doprovázeno opatřeními, která 
zajistí, že nebude negativně 
ovlivněna životní úroveň dělníků 
a chudých osob.

Or. en


