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Muudatusettepanek 9
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kokkuleppe osalised osalevad 
pidevas protsessis, mille eesmärk on 
vähendada otsesest ja kaudsest 
subsideerimisest tingitud turumoonutusi 
ja luua võrdsed võimalused, kus OECD 
liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediidiasutuste sissenõutavad 
garantiipreemiad on riskipõhised ja 
katavad pikaajalises plaanis nende 
tegevuskulud ja kahjud.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kokkuleppe osalised osalevad 
pidevas protsessis, mille eesmärk on 
vähendada turumoonutusi ja luua 
võrdsed võimalused, kus OECD 
liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediidiasutuste sissenõutavad 
garantiipreemiad on riskipõhised ja 
katavad pikaajalises plaanis nende 
tegevuskulud ja kahjud. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on vaja riiklikult 
toetatavate ekspordikrediidiasutuste 
läbipaistvust ja aruandlust.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Selleks et toetada OECD 
liikmesriikide ja muude riikide riiklikult 
toetatavate ekspordikrediidiasutuste 
läbipaistvuse ja aruandlusstandardite 
suurendamise jätkuvat protsessi OECDs, 
peaks liit kohaldama liidus asuvatele ja 
riiklikult toetatavatele 
ekspordikrediidiasutustele läbipaistvuse ja 
aruandluskohustuse meetmeid, nagu on 
sätestatud käesoleva otsuse lisas 1 a.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Joe Higgins

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Kõigi projektide puhul, mida 
rahastavad liidus asuvad ja riiklikult 
toetatavad ekspordikrediidiasutused, 
tuleks juhinduda demokraatia 
edendamisest ja tugevdamisest ning 
inimõiguste ja põhivabaduste austamisest, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 21, muu hulgas Euroopa Liidu 
lepingus sätestatud üldistest 
keskkonnakaitse põhimõtetest, Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
peamistest inimõigustest ning liidu 
keskkonna- ja sotsiaalkaitsealastes 
õigusaktides sätestatud standarditest, mis 
puudutavad riiklikult toetatavate 
ekspordikrediidiasutuste rahastatavaid 
sektoreid ja projekte.
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Or. en

Muudatusettepanek 13
Joe Higgins

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Kõigi projektide puhul, mida 
rahastavad liidus asuvad ja riiklikult 
toetatavad ekspordikrediidiasutused, 
tuleks lähtuda Euroopa Liidu ja tema 
liikmesriikide kliimaalastest eesmärkidest, 
mis tulenevad liidu või rahvusvahelisel 
tasandil võetud kohustustest. Need 
hõlmavad: G20 riigipeade ja 
valitsusjuhtide Pittsburghi 24. ja 25. 
septembri 2009. aasta tippkohtumise 
lõppdeklaratsiooni kaotada järk-järgult 
fossiilkütuste toetused; liidu eesmärki 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
võrreldes 1990. aasta tasemega 30%, 
suurendada energiatõhusust 20% ja 
saavutada, et aastaks 2020 moodustaks 
taastuvenergiaallikatest toodetud energia 
tarbimine 20%; ning liidu eesmärki 
vähendada oma kasvuhoonegaaside 
heidet aastaks 2050 80–90%. 
Fossiilkütuste toetuste kaotamisega 
peavad kaasnema meetmed, mis tagavad, 
et töötajate ja vaeste elatustase ei lange.

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Kõigi projektide puhul, mida 
rahastavad liidus asuvad ja riiklikult 
toetatavad ekspordikrediidiasutused, 
tuleks juhinduda ELi põhimõtetest ja 
standarditest, mis tulenevad ELi 
poliitikast ja õigusest ning kajastavad 
liidu eesmärke demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtete edendamisel ja tugevdamisel 
ning inimõiguste ja põhivabaduste 
austamisel, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 21, Euroopa Liidu 
lepingus sätestatud üldistest 
keskkonnakaitse põhimõtetest, Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
peamistest inimõigustest ning liidu 
keskkonna- ja sotsiaalkaitsealastes 
õigusaktides sätestatud standarditest, mis 
puudutavad riiklikult toetatavate 
ekspordikrediidiasutuste rahastatavaid 
sektoreid ja projekte, samuti ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtetest.

Or. it

Muudatusettepanek 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Kõigi projektide puhul, mida 
rahastavad liidus asuvad ja riiklikult 
toetatavad ekspordikrediidiasutused, 
tuleks juhinduda Euroopa Liidu ja tema 
liikmesriikide kliimaalastest, inim- ja 
sotsiaalsete õiguste ning ettevõtete 
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sotsiaalse vastutusega seotud 
eesmärkidest, mis tulenevad liidu või 
rahvusvahelisel tasandil võetud 
kohustustest.

Or. it

Muudatusettepanek 16
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) OECD on vastu võtnud järgmised 
soovitused, mis on otseselt seotud 
ekspordikrediidi valdkonnaga: OECD 
2006. aasta soovitus altkäemaksu ja 
riiklikult toetatavate ekspordikrediitide 
kohta; 2007. aasta läbivaadatud soovitus 
keskkonda ja riiklikult toetatavaid 
ekspordikrediite käsitlevate ühiste 
lähenemisviiside kohta (edaspidi „Ühised 
lähenemisviisid”) ning 2008. aasta 
põhimõtted ja suunised jätkusuutliku 
laenupraktika edendamiseks riiklike 
ekspordikrediitide andmisel väikese 
sissetulekuga riikidele. „Ühised 
lähenemisviisid” sisaldavad oma 
praeguses sõnastuses juba selgesõnalist 
võimalust kasutada Euroopa Ühenduse 
standardeid võrdlusalusena projektide 
läbivaatamisel. Selle võimaluse 
kasutamist tuleks ergutada. Lisaks sellele 
soovitatakse „Ühiste lähenemisviiside” 
käimasoleva läbivaatamise raames 
inimõiguste ja ekspordikrediitide 
küsimuse käsitlemisel võtta arvesse 
eksportijate ja ekspordikrediidiasutuste 
piiratud finantsvõimendust;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 e) Ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
põhimõtted, mis on tunnustatud
rahvusvahelisel tasandil, OECDs, ILOs 
või ÜROs, käsitlevad vastutustundlikku 
käitumist, mida oodatakse ettevõtetelt, ja 
eeldavad kõigepealt kehtivate õigusaktide 
järgimist, eelkõige tööhõive, sotsiaalsete 
suhete, inimõiguste, keskkonna, 
tarbijahuvide ja tarijate suhtes 
läbipaistvuse, korruptsioonivastase 
võitluse ja maksustamise valdkonnas; 
Lisaks sellele tuleb arvesse võtta VKEde 
konkreetset olukorda ja võimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Võttes arvesse tihenenud 
konkurentsi maailma turgudel ning 
selleks, et vältida liidu ettevõtete sattumist 
ebasoodsasse konkurentsiolukorda, 
peaksid komisjon ja liikmesriigid 
suurendama OECD jõupingutusi 
kokkuleppes mitte osalevate riikideni 
jõudmiseks ning kasutama kahepoolseid 
ja mitmepoolseid läbirääkimisi, et 
kehtestada ülemaailmsed standardid 
riiklikult toetatavate ekspordikrediitide 
kohta. Selle valdkonna ülemaailmsed 
standardid on eeldus võrdsete võimaluste 
loomiseks maailmakaubanduses.
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 f (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 f) OECD riike suunab kokkulepe, kuid 
riigid, mis OECDsse ei kuulu, ja eelkõige 
sellised kiiresti areneva majandusega 
riigid ei osale kokkuleppes, mis võib anda 
nende riikide eksportijatele ebaõiglase 
eelise. Seepärast tuleks neid riike kutsuda 
OECDga ühinema ja kokkuleppes 
osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 e) Võttes arvesse ELi parema 
õigusloome poliitikat, mille eesmärk
lihtsustada ja tõhustada olemasolevaid 
õigusakte, peaksid komisjon ja 
liikmesriigid edaspidi kokkulepet läbi 
vaadates keskenduma ettevõtete ja riiklike 
haldusasutuste, sh 
ekspordikrediidiasutuste halduskoormuse 
vähendamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Lisa 1 muutmine
Komisjon võib võtta vastu delegeeritud 
õigusakte lisa 1 muutmiseks vastavalt 
artiklis 1 b sätestatud menetlusele, kui see 
on vajalik kokkuleppe muutmise tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 b

Delegeeritud volituste rakendamine
1. Artiklis 1 a nimetatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused 
antakse komisjonile tähtajatult.
2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 1 c ja 1 d sätestatud tingimusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 c

Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 1 a sätestatud volituste 
delegeerimise igal ajal tühistada.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada delegeeritud 
volituste tagasivõtmise üle, püüab sellest 
teatada teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, viidates 
delegeeritud volitustele, mis ta võib tagasi 
võtta, ja võimalikele tagasivõtmise 
põhjustele.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
selles otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub kohe või 
selles sätestatud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 d

Delegeeritud õigusaktide suhtes 
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vastuväidete esitamine

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad nelja kuu jooksul alates 
teatamiskuupäevast esitada delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda tähtaega pikendada ühe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada, 
jõustub delegeeritud õigusakt selles 
sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakt avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 
enne kõnealuse ajavahemiku möödumist 
juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu 
on mõlemad teatanud komisjonile oma 
kavatsusest jätta vastuväited esitamata.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab lõikes 1 osutatud ajavahemiku 
jooksul delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 296 
kohaselt esitab delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitanud institutsioon 
oma põhjendused.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa 1 a
1) Iga liikmesriik esitab Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile iga-aastase 
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tegevusaruande, ilma et see piiraks 
riiklike ekspordikrediidikavade üle 
järelevalvet teostavate liikmesriikide 
asutuste õigusi. 
Iga-aastane tegevusaruanne sisaldab 
järgmist teavet: 
• ülevaade kõikidest riiklikest 

vahenditest ja programmidest, mille 
suhtes kokkulepet kohaldatakse;

• ülevaade aruandlusperioodi 
tähtsamatest sündmustest (uued 
kohustused, riskid, 
garantiipreemiad, makstud nõuded 
ja sissenõuded);

• ülevaade liikmesriigi poliitikast 
ekspordikrediitide ning keskkonna-
ja sotsiaalküsimuste, inimõiguste, 
jätkusuutliku laenamise ja
altkäemaksuvastase võitluse 
valdkonnas.

2) Komisjonil palutakse esitada Euroopa 
Parlamendile oma märkused iga-aastase 
tegevusaruande kohta ja üldise arengu 
kohta poliitikavaldkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa 1 a

1) Iga liikmesriik annab komisjonile igal 
aastal aru selle kohta, kuidas ta on 
kokkulepet rakendanud.
Kõigist IV PEATÜKK: MENETLUSED 
kohaselt edastavatest teatistest antakse 
kokkuleppe V lisas toodud sätteid arvesse 
võttes aru ka komisjonile, kaasa arvatud 
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kõik aspektid, mis puudutavad 
liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediitidega seotud 
operatsioonides kasutatud 
garantiipreemiate metoodikat, arvutamist, 
eeskirju ja korda. 
2) Iga liikmesriik esitab komisjonile igal 
aastal aruande selle kohta, kuidas ta 
järgib kokkuleppe artiklit 23, mille 
kohaselt lisaks intressitasudele nõutakse 
sisse garantiipreemia, et katta 
ekspordikrediidi tagasimaksmata jätmise 
riski.
3) Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile aruande, mis sisaldab 
kokkuvõtet saadud andmetest. 
Aruanne sisaldab:
a) riigi laenuriskide hindamismudeli 
metoodika, milles on üksikasjalikult 
esitatud arvesse võetud tegurid ja nende 
käsitlemine seoses OECD määratlusele 
vastavate suure mõjuga projektidega, mis 
on heaks kiidetud aastal, mida aruanne 
käsitleb;
b) sissenõutud garantiipreemiate 
metoodika, sealhulgas keskkonna-, 
sotsiaal- ja inimõigustega seotud riskide 
hindamine, koos üksikasjadega 
arvessevõetud tegurite ja nende 
käsitlemise kohta seoses OECD 
määratlusele vastavate suure mõjuga 
projektidega, mis on heaks kiidetud 
aastal, mida aruanne käsitleb;

Or. it



AM\839482ET.doc 15/17 PE452.832v01-00

ET

Muudatusettepanek 27
Joe Higgins

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa 1 a
1) Iga liikmesriik annab komisjonile igal 
aastal aru selle kohta, kuidas ta on 
kokkulepet rakendanud.

Komisjon peab võtma aruanded ka 
kohalikelt kodanikuühiskonna 
organisatsioonidelt, nt ametiühingutelt, 
sotsiaal- ja keskkonnaala VVOdelt, 
inimõiguste rühmitustelt ja kohalikelt 
kogukondadelt ekspordikrediidiasutuse 
toetatavate ettevõtete investeeringute ja 
tegevuse mõju kohta. Komisjon avaldab 
ka need aruanded.

Kõigist IV PEATÜKK: MENETLUSED 
kohaselt edastavatest teatistest antakse 
kokkuleppe V lisas toodud sätteid arvesse 
võttes aru ka komisjonile, kaasa arvatud 
kõik aspektid, mis puudutavad 
liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediitidega seotud 
operatsioonides kasutatud 
garantiipreemiate metoodikat, arvutamist, 
eeskirju ja korda. Komisjon avaldab 
seejärel kogu asjakohase teabe.

2) Iga liikmesriik esitab komisjonile igal 
aastal aruande selle kohta, kuidas ta 
järgib kokkuleppe artiklit 23, mille 
kohaselt lisaks intressitasudele nõutakse 
sisse garantiipreemia, et katta 
ekspordikrediidi tagasimaksmata jätmise 
riski. 

Liikmesriikide aruanded on avatud 
kontrolliks ja märkusteks kohalike 
kodanikuühiskonna organisatsioonide, nt 
ametiühingute, sotsiaal- ja keskkonnaala 
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VVOde, inimõiguste rühmituste ja 
kohalikelt kogukondade poolt. Komisjon 
võtab nende rühmade arvamust arvesse.

3) Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile aruande, mis sisaldab 
kokkuvõtet saadud andmetest, lisades 
alusandmed lisana.

Aruanne sisaldab järgmist:

a) riigi laenuriskide hindamismudeli 
metoodika, milles on üksikasjalikult 
esitatud arvessevõetud tegurid ja nende 
kaal seoses OECD määratlusele vastavate 
suure mõjuga projektidega, mis on heaks 
kiidetud aastal, mida aruanne käsitleb;

b) sissenõutud garantiipreemiate 
metoodika, sealhulgas keskkonna-, 
sotsiaal- ja tööjõu- ja inimõigustega 
seotud riskide hindamine, koos 
üksikasjadega arvessevõetud tegurite ja 
nende kaalu kohta seoses OECD 
määratlusele vastavate suure mõjuga 
projektidega, mis on heaks kiidetud 
aastal, mida aruanne käsitleb;

c) metoodika alammäära arvutamiseks 
riigi laenuriski ja riigi maksejõuetusriski 
puhul, tekke- ja kassapõhised 
raamatupidamisandmed ja vajaduse 
korral eraturu näitajad;

d) garantiipreemia alammäärade eristus, 
milles võetakse arvesse osaliste 
pakutavate ekspordikrediidi toodete 
kvaliteedi ja garantiiprotsendi erinevust;

e) bilansiväliste vahendite kasutamine ja 
selliste vahendite tegevuskulude 
arvestamise metoodika; 

f) muude riski vähendamise vahendite 
kasutamine.

4) Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
otsuse jõustumist hindab komisjon 
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liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediitidega teostatud 
operatsioone seoses järgmiste
sotsiaalsete, tööjõu-, inimõiguste ja 
keskkonnastandarditega: 
- korralike töötingimuste 

rakendamine, muu hulgas õigus 
kuuluda ametiühingusse koos 
korraliku palga ja töötingimustega, 
nagu on kindlaks määranud 
ametiühinguliikumine;

- vajadus anda aru CO2 heitkogustest, 
et oleks võimalik hinnata projektide 
CO2-jalajälge;

- fossiilkütuste toetuste järkjärgulise 
kaotamise rakendamine. 
Fossiilkütuste toetuste kaotamisega 
peavad kaasnema meetmed, mis 
tagavad, et töötajate ja vaeste 
elatustase ei lange.

Or. en


