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Pakeitimas 9
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Susitarimo dalyviai dalyvauja 
nuolatiniame procese, kurio metu 
siekiama sumažinti rinkos iškraipymus, 
atsirandančius dėl tiesioginio arba 
netiesioginio subsidijavimo, ir nustatyti 
vienodas konkurencijos sąlygas, pagal 
kurias kredito rizikos priemokos, kurias 
reikalauja mokėti oficialiai remiamų 
EBPO šalių narių eksporto kreditų 
agentūros, atitiktų rizikos lygį ir padengtų 
jų ilgalaikes sąnaudas ir nuostolius.

Or. en

Pakeitimas 10
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Susitarimo dalyviai dalyvauja 
nuolatiniame procese, kurio metu 
siekiama sumažinti rinkos iškraipymus ir 
nustatyti vienodas konkurencijos sąlygas, 
pagal kurias kredito rizikos priemokos, 
kurias reikalauja mokėti oficialiai
remiamų EBPO šalių narių eksporto 
kreditų agentūros, atitiktų rizikos lygį ir 
padengtų jų ilgalaikes sąnaudas ir 
nuostolius. Norint greičiau pasiekti šį 
tikslą reikia, kad būtų užtikrintas 
oficialiai remiamų eksporto kreditų 
agentūrų skaidrumas ir jos teiktų 
ataskaitas.
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Or. en

Pakeitimas 11
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Remdama nuolatinį procesą, 
vykstantį EBPO, kurio metu siekiama 
aukštesnių skaidrumo ir ataskaitų 
standartų, taikomų oficialiai remiamų 
EBPO šalių narių ir kitų šalių eksporto 
kreditų agentūroms, Sąjunga turėtų 
taikyti oficialiai remiamų eksporto kreditų 
agentūroms, įsikūrusioms Sąjungoje, su 
skaidrumu ir ataskaitomis susijusias 
priemones, kaip nustatyta šio sprendimo 
1a priede.

Or. en

Pakeitimas 12
Joe Higgins

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Demokratijos plėtojimas ir 
stiprinimas, pagarba žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms, kaip nurodyta 
Europos Sąjungos sutarties 21 
straipsnyje, turėtų būti gairės vykdant 
visus projektus, kuriuos finansuoja 
Sąjungoje įsikūrusios oficialiai remiamų 
eksporto kreditų agentūros, įskaitant 
bendruosius aplinkos apsaugos principus, 
nurodytus ES sutartyje, pagrindines 
žmogaus teises, išvardytas Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, 
taip pat standartus, įtvirtintus ES aplinkos 
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apsaugos ir socialinės srities teisės 
aktuose, susijusiuose su sektoriais ir 
projektais, kuriuos finansuoja oficialiai 
remiamų eksporto kreditų agentūros.

Or. en

Pakeitimas 13
Joe Higgins

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3d) Vykdant visus projektus, kuriuos 
finansuoja Sąjungoje įsikūrusios 
oficialiai remiamų eksporto kreditų 
agentūros, reikėtų vadovautis Europos 
Sąjungos ir jos valstybių narių kovos su 
klimato kaita tikslais atsižvelgiant į jų 
Sąjungos lygmens ir tarptautinius 
įsipareigojimus. Jie apima: galutinį 
valstybių ir vyriausybių vadovų 
pareiškimą, priimtą 2009 m. rugsėjo 24–
25 d. įvykusio Didžiojo dvidešimtuko 
(G20) susitikimo Pitsburge metu, 
palaipsniui nutraukti iškastinio kuro 
subsidijavimą; Sąjungos tikslus iki 
2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu, 20 proc. 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą 
ir 20 % visos sunaudojamos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; taip 
pat Sąjungos tikslą iki 2050 m. sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 80–95 proc. Nutraukiant 
iškastinio kuro subsidijas taip pat turi būti 
imamasi priemonių, kurios užtikrintų, kad 
nebus neigiamai paveiktas darbuotojų ir 
neturtingai gyvenančių asmenų gyvenimo 
lygis.

Or. en



PE452.832v01-00 6/17 AM\839482LT.doc

LT

Pakeitimas 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) ES principai ir standartai, nustatyti 
pagal ES politiką ir teisę ir atspindintys 
Sąjungos tikslus plėtoti ir stiprinti 
demokratiją ir teisinės valstybės principus, 
gerbti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, kaip nurodyta Europos Sąjungos 
sutarties 21 straipsnyje, turėtų būti gairės 
vykdant visus projektus, kuriuos 
finansuoja Sąjungoje įsikūrusios 
oficialiai remiamų eksporto kreditų 
agentūros, įskaitant bendruosius aplinkos 
apsaugos principus, nurodytus ES 
sutartyje, pagrindines žmogaus teises, 
išvardytas Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, standartus, įtvirtintus ES 
aplinkos apsaugos ir socialinės srities 
teisės aktuose, susijusiuose su sektoriais ir 
projektais, kuriuos finansuoja oficialiai 
remiamų eksporto kreditų agentūros, taip 
pat bendruosius įmonių socialinės 
atsakomybės principus.

Or. it

Pakeitimas 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3d) ES ir jos valstybių narių tikslai, 
susiję su klimatu, žmogaus ir socialinėmis 
teisėmis bei įmonių socialine atsakomybe 
atsižvelgiant į ES ar tarptautiniu 
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lygmeniu prisiimtus įsipareigojimus, 
turėtų būti gairės vykdant visus projektus, 
kuriuos finansuoja Sąjungoje įsikūrusios 
oficialiai remiamų eksporto kreditų 
agentūros.

Or. it

Pakeitimas 16
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) EBPO priėmė šias tiesiogiai su 
eksporto kreditais susijusias 
rekomendacijas : 2006 m. EBPO 
rekomendaciją dėl kyšių ir oficialiai 
remiamų eksporto kreditų; 2007 m. 
peržiūrėtą rekomendaciją dėl bendrųjų 
principų, taikomų aplinkos srityje teikiant 
oficialiai remiamus eksporto kreditus 
(toliau – bendrieji principai), ir 2008 m. 
principus ir gaires siekiant skatinti 
tvaraus skolinimo praktiką teikiant 
oficialius eksporto kreditus mažas 
pajamas gaunančioms šalims. 
Dabartinėje bendrųjų principų versijoje 
aiškiai nurodoma naudojimosi Europos 
bendrijos standartais kaip gairėmis 
peržiūrint projektus galimybė. Reikėtų 
skatinti naudotis šia galimybe. Be to, šiuo 
metu, kai persvarstomi bendrieji 
principai, rekomenduojama atkreipti 
dėmesį į žmogaus teisių ir eksporto 
kreditų klausimą atsižvelgiant į tai, kad 
eksportuotojų ir eksporto kreditų 
agentūrų poveikis yra ribotas.

Or. en
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Pakeitimas 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3e) Įmonių socialinės atsakomybės 
principai, visapusiškai pripažinti 
tarptautiniu lygmeniu EBPO, 
Tarptautinės darbo organizacijos ar 
Jungtinių Tautų, apima atsakingą įmonių 
elgesį, kokio tikimasi, ir juose visų pirma 
suponuojamas galiojančių teisės aktų 
laikymasis, ypač užimtumo, darbo 
santykių, žmogaus teisių, aplinkosaugos, 
vartotojų interesų, skaidrumo vartotojų 
atžvilgiu, kovos su korupcija ir mokesčių 
srityse. Be to, būtina atsižvelgti į 
konkrečią MVĮ padėtį ir pajėgumus.

Or. en

Pakeitimas 18
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3d) Atsižvelgiant į intensyvesnę 
konkurenciją pasaulio rinkose ir siekiant, 
kad Sąjungos įmonės nepatirtų 
nepalankių konkurencijos sąlygų, 
Komisija ir valstybės narės turėtų dėti 
daugiau pastangų EBPO, kad užmegztų 
ryšius su Susitarimo nepasirašiusiomis 
šalimis, ir pasinaudoti dvišalėmis ir 
daugiašalėmis derybomis, kad būtų 
nustatyti bendri oficialiai remiamų 
eksporto kreditų standartai. Bendri 
standartai šioje srityje yra išankstinė 
sąlyga tam, kad būtų galima užtikrinti 
vienodas prekybos pasaulio mastu 
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sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3f) Nors EBPO šalys vadovaujasi 
Susitarimu, EBPO nepriklausančios šalys 
ir visų pirma besiformuojančios 
ekonomikos šalys, nepriklausančios 
EBPO, nėra Susitarimo dalyvės, todėl šių 
šalių eksportuotojai gali turėti
nesąžiningų privalumų. Dėl šios 
priežasties šios šalys turėtų būti 
skatinamos prisijungti prie EBPO ir 
Susitarimo.

Or. en

Pakeitimas 20
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3e) Atsižvelgiant į ES geresnio 
reglamentavimo politiką, kuria siekiama 
supaprastinti ir pagerinti esamą 
reglamentavimą, Komisija ir valstybės 
narės, ateityje persvarstydamos 
Susitarimą, turėtų dėmesį skirti įmonių ir 
nacionalinių administracijų, įskaitant 
eksporto kreditų agentūras, 
administracinės naštos mažinimui.

Or. en
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Pakeitimas 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

1 priedo pakeitimas
Komisija, laikydamasi 1b straipsnyje 
nustatytos procedūros, gali priimti 
deleguotus aktus siekdama pakeisti 1 
priedą, kai to reikia, jei buvo keičiamas 
Susitarimas.

Or. en

Pakeitimas 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis

Delegavimas 
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
1a straipsnyje nurodytus deleguotus teisės 
neribotą laikotarpį.
2. Kai tik Komisija priima deleguotą teisės 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 1c ir 
1d straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 1a straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją per protingą 
terminą iki galutinio sprendimo priėmimo 
dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
galimas atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
datą. Sprendimas neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d straipsnis
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Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per keturis mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas vienam mėnesiui.
2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto, deleguotas teisės aktas 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo 
nuostatose nurodytą dieną.
Deleguotas teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.
3. Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį, šis aktas neįsigalioja. Pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
296 straipsnį prieštaravimus pareiškusi 
institucija nurodo prieštaravimų dėl 
deleguoto teisės akto priežastis.

Or. en

Pakeitimas 25
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a priedas
1) Nepažeisdama valstybių narių 
institucijų, vykdančių nacionalinių 
eksporto kreditų programų  stebėseną, 
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prerogatyvų, kiekviena valstybė narė 
pateikia Europos Parlamentui ir 
Komisijai metinę veiklos ataskaitą. 
Šioje metinėje veiklos ataskaitoje 
pateikiama ši informacija: 
• pristatomos visos nacionalinės 

priemonės ir programos, kurioms 
taikomas Susitarimas;

• apžvelgiami pagrindiniai veiklos 
raidos aspektai ataskaitiniu 
laikotarpiu (nauji įsipareigojimai,
rizika, priemokos, sumokėtos 
išmokos ir susigrąžintos sumos);

• pristatoma valstybės narės politika 
eksporto kreditų, aplinkos, socialinių 
aspektų, žmogaus teisių, tvaraus 
skolinimosi ir kovos su 
kyšininkavimu srityse.

2) Komisijos bus prašoma Europos 
Parlamentui pakomentuoti metines 
veiklos ataskaitas ir bendrus pokyčius 
šioje politikos srityje.

Or. en

Pakeitimas 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a priedas

1) Valstybės narės teikia Komisijai 
metines ataskaitas apie tai, kaip kiekviena 
valstybė narė įgyvendina Susitarimą.
Visi pranešimi, nurodyti IV SKYRIUJE 
„VEIKIMO BŪDAS“, atsižvelgiant į 
Susitarimo V priede išdėstytas nuostatas, 
taip pat pateikiami Komisijai ir 
pranešama apie visus aspektus, susijusius 
su priemokų nustatymo metodu, 
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apskaičiavimu, taisyklėmis ir tvarka, 
kurias, vykdydamos savo operacijas, taikė 
valstybės narės, teikdamos oficialiai 
remiamus eksporto kreditus. 
2) Valstybės narės pateikia Komisijai 
metines ataskaitas apie tai, kaip kiekviena 
valstybė narė laikosi Susitarimo 23 
straipsnio nuostatų, pagal kurias 
reikalaujama, kad eksporto kreditų 
negrąžinimo rizika būtų padengiama ne 
tik iš palūkanų, bet ir iš priemokų.
3) Komisija pateikia Europos Parlamentui 
metinę atskaitą, kurioje apibendrina 
gautus duomenis. 
Ataskaitoje pateikiama ši informacija:
a) šalies rizikos vertinimo modelio
sudarymo metodas, išsamiai nurodant 
veiksnius, į kuriuos atsižvelgta, ir jų 
reikšmę didelį poveikį turintiems 
projektams, kaip apibrėžia EBPO, kurie 
buvo patvirtinti tais metais, su kuriais 
susijusi atitinkama ataskaita;
b) kredito rizikos priemokų skaičiavimo 
metodas, įskaitant su aplinkosauga, 
socialiniais aspektais ir žmogaus teisėmis 
susijusios rizikos įvertinimą, išsamiai 
nurodant veiksnius, į kuriuos atsižvelgta, 
ir jų reikšmę didelį poveikį turintiems 
projektams, kaip apibrėžia EBPO, kurie 
buvo patvirtinti tais metais, su kuriais 
susijusi atitinkama ataskaita.

Or. it

Pakeitimas 27
Joe Higgins

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a priedas
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1) Valstybės narės teikia Komisijai 
metines ataskaitas apie tai, kaip kiekviena 
valstybė narė įgyvendina Susitarimą.

Komisijai ataskaitas eksporto kreditų 
agentūrų remiamų įmonių investicijų ir 
veiklos poveikio klausimais taip pat turi 
teikti pilietinės visuomenės vietinės 
organizacijos, pvz., profesinės sąjungos, 
socialinės ir aplinkos apsaugos 
nevyriausybinės organizacijos, žmogaus 
teisių grupės ir vietos bendruomenės. 
Komisija skelbia ir šias ataskaitas.

Visi pranešimi, nurodyti IV SKYRIUJE 
„VEIKIMO BŪDAS“, atsižvelgiant į 
Susitarimo V priede išdėstytas nuostatas, 
taip pat pateikiami Komisijai ir 
pranešama apie visus aspektus, susijusius 
su priemokų nustatymo metodu, 
apskaičiavimu, taisyklėmis ir tvarka, 
kurias, vykdydamos savo operacijas, taikė 
valstybės narės, teikdamos oficialiai 
remiamus eksporto kreditus. Komisija 
vėliau paskelbia šią informaciją.

2) Valstybės narės pateikia Komisijai 
metines ataskaitas apie tai, kaip kiekviena 
valstybė narė laikosi Susitarimo 23 
straipsnio nuostatų, pagal kurias 
reikalaujama, kad eksporto kreditų 
negrąžinimo rizika būtų padengiama ne 
tik iš palūkanų, bet ir iš priemokų. 

Pilietinės visuomenės vietinės 
organizacijos, pvz., profesinės sąjungos, 
socialinės ir aplinkos apsaugos 
nevyriausybinės organizacijos, žmogaus 
teisių grupės ir vietos bendruomenės gali 
susipažinti su valstybių narių ataskaitomis  
ir jas pakomentuoti. Komisija atsižvelgia į 
šių grupių nuomonę. 

3) Komisija pateikia metinę ataskaitą 
Europos Parlamentui, kurioje 
apibendrinami gauti duomenys ir 
pateikiama pagrindinė medžiaga, įtraukta 
į priedą.
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Ataskaitoje pateikiama ši informacija:

a) šalies rizikos vertinimo modelio 
sudarymo metodas, išsamiai nurodant 
veiksnius, į kuriuos atsižvelgta, ir jų 
reikšmę didelį poveikį turintiems 
projektams, kaip apibrėžia EBPO, kurie 
buvo patvirtinti tais metais, su kuriais 
susijusi atitinkama ataskaita;

b) kredito rizikos priemokų skaičiavimo 
metodas, įskaitant su aplinkosauga, 
socialiniais aspektais, darbu ir žmogaus 
teisėmis susijusios rizikos įvertinimą, 
išsamiai nurodant veiksnius, į kuriuos 
atsižvelgta, ir jų reikšmę didelį poveikį 
turintiems projektams, kaip apibrėžia 
EBPO, kurie buvo patvirtinti tais metais, 
su kuriais susijusi atitinkama ataskaita;

c) metodas, pagal kurį nustatomos 
minimalios priemokų normos (angl. 
„MPRs“), susijusios su šalies ir politinę 
kreditavimo rizika, pinigų srautų ir 
įsipareigojimų apskaitos būdai ir 
prireikus privačios rinkos rodikliai;

d) minimalių priemokų normų 
diferencijavimas, kurį atliekant 
atsižvelgiama į skirtingą eksporto 
kreditavimo produktų kokybę ir suteikto 
draudimo procentinę dalį;

e) naudojamos nebalansinės priemonės ir 
metodas, pagal kurį įtraukiamos bet 
kokios su šiomis priemonėmis susijusios 
veiklos išlaidos; 

f) bet kokios kitos naudojamos rizikos 
mažinimo priemonės.

4) Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo dienos 
Komisija įvertina valstybių narių oficialiai 
remiamus eksporto kreditus, 
atsižvelgdama į šiuos socialinius, darbo, 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos 



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

LT

standartus: 
- deramų darbo sąlygų užtikrinimas, 

įskaitant teisę į profesinių sąjungų 
ginamą darbą, deramą atlygį ir 
darbo sąlygas remiantis profesinės 
sąjungos nuostatomis;

-  reikalavimų teikti anglies junginių 
išlakų ataskaitas siekiant įvertinti su 
projektais susijusį išmetamo anglies 
dioksido kiekį, būtinybė;

- iškastinio kuro subsidijavimo 
laipsniškas nutraukimas. 
Nutraukiant iškastinio kuro 
subsidijas taip pat turi būti imamasi 
priemonių, kurios užtikrintų, kad 
nebus neigiamai paveiktas 
darbuotojų ir neturtingai gyvenančių 
asmenų gyvenimo lygis.

Or. en


