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Grozījums Nr. 9
Daniel Caspary

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Nolīguma puses ir iesaistītas 
nepārtrauktā procesā, kura mērķis ir 
samazināt tirgus traucējumus, ko izraisa 
tieša vai netieša subsidēšana, un 
nodrošināt līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus, lai ESAO dalībvalstu atbalstītu 
eksporta kredītaģentūru iekasētās 
prēmijas būtu balstītas uz risku un segtu 
šo aģentūru darbības izmaksas un 
zaudējumus ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Christofer Fjellner

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Nolīguma puses ir iesaistītas 
nepārtrauktā procesā, kura mērķis ir 
samazināt tirgus traucējumus un izveidot 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus, lai 
ESAO dalībvalstu atbalstītu eksporta 
kredītaģentūru iekasētās prēmijas būtu 
balstītas uz risku un segtu šo aģentūru 
darbības izmaksas un zaudējumus 
ilgtermiņā. Lai sasniegtu šo mērķi, valsts 
atbalstītām eksporta kredītaģentūrām ir 
jānosaka pārredzamības un ziņošanas 
prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Daniel Caspary

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Lai atbalstītu ESAO iekšējā procesa 
nepārtrauktību, cenšoties panākt 
augstāka līmeņa pārredzamības un 
ziņošanas standartu noteikšanu valsts 
atbalstītām eksporta kredītaģentūrām, 
Savienībai būtu jāpiemēro Savienībā 
reģistrētām aģentūrām pārredzamības un 
ziņošanas pasākumi atbilstoši šā lēmuma 
1.a pielikumam.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Joe Higgins

Lēmuma priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Demokrātijas attīstība un 
konsolidēšana, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošana atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
21. pantam, būtu jāizmanto kā vadlīnijas 
visiem projektiem, kurus finansē 
Savienībā reģistrētas valsts atbalstītas 
eksporta kredītaģentūras, ievērojot arī 
LES noteiktos vispārējos vides principus, 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
minētās cilvēka pamattiesības un 
standartus, kas iekļauti Savienības 
vispārējos vides un sociālajos tiesību aktos 
un attiecas uz nozarēm un projektiem, 
kurus finansē valsts atbalstītas eksporta 
kredītaģentūras.



AM\839482LV.doc 5/16 PE452.832v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 13
Joe Higgins

Lēmuma priekšlikums
3.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) Eiropas Savienības un tās dalībvalstu 
klimata mērķiem Savienības un 
starptautisko saistību izpratnē jābūt 
pamatā visiem Savienībā reģistrētu valsts 
atbalstītu eksporta kredītaģentūru 
finansētiem projektiem.   Tajos ietilpst 
valstu un valdību vadītāju galīgā 
deklarācija, kas pieņemta G20 2009. gada 
24. un 25. septembra Pitsburgas augstākā 
līmeņa sanāksmē par fosilā kurināmā 
subsīdiju piešķiršanas pārtraukšanu, 
Savienības mērķi salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeņiem par 30 % samazināt 
SEG emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un līdz 2020. gadam 
nodrošināt, ka 20 % patērētās enerģijas 
tiek iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, un Savienības mērķis līdz 
2050. gadam par 80–95 % samazināt SEG 
emisijas. Vienlaicīgi ar fosilā kurināmā 
subsīdiju pārtraukšanu jāveic pasākumi, 
ar kuriem nodrošina, ka nepasliktinās 
darbinieku un nabadzīgo iedzīvotāju 
dzīves apstākļi.

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) ES principi un standarti, kas izriet no 
ES politikas un tiesību aktiem un kas 
atspoguļo Savienības mērķus 
demokrātijas un tiesiskuma attīstībai un 
konsolidēšanai, kā arī cilvēktiesību un 
pamattiesību ievērošanai atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
21. pantam, būtu jāizmanto kā vadlīnijas 
visiem projektiem, kurus finansē 
Savienībā reģistrētas valsts atbalstītas 
eksporta kredītaģentūras, ievērojot arī 
LES noteiktos vispārējos vides principus, 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
minētās cilvēka pamattiesības un 
standartus, kas iekļauti Savienības 
vispārējos vides un sociālajos tiesību aktos 
un attiecas uz nozarēm un projektiem, 
kurus finansē valsts atbalstītas eksporta 
kredītaģentūras, kā arī uzņēmumu 
sociālās atbildības vispārējiem principiem.

Or. it

Grozījums Nr. 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
3.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) ES un tās dalībvalstu mērķi klimata 
pārmaiņu, cilvēktiesību, sociālo tiesību un 
uzņēmumu sociālās atbildības jomā, kuri 
izriet no ES un starptautiskā līmenī 
noteiktām saistībām, būtu jāizmanto kā 
vadlīnijas visiem projektiem, kurus 
finansē Savienībā reģistrētas valsts 
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atbalstītas eksporta kredītaģentūras.

Or. it

Grozījums Nr. 16
Daniel Caspary

Lēmuma priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) ESAO ir pieņēmusi šādus ieteikumus, 
kas tieši ir saistīti ar eksporta kredītu 
jomu: ESAO 2006. gadā pieņemtos 
ieteikumus par  uzpirkšanu saistībā ar 
valsts atbalstītiem eksporta kredītiem, 
ESAO 2007. gadā pārskatīto ieteikumu 
par kopēju pieeju videi un valsts 
atbalstītiem eksporta kredītiem (turpmāk 
— Kopējā pieeja) un 2008. gadā 
pieņemtos principus un vadlīnijas 
ilgtspējīgas kreditēšanas prakses 
veicināšanai, valsts atbalstītus eksporta 
kredītus izsniedzot valstīm ar zemiem 
ienākumiem. Kopējās pieejas pašreizējā 
formulējumā jau paredzēta skaidra 
iespēja izmantot Eiropas Kopienas 
standartus par pamatkritērijiem, veicot 
projektu pārskatīšanu. Šīs iespējas 
izmantošana būtu jāatbalsta. Turklāt ir 
ieteicami centieni risināt cilvēktiesību un 
eksporta kredītu jautājumu saistībā ar 
pašreizējo Kopējās pieejas pārskatīšanu, 
ņemot vērā eksportētāju un eksporta 
kredītaģentūru ierobežoto aizņemto 
līdzekļu īpatsvaru.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
3.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3e) Principi, ar kuriem nosaka 
uzņēmumu sociālo atbildību un kurus ir 
pilnībā atzīti starptautiskā līmenī —
ESAO vai SDO, vai ANO — attiecas uz 
atbildīgu rīcību, kādu sagaida no 
uzņēmumiem un vispirms paredz to, ka 
tiks ievēroti spēkā esošie tiesību akti 
galvenokārt nodarbinātības, darba 
attiecību, cilvēktiesību, vides, patērētāju 
interešu un pārredzamības jomā attiecībā 
uz patērētājiem, cīņu pret korupciju un 
nodokļiem. Turklāt jāņem vērā MVU 
īpašā situācija un iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Daniel Caspary

Lēmuma priekšlikums
3.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) Ņemot vērā intensīvo konkurenci 
pasaules tirgos un nolūkā novērst 
konkurences ziņā nelabvēlīgo situāciju 
Savienības uzņēmumiem, Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāpastiprina ESAO 
centieni iesaistīt Nolīgumu 
neparakstījušās valstis un jāizmanto 
divpusējās un daudzpusējās sarunas, lai 
noteiktu globālus standartus attiecībā uz 
oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem. 
Globālie standarti šajā jomā ir 
priekšnosacījums līdzvērtīgiem 
konkurences apstākļiem pasaules tirgū.
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Or. en

Grozījums Nr. 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
3.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3f) Lai gan Nolīgums attiecas uz ESAO 
valstīm, tomēr ar ESAO nesaistītas valstis, 
jo īpaši jaunās tirgus ekonomikas valstis, 
nav ESAO dalībnieces un tādēļ nav 
Nolīguma parakstītājas, un tas var radīt 
negodīgas konkurences priekšrocības šo 
valstu eksportētājiem. Tādēļ šīs valstis 
būtu jāmudina pievienoties ESAO un 
parakstīt Nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Daniel Caspary

Lēmuma priekšlikums
3.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3e) Ņemot vērā ES labāka regulējuma 
politiku, kuras mērķis ir vienkāršot un 
uzlabot pastāvošo regulējumu, Komisijai 
un dalībvalstīm, turpmāk pārskatot 
Nolīgumu, būtu jākoncentrējas uz 
uzņēmumu un valsts pārvaldes iestāžu, 
tostarp eksporta kredīta aģentūru, 
administratīvā sloga samazināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

I pielikuma grozījums
Komisija var pieņemt deleģētos aktus, lai 
nepieciešamības gadījumā, kad nolīgumā 
izdarīti labojumi, grozītu I pielikumu 
saskaņā ar 1.b punktā noteikto kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants

Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt 1.a pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.
2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 1.c un 
1.d pantā izklāstītos nosacījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
1.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c pants

Deleģēšanas atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 1.a pantā 
minētās deleģētās pilnvaras.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, cenšas 
laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas, kā arī šīs atsaukšanas 
iemeslus.
3. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājās spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošo deleģēto aktu derīgumu. To publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
1.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
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paust iebildumus pret deleģētu aktu četru 
mēnešu laikā pēc paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par vienu 
mēnesi.
2. Ja, šim termiņam beidzoties, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.
Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja Eiropas Parlaments un 
Padome ir informējuši Komisiju, ka nav 
paredzējuši celt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izsaka iebildumus pret deleģēto aktu 
1. punktā minētajā laikposmā, tas nestājas 
spēkā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 296. pantu iestāde, 
kas iebilst pret deleģēto aktu, iebildumus 
pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Daniel Caspary

Lēmuma priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums
1) Neskarot to dalībvalstu iestāžu 
noteikumus, kuras veic valsts eksporta 
kredītu programmu uzraudzību, katra 
dalībvalsts iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Komisijai ikgadējo darbības ziņojumu. 
Šajā ikgadējā darbības ziņojumā iekļauj 
šādu informāciju: 
• visu to valsts instrumentu un 
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programmu aprakstu, uz kurām 
attiecas Nolīgums;

• pārskatu par svarīgākajiem darbības 
pavērsieniem pārskata periodā 
(jaunas saistības, riska ietekme, 
prēmiju maksas, samaksātās 
summas un atgūtie līdzekļi);

• apraksts par dalībvalsts politiku 
eksporta kredītu, vides un sociālo 
jautājumu, cilvēktiesību, ilgtspējīgas 
kreditēšanas un uzpirkšanas 
apkarošanas jomā.

2) Komisiju aicinās sniegt Eiropas 
Parlamentam komentārus par ikgadējo 
darbības ziņojumu un par vispārējām 
pārmaiņām politikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Lēmuma priekšlikums
1.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pielikums

1) Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai 
par Nolīguma īstenošanu tajās.
Visus IV NODAĻAS (PROCEDŪRAS) 
paziņojumus, ņemot vērā V pielikumā 
minētos noteikumus attiecībā uz 
Nolīgumu, nosūta arī Komisijai, tostarp 
visu dalībvalstu atbalstīto eksporta 
kredītaģentūru darbībā izmantoto prēmiju 
metodoloģiju, aprēķinu, noteikumu un 
procedūru aspektus. 
2) Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai 
par to, kā tās ievēro nolīguma 23. panta 
noteikumu, kas paredz eksporta kredītu 
neatmaksāšanas riska segšanai papildus 
procentu maksājumiem izmantot iekasētās 
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prēmijas.
3) Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam gada ziņojumu, kurā 
apkopo saņemtos datus. 
Ziņojumā iekļauj:
a) valsts riska novērtējuma modeļa 
metodoloģiju, precīzi norādot tos faktorus 
attiecībā uz augsta līmeņa projektiem kā 
noteikusi ESAO, kas tiek ņemti vērā un ir 
apstiprināti tajā gadā, uz kuru attiecas 
ziņojums;
b) iekasēto prēmiju aprēķināšanas 
metodoloģija, tostarp vides, sociālo un 
cilvēktiesību risku svērums, precīzi 
norādot tos faktorus attiecībā uz augsta 
līmeņa projektiem kā noteikusi ESAO, 
kas tiek ņemti vērā un ir apstiprināti tajā 
gadā, uz kuru attiecas ziņojums.

Or. it

Grozījums Nr. 27
Joe Higgins

Lēmuma priekšlikums
1.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums
1) Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai 
par Nolīguma īstenošanu tajās.

Komisijai ziņojumi par ieguldījumu 
ietekmi un eksporta kredītu aģentūru 
atbalstītu uzņēmumu darbību jāpieņem
arī no tādām vietējām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām kā 
arodbiedrības, sociālās un vides NVO, 
cilvēktiesību grupas un vietējās kopienas. 
Komisija arī publicē šos ziņojumus.

Visus IV NODAĻAS (PROCEDŪRAS) 
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paziņojumus, ņemot vērā V pielikumā 
minētos noteikumus attiecībā uz 
Nolīgumu, nosūta arī Komisijai, tostarp 
visu dalībvalstu atbalstīto eksporta 
kredītaģentūru darbībā izmantoto prēmiju 
metodoloģiju, aprēķinu, noteikumu un 
procedūru aspektus, un tai attiecīgi ir 
jāpublicē visa atbilstošā informācija.

2) Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai 
par to, kā tās ievēro nolīguma 23. panta 
noteikumu, kas paredz eksporta kredītu 
neatmaksāšanas riska segšanai papildus 
procentu maksājumiem izmantot iekasētās 
prēmijas. 

Šiem dalībvalstu ziņojumiem jābūt 
pieejamiem kontroles veikšanai un tādu 
vietējo pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju kā arodbiedrības, sociālās un 
vides NVO, cilvēktiesību grupas un 
vietējās kopienas komentāriem. Komisija 
šo grupu viedokli ņem vērā.

3) Komisija Eiropas Parlamentam 
iesniedz ikgadējo ziņojumu, kurā apkopo 
saņemtos datus, pamatmateriālu iekļaujot 
pielikumā.

Ziņojumā tiks iekļauta šāda informācija:

a) valsts riska novērtējuma modeļa 
metodoloģiju, precīzi norādot tos faktorus 
attiecībā uz augsta līmeņa projektiem kā 
noteikusi ESAO, kas tiek ņemti vērā un ir 
apstiprināti tajā gadā, uz kuru attiecas 
ziņojums;

b) iekasēto prēmiju aprēķināšanas 
metodoloģija, tostarp vides, sociālo, darba 
un cilvēktiesību risku svērums, precīzi 
norādot tos faktorus attiecībā uz augsta 
līmeņa projektiem kā noteikusi ESAO, 
kas tiek ņemti vērā un ir apstiprināti tajā 
gadā, uz kuru attiecas ziņojums.

c) metodoloģija minimālās prēmijas 
likmes (MPR) noteikšanai valstij un valsts 
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kredītriskam, naudas plūsmu un 
uzkrājumu pieejai, un attiecīgā gadījumā 
privātu uzņēmumu tirgus rādītājiem;

d) MPR izmaiņas, kurās ņem vērā 
eksporta kredītu produktu atšķirīgo 
kvalitāti un nodrošinātā seguma 
procentuālo daļu;

e) ārpusbilances posteņu izmantošana un 
metodoloģija jebkādu darbības izmaksu 
iekļaušanai šādos posteņos; 

f) citu riska mazināšanas instrumentu 
izmantošana.

4) Vēlākais piecus gadus pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā Komisija izvērtē 
dalībvalstu atbalstītu eksporta kredītu 
darbību saistībā ar: 

-      to atbilstību sociālajiem, darba, 
cilvēktiesību un vides standartiem; 

- pienācīgu darba apstākļu 
nodrošināšanu, tostarp tiesībām 
arodbiedrībām darba vietā, 
pienācīgu darba samaksu un darba 
apstākļus, ko noteikusi arodbiedrība;

- nepieciešamību noteikt prasības 
ziņot par oglekļa emisijām, lai varētu 
konstatēt projektu oglekļa emisijas 
ietekmi;

- fosilā kurināmā subsīdiju 
piešķiršanas pakāpenisku 
pārtraukšanu. Vienlaicīgi ar fosilā 
kurināmā subsīdiju pārtraukšanu 
jāveic pasākumi, ar kuriem 
nodrošina, ka nepasliktinās 
darbinieku un nabadzīgo iedzīvotāju 
dzīves apstākļi.
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