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Poprawka 9
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Uczestnicy Porozumienia biorą 
udział w ciągłym procesie mającym na 
celu zminimalizowanie zakłóceń rynku 
poprzez bezpośrednie lub pośrednie 
subsydiowanie oraz ustanowienie 
uczciwych zasad, zgodnie z którymi 
składki ubezpieczeniowe naliczane przez 
agencje oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych w państwach członkowskich 
OECD byłyby uzależnione od ryzyka i 
zabezpieczałyby ich długoterminowe 
koszty operacyjne i straty.

Or. en

Poprawka 10
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Uczestnicy Porozumienia biorą 
udział w ciągłym procesie mającym na 
celu zminimalizowanie zakłóceń rynku 
oraz ustanowienie uczciwych zasad, 
zgodnie z którymi składki 
ubezpieczeniowe naliczane przez agencje 
oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych w państwach członkowskich 
OECD byłyby uzależnione od ryzyka i 
zabezpieczałyby ich długoterminowe 
koszty operacyjne i straty. Aby osiągnąć 
ten cel, w stosunku do agencji oficjalnie 
wspieranych kredytów eksportowych 
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istnieje wymóg przejrzystości i 
sprawozdawczości.

Or. en

Poprawka 11
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W ramach wsparcia ciągłego dążenia 
OECD do większej przejrzystości i 
wyższych standardów sprawozdawczości 
dla agencji oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych w państwach 
członkowskich OECD i w państwach 
trzecich Unia powinna stosować środki z 
zakresu przejrzystości i sprawozdawczości 
dla agencji oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych mających swoją 
siedzibę w Unii, jak ustalono w załączniku 
1a do niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 12
Joe Higgins

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 c preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Rozwijanie i utrwalanie demokracji 
oraz poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, zgodnie z art. 21 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 
powinno pełnić rolę wytycznych we 
wszystkich projektach finansowanych 
przez agencje oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych mające swoją 
siedzibę w Unii, co dotyczy także 
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nadrzędnych zasad ochrony środowiska 
naturalnego zawartych w TUE, 
podstawowych praw człowieka, o których 
mowa w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, oraz norm zawartych w 
całym prawodawstwie Unii dotyczącym 
ochrony środowiska naturalnego i spraw 
socjalnych właściwym dla sektorów i 
projektów finansowanych przez agencje 
oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych.

Or. en

Poprawka 13
Joe Higgins

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Cele klimatyczne Unii Europejskiej i 
jej państw członkowskich wynikające ze 
zobowiązań unijnych i międzynarodowych 
powinny być wytycznymi we wszystkich 
projektach finansowanych przez agencje 
oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych mających swoją siedzibę w 
Unii. Obejmują one: deklarację końcową 
szefów państw i rządów ze szczytu G20 w 
Pittsburghu, który odbył się w dniach 24 -
25 września 2009 r., dotyczącą 
stopniowego wycofywania subsydiów na 
paliwa kopalne; cele Unii w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 30% w porównaniu z poziomem z 
1990 r., zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20% i doprowadzenia do 
sytuacji, w której do 2020 r. 20% 
zużywanej energii pochodziłoby ze źródeł 
odnawialnych oraz cel Unii w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 80 - 95% do 2050 r.  Wycofywaniu 
subsydiów na paliwa kopalne muszą 
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towarzyszyć środki gwarantujące, że nie 
będzie ono miało negatywnego wpływu na 
poziom życia pracowników oraz ubogiej 
ludności. 

Or. en

Poprawka 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Zasady i normy UE, wynikające z jej 
polityki i prawa oraz odzwierciedlające cele 
Unii, którymi są rozwijanie i utrwalanie 
demokracji i zasad państwa prawa oraz 
poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, jak przewidziano w 
art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 
powinny być stosowane jako wytyczne we 
wszystkich projektach finansowanych przez 
agencje oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych mające swoją siedzibę w Unii, 
co dotyczy także ogólnych zasad ochrony 
środowiska naturalnego zawartych w TUE, 
podstawowych praw człowieka, o których 
mowa w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, norm zawartych w całym 
prawodawstwie Unii dotyczącym środowiska 
naturalnego i spraw socjalnych, właściwym 
dla sektorów i projektów finansowanych 
przez agencje oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych, a także ogólnych 
zasad odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw.

Or. it
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Poprawka 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 d preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Cele Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich, które dotyczą klimatu, 
praw człowieka, praw socjalnych i 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw, wynikające z ich 
zobowiązań unijnych lub 
międzynarodowych, powinny stanowić 
wytycznei w projektach finansowanych 
przez agencje oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych mających swoją 
siedzibę w Unii.

Or. it

Poprawka 16
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) OECD przyjęła następujące 
zalecenia, bezpośrednio związane z 
dziedziną kredytów eksportowych: 
zalecenie OECD z 2006 r. dotyczące 
przekupstwa i oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych; zmienione 
zalecenie z 2007 r. dotyczące wspólnego 
podejścia do zagadnień dotyczących 
środowiska i oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych (zwane dalej 
„wspólnym podejściem”) oraz zasady i 
wytyczne z 2008 r. służące promowaniu 
zrównoważonych praktyk w zakresie 
udzielania pożyczek w ramach 
przyznawania oficjalnych kredytów 
eksportowych krajom o niskich 
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dochodach.  „Wspólne podejście” w 
obecnym brzmieniu jednoznacznie 
wskazuje na możliwość stosowania norm 
Wspólnoty Europejskiej jako wskaźników 
przy dokonywaniu przeglądu projektów. 
Należy zachęcać do wykorzystania tej 
możliwości. Ponadto zaleca się podjęcie 
wysiłków w kwestii praw człowieka i 
kredytów eksportowych w ramach 
aktualnego przeglądu „wspólnego 
podejścia” biorąc pod uwagę ograniczoną 
dźwignię finansową eksporterów oraz 
agencji kredytów eksportowych.

Or. en

Poprawka 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 e preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3e) zasady będące podstawą 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw (CSR), w pełni uznane na 
płaszczyźnie międzynarodowej zarówno 
przez OECD, MOP, jak i ONZ, dotyczą 
odpowiedzialnego postępowania, jakiego 
oczekuje się od przedsiębiorstw, i 
zakładają przede wszystkim zgodność z 
obowiązującym ustawodawstwem, w 
szczególności w obszarze zatrudnienia, 
stosunków pracy, praw człowieka, 
środowiska naturalnego, interesów 
konsumentów i przejrzystości wobec nich, 
walki z korupcją oraz podatków. Ponadto 
należy uwzględnić szczególną sytuację i 
możliwości MŚP. 

Or. en
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Poprawka 18
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 d preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Ze względu na zwiększenie 
konkurencyjności na rynkach światowych 
oraz w celu uniknięcia niekorzystnych 
warunków konkurencji dla 
przedsiębiorstw Unii Europejskiej, 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zwiększyć wysiłki OECD na rzecz 
zaangażowania krajów, które nie 
uczestniczą w Porozumieniu, i 
podejmować dwustronne i wielostronne 
negocjacje w celu ustanowienia 
światowych standardów w zakresie 
oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych.  Światowe standardy w tej 
dziedzinie są niezbędnym warunkiem 
istnienia równych szans w handlu na 
szczeblu światowym.

Or. en

Poprawka 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 f preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3f) Pomimo że kraje należące do OECD 
stosują wytyczne zawarte w Porozumieniu, 
kraje spoza OECD, w szczególności kraje 
wschodzące, nie są członkami tej 
organizacji i dlatego nie biorą udziału w 
Porozumieniu, czego wynikiem mogą być 
niesprawiedliwe korzyści odnoszone przez 
eksporterów pochodzących z tych krajów. 
Powinno się zatem zachęcać te kraje do 
uczestnictwa w OECD i udziału w 
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Porozumieniu.

Or. en

Poprawka 20
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 e preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3e) W związku z unijną polityką poprawy 
otoczenia regulacyjnego, mającą na celu 
uproszczenie i poprawę istniejących 
przepisów, Komisja i państwa 
członkowskie w przyszłych przeglądach 
Porozumienia powinny skupić się na 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw i organów 
administracji krajowych, w tym dla 
agencji kredytów eksportowych.

Or. en

Poprawka 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Zmiana do załącznika I
Komisja może przyjmować akty 
delegowane celem wprowadzenia zmian 
do załącznika I zgodnie z procedurą 
określoną w art. 1b w przypadkach, gdy 
jest to konieczne ze względu na zmiany 
wprowadzone do Porozumienia.
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Or. en

Poprawka 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1b

Wykonanie przekazania uprawnień
1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 1a, 
przyznaje się Komisji na czas 
nieokreślony.
2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja Europejska 
informuje o nim jednocześnie Parlament 
Europejski i Radę.
3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w art. 
1c i 1d.

Or. en

Poprawka 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1c

Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazanie uprawnień określonych w 
art. 1a może być w każdej chwili odwołane 
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przez Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, dokłada starań, 
by powiadomić drugą instytucję i Komisję 
w rozsądnym czasie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, określając, które z 
przekazanych uprawnień mogłyby zostać 
odwołane, i wskazując ewentualne 
przyczyny takiego odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnienia określonego w 
tej decyzji. Wchodzi ona w życie 
bezzwłocznie lub z dniem w niej 
określonym. Nie narusza ona ważności 
już obowiązujących aktów delegowanych.
Jest ona publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1d

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten ulega przedłużeniu o jeden 
miesiąc.
2. Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym.
Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu.
3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, wyrażonego w 
terminie, o którym mowa w ust. 1, akt 
delegowany nie wchodzi w życie. Zgodnie 
z art. 296 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej instytucja wyrażająca 
sprzeciw wobec aktu delegowanego podaje 
tego powody.

Or. en

Poprawka 25
Daniel Caspary 

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik 1 a
1) Bez uszczerbku dla prerogatyw 
organów państw członkowskich 
odpowiedzialnych za kontrolę krajowych 
programów w zakresie kredytów 
eksportowych, każde państwo 
członkowskie przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Komisji roczne 
sprawozdanie z działalności. 
Roczne sprawozdanie z działalności 
zawiera następujące informacje: 
• przedstawienie wszystkich 

instrumentów i programów 
krajowych, do których Porozumienie 
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ma zastosowanie; 
• zarys głównych działań operacyjnych 

podjętych w okresie 
sprawozdawczym (nowe 
zobowiązania, ekspozycja, obciążenia 
z tytułu składek, roszczenia opłacone 
i zwroty);

• przedstawienie polityki państwa 
członkowskiego w zakresie kredytów 
eksportowych, środowiska i kwestii 
społecznych, praw człowieka, 
zrównoważonych pożyczek i walki z 
przekupstwem. 

2) Komisja zostanie poproszona o 
przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu uwag w sprawie rocznego 
sprawozdania z działalności oraz ogólnej 
sytuacji w tych dziedzinach polityki.

Or. en

Poprawka 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik 1a

1) Co roku każde państwo członkowskie 
składa Komisji sprawozdanie z wykonania 
przez nie Porozumienia.

Wszystkie powiadomienia, o których 
mowa w rozdziale IV Porozumienia 
„PROCEDURY” – biorąc pod uwagę 
przepisy określone w załączniku V do 
Porozumienia – są także przekazywane 
Komisji, co dotyczy również wszystkich 
aspektów metodologii określania składek 
ubezpieczeniowych, ich obliczania, zasad i 
procedur stosowanych w operacjach 
związanych z oficjalnie wspieranymi 
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kredytami eksportowymi w państwach 
członkowskich.
2) Co roku każde państwo członkowskie 
składa Komisji sprawozdanie z 
przestrzegania przez nie przepisu 
zawartego w art. 23 Porozumienia, 
zgodnie z którym oprócz odsetek naliczana 
musi być także składka zabezpieczająca 
przed ryzykiem niespłacenia kredytów 
eksportowych. 
3) Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie 
podsumowujące otrzymane dane.

Sprawozdanie zawiera: 
a) metodologię modelu oceny ryzyka 
kraju, wraz z wyszczególnieniem 
uwzględnionych czynników oraz 
podaniem ich znaczenia w odniesieniu do 
projektów wywierających znaczny wpływ, 
zgodnie z definicją OECD, 
zatwierdzonych w ciągu roku, którego 
dotyczy sprawozdanie;

b) metodologię obliczania składek 
ubezpieczeniowych, w tym wycenę ryzyka 
środowiskowego, społecznego i ryzyka 
związanego z prawami człowieka, wraz z 
wyszczególnieniem uwzględnionych 
czynników oraz podaniem ich znaczenia w 
odniesieniu do projektów wywierających 
znaczny wpływ, zgodnie z definicją 
OECD, zatwierdzonych w ciągu roku, 
którego dotyczy sprawozdanie.

Or. it
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Poprawka 27
Joe Higgins

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik 1 a
1) Co roku każde państwo członkowskie 
składa Komisji sprawozdanie z wykonania 
przez nie Porozumienia.

Komisja musi również otrzymywać 
sprawozdania od lokalnie działających 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
takich jak związki zawodowe, organizacje 
pozarządowe o charakterze społecznym i 
działające na rzecz ochrony środowiska, 
stowarzyszenia działające na rzecz praw 
człowieka i społeczności lokalne, w 
sprawie wpływu inwestycji i działań 
operacyjnych przedsiębiorstw 
wspieranych przez agencję kredytów 
eksportowych.  Te sprawozdania powinny 
być również publikowane przez Komisję.

Wszystkie powiadomienia określone w 
ROZDZIALE IV: PROCEDURY – biorąc 
pod uwagę przepisy określone w 
załączniku V do Porozumienia – są także 
przekazywane Komisji, co dotyczy również 
wszystkich aspektów metodologii 
określania składek ubezpieczeniowych, 
ich obliczania, zasad i procedur 
stosowanych w operacjach związanych z 
oficjalnie wspieranymi kredytami 
eksportowymi w państwach 
członkowskich; Komisja następnie 
publikuje wszelkie istotne informacje.

2) Co roku każde państwo członkowskie 
składa Komisji sprawozdanie z 
przestrzegania przez nie przepisu 
zawartego w art. 23 Porozumienia, 
zgodnie z którym oprócz odsetek naliczana 
musi być także składka zabezpieczająca 
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przed ryzykiem niespłacenia kredytów 
eksportowych. 

Wspomniane sprawozdania państw 
członkowskich są otwarte na kontrolę i 
uwagi ze strony lokalnie działających 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
takich jak związki zawodowe, organizacje 
pozarządowe o charakterze społecznym i 
działające na rzecz ochrony środowiska, 
stowarzyszenia działające na rzecz praw 
człowieka i społeczności lokalne. Komisja 
uwzględnia opinie tych stowarzyszeń.

3) Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie 
podsumowujące otrzymane dane, wraz z 
materiałem podstawowym zawartym w 
załączniku.

Sprawozdanie zawiera:

a) metodologię modelu oceny ryzyka 
kraju, wraz z wyszczególnieniem 
uwzględnionych czynników oraz 
podaniem ich znaczenia w odniesieniu do 
projektów wywierających znaczny wpływ, 
zgodnie z definicją OECD, 
zatwierdzonych w ciągu roku, którego 
dotyczy sprawozdanie;

b) metodologię określania naliczanych 
składek ubezpieczeniowych, w tym wycenę 
ryzyka środowiskowego, społecznego, 
związanego z rynkiem pracy i prawami 
człowieka, wraz z wyszczególnieniem 
uwzględnionych czynników oraz 
podaniem ich znaczenia w odniesieniu do 
projektów wywierających znaczny wpływ, 
zgodnie z definicją OECD, 
zatwierdzonych w ciągu roku, którego 
dotyczy sprawozdanie;

c) metodologię określania minimalnych 
stawek ubezpieczenia (MPR) od ryzyka 
kredytowego kraju i ryzyka kredytowego 
dłużnika typu państwo, podejście 
dotyczące przepływów pieniężnych i 
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podejście dotyczące rozliczeń 
międzyokresowych oraz, w razie potrzeby, 
wskaźniki rynku prywatnego;

d) zróżnicowanie stawek MPR z 
uwzględnieniem różnej jakości produktów 
kredytów eksportowych i procentu 
udzielonego zabezpieczenia;

e) wykorzystanie instrumentów 
pozabilansowych i metodologię 
uwzględniania kosztów operacyjnych 
takich instrumentów; 

f) wykorzystanie wszelkich innych 
instrumentów minimalizowania ryzyka.

4) Nie później niż pięć lat po wejściu w 
życie niniejszej decyzji Komisja ocenia 
działanie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych państw członkowskich z 
uwzględnieniem porównania z 
następującymi normami społecznymi, 
zawodowymi, środowiskowymi i normami 
w zakresie praw człowieka: 
- wprowadzenie godnych warunków 

pracy, w tym prawa do zatrudnienia, 
którego interesów bronią związki 
zawodowe, zapewniającego godne 
warunki płacy i pracy, zgodnie z 
wytycznymi związków zawodowych;

- konieczność stosowania wymogów 
sprawozdawczości dotyczącej emisji 
dwutlenku węgla w celu 
umożliwienia pomiaru śladu 
węglowego projektów;

- stopniowe wycofywanie subsydiów 
na paliwa kopalne. Stopniowemu 
wycofywaniu subsydiów na paliwa 
kopalne muszą towarzyszyć środki 
gwarantujące, że nie będzie ono 
miało negatywnego wpływu na 
poziom życia pracowników oraz 
ubogiej ludności.

Or. en
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