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Predlog spremembe 9
Daniel Caspary

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Udeleženci sporazuma so vključeni v 
stalen proces, namenjen zmanjšanju 
izkrivljanja trga zaradi posrednega ali 
neposrednega subvencioniranja in 
oblikovanju enakih konkurenčnih 
pogojev, pri katerih premije, ki jih 
zaračunavajo agencije za uradno podprte 
izvozne kredite članic OECD, temeljijo na 
tveganju in dolgoročno krijejo njihove 
stroške poslovanja in izgube.

Or. en

Predlog spremembe 10
Christofer Fjellner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Udeleženci sporazuma so vključeni v 
stalen proces, namenjen zmanjšanju 
izkrivljanja trga in oblikovanju enakih 
konkurenčnih pogojev, v katerih premije, 
ki jih zaračunavajo agencije za uradno 
podprte izvozne kredite članic OECD, 
temeljijo na tveganju in dolgoročno 
krijejo njihove stroške poslovanja in 
izgube. Da bi dosegli ta cilj, sta potrebna 
preglednost in poročanje agencij za 
uradno podprte izvozne kredite.

Or. en
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Predlog spremembe 11
Daniel Caspary

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V podporo tekočemu procesu v 
OECD za oblikovanje višjih standardov 
preglednosti in poročanja za agencije za 
uradno podprte izvozne kredite v članicah 
OECD in zunaj njih bi morala Unija 
uvesti ukrepe za preglednost in poročanje 
agencij za izvozne kredite s sedežem v 
Uniji, kakor je določeno v prilogi 1a te 
odločbe.

Or. en

Predlog spremembe 12
Joe Higgins

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) V smernicah za vse projekte, ki jih 
financirajo agencije za uradno podprte 
izvozne kredite s sedežem v Uniji, bi bilo 
treba upoštevati razvoj in utrjevanje 
demokracije ter spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, kakor 
določa člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU), vključno s splošnimi okoljskimi 
cilji iz te pogodbe, temeljnimi človekovimi 
pravicami iz Listine EU o temeljnih 
pravicah ter standardi iz sistema okoljske 
in socialne zakonodaje Unije v zvezi s 
sektorji in projekti, ki jih financirajo 
agencije za uradno podprte izvozne 
kredite.

Or. en
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Predlog spremembe 13
Joe Higgins

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Podnebni cilji Evropske unije in 
njenih držav članic v smislu njihovih 
obveznosti do Unije in mednarodnih 
obveznosti bi morali usmerjati vse 
projekte, ki jih financirajo agencije za 
uradno podprte izvozne kredite s sedežem 
v Uniji. To vključuje: končno izjavo 
voditeljev držav in vlad na srečanju G20 v 
Pittsburghu 24. in 25. septembra 2009 o 
postopnem opuščanju subvencioniranja 
fosilnih goriv; cilje Unije za zmanjšanje 
njenih emisij toplogrednih plinov za 30 % 
glede na raven iz leta 1990, za povečanje 
energetske učinkovitosti za 20 % in za 
dosego deleža 20 % porabe energije iz 
obnovljivih virov do leta 2020 ter cilj 
Unije za zmanjšanje njenih emisij 
toplogrednih plinov za 80 do 95 % do leta 
2050. Odprava subvencij za fosilna goriva 
bi morala biti pospremljena z ukrepi, ki 
bodo zagotovili, da se življenjski standard 
delavcev in revnih ne bo poslabšal.

Or. en

Predlog spremembe 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Načela in standarde EU, ki izhajajo 
iz politike in pravnega reda EU ter 
odražajo cilje Unije za utrjevanje 
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demokracije in pravne države ter 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, kakor določa člen 21 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU), bi bilo treba 
uporabljati kot smernice za vse projekte, 
ki jih financirajo agencije za uradno 
podprte izvozne kredite s sedežem v Uniji, 
vključno s splošnimi okoljskimi cilji iz 
omenjene pogodbe, temeljnimi 
človekovimi pravicami iz Listine EU o 
temeljnih pravicah, standardi iz sistema 
okoljske in socialne zakonodaje Unije v 
zvezi s sektorji in projekti, ki jih 
financirajo agencije za uradno podprte 
izvozne kredite, pa tudi splošnimi načeli, 
ki so osnova družbene odgovornosti 
podjetij.

Or. it

Predlog spremembe 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 d (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Cilje EU in njenih držav članic na 
področju podnebnih, človekovih in 
socialnih pravic ter družbene 
odgovornosti podjetij, izhajajoče iz zavez, 
sprejetih na ravni EU ali mednarodni 
ravni, bi bilo treba uporabiti kot smernice 
za vse projekte, ki jih financirajo agencije 
za uradno podprte izvozne kredite s 
sedežem v Uniji.

Or. it
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Predlog spremembe 16
Daniel Caspary

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) OECD je sprejela naslednja 
priporočila, ki neposredno zadevajo 
področje izvoznih kreditov: priporočila o 
podkupninah in uradno podprtih 
razvojnih kreditih iz leta 2006, revidirana 
priporočila o skupnih pristopih k okolju 
in uradno podprtim izvoznim kreditom (v 
nadaljevanju „skupni pristopi“) iz leta 
2007 ter načela in smernice za 
spodbujanje trajnostnih posojilnih 
dejavnosti pri zagotavljanju uradno 
podprtih kreditov državam z nizkimi 
dohodki iz leta 2008. Skupni pristopi v 
trenutni obliki že vsebujejo izrecno 
možnost uporabe standardov Evropske 
skupnosti kot primerjalno merilo za 
revizije projektov. Uporabo te možnosti bi 
bilo treba spodbuditi. Prav tako bi bilo pri 
potekajoči reviziji skupnih pristopom 
priporočljivo rešiti vprašanje človekovih 
pravic in izvoznih kreditov, glede na to, da 
je vzvod izvoznikov in agencij za izvozne 
kredite omejen.

Or. en

Predlog spremembe 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 e (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3e) Načela, ki opredeljujejo družbeno 
odgovornost podjetij, v celoti priznana na 
mednarodni ravni (priznavajo jih OECD, 
Mednarodna organizacija dela in 
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Združeni narodi), obravnavajo odgovorno 
ravnanje, ki se pričakuje od podjetij, in 
predvsem predvidevajo spoštovanje 
veljavnih zakonov in predpisov, zlasti na 
področju zaposlovanja, delovnih odnosov, 
človekovih pravic, okolja, interesov 
potrošnikov, preglednosti za potrošnike, 
boja proti korupciji in obdavčitve. Prav 
tako je treba upoštevati posebne situacije 
in zmogljivosti malih in srednje velikih 
podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 18
Daniel Caspary

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 d (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Ker je konkurenca na svetovnih trgih 
vse ostrejša in ker bi bilo treba preprečiti 
neugoden konkurenčni položaj podjetij 
EU, bi morale Komisija in države članice 
prispevati k prizadevanjem OECD za 
odnose z državami, ki niso podpisnice 
sporazuma, ter na bilateralnih in 
multilateralnih pogajanjih vzpostaviti 
svetovne standarde za uradno podprte 
izvozne kredite. Svetovni standardi na tem 
področju so nujno potrebni za enake 
konkurenčne v svetovni trgovini.

Or. en
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Predlog spremembe 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 f (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3f) Države članice OECD sporazum 
zavezuje, medtem ko države, ki niso 
članice te organizacije, zlasti države v 
vzponu, niso pogodbenice tega 
sporazuma, kar bi lahko privedlo do 
nepoštene konkurenčne prednosti za 
izvoznike iz teh držav. Te države je treba 
zato spodbuditi, da se pridružijo OECD in 
podpišejo sporazum.

Or. en

Predlog spremembe 20
Daniel Caspary

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 e (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3e) Komisija in države članice bi se 
morale glede na politiko EU o boljši 
pripravi zakonodaje, ki naj bi 
poenostavila in izboljšala obstoječo 
ureditev, pri prihodnjih revizijah 
sporazuma osredotočiti na zmanjšanje 
upravnega bremena za podjetja in državne 
uprave, vključno z agencijami za izvozne 
kredite.

Or. en
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Predlog spremembe 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Predlog sklepa
Člen 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a

Sprememba Priloge 1
Komisija lahko sprejme delegirane akte za 
spremembo priloge 1 v skladu s 
postopkom iz člena 1b, če je to potrebno 
zaradi sprememb sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Predlog sklepa
Člen 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1b

Izvajanje pooblastil
1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 1a se na Komisijo prenesejo 
za nedoločen čas.
2. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem sočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je Komisiji podeljeno pod pogoji, 
določenimi v členih 1c in 1d.

Or. en
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Predlog spremembe 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Predlog sklepa
Člen 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1c

Preklic pooblastila

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
prenos pooblastil iz člena 1a kadar koli 
prekliče.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek za morebitni preklic pooblastila, 
si prizadeva o tem obvestiti drugo 
institucijo in Komisijo v razumnem roku 
pred sprejetjem končne odločitve ter pri 
tem navede pooblastilo, ki naj bi se 
preklicalo, in možne razloge za preklic.
3. Z odločitvijo o preklicu pooblastila 
preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej 
odločitvi. Odločitev začne veljati takoj ali 
na dan, določen v odločitvi. Odločitev ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem 
listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Predlog sklepa
Člen 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1d

Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament in Svet lahko vloži 
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ugovor zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
se navedeni rok lahko podaljša za en 
mesec.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
koncem navedenega obdobja, če sta 
Evropski parlament in Svet oba obvestila 
Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku iz 
odstavka 1, ta ne začne veljati. V skladu s 
členom 296 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.

Or. en

Predlog spremembe 25
Daniel Caspary 

Predlog sklepa
Priloga 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga 1a
1) Brez poseganja v pristojnosti institucij 
držav članic, ki izvajajo nadzor nad 
nacionalnimi programi izvoznih kreditov, 
vsaka država članica Evropskemu 
parlamentu in Komisiji posreduje letno 
poročilo o dejavnostih. 
Letno poročilo o dejavnostih vsebuje 
naslednje informacije: 
• predstavitev vseh nacionalnih 
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instrumentov in programov, za 
katere se uporablja sporazum;

• pregled pomembnejših operativnih 
sprememb v obdobju poročanja 
(nove obveznosti, izpostavljenost, 
stroški premij, plačane terjatve in 
izterjave);

• predstavitev politike države članice 
na področju izvoznih kreditov ter 
okolja, socialnih vprašanj, 
človekovih pravic, trajnostnega 
kreditiranja in ukrepov proti
podkupninam.

2) Komisija pripravi mnenje o poročilih o 
letnih dejavnostih in splošnem dogajanju 
na tem področju politike ter ga posreduje 
Evropskemu parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Predlog sklepa
Priloga 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga 1a

1) Države članice vsako leto poročajo 
Komisiji, kako vsaka država članica izvaja 
sporazum.
Vsa obvestila iz poglavja IV: POSTOPKI 
– ob upoštevanju določb iz priloge V 
sporazuma – se sporočijo tudi Komisiji, 
med drugim vsi vidiki metodologije in 
izračuna premije, predpisi in postopki, 
uporabljeni v operacijah uradno podprtih 
izvoznih kreditov držav članic. 
2) Države članice vsako leto poročajo 
Komisiji o spoštovanju določbe v členu 23 
sporazuma, ki poleg obresti zahteva kritje 
tveganja nevračila izvoznih kreditov s 
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premijami.
3) Komisija Evropskemu parlamentu 
posreduje letno poročilo, v katerem 
povzame prejete podatke. 
Poročilo vključuje:
a) metodologijo za model ocene tveganja 
države, pri čemer se natančno opišejo 
upoštevani dejavniki, potrjeni med letom, 
na katerega se poročilo nanaša, ter način 
njihovega upoštevanja pri projektih z 
velikim učinkom, v skladu z opredelitvijo 
OECD;
b) metodologijo za premije, vključno z 
oceno okoljskih in socialnih tveganj ter 
tveganj v zvezi s človekovimi pravicami, 
pri čemer se natančno opišejo upoštevani 
dejavniki, potrjeni med letom, na katerega 
se poročilo nanaša, ter način njihovega 
upoštevanja pri projektih z velikim 
učinkom, v skladu z opredelitvijo OECD.

Or. it

Predlog spremembe 27
Joe Higgins

Predlog sklepa
Priloga 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga 1a
1) Države članice vsako leto poročajo 
Komisiji, kako vsaka država članica izvaja 
sporazum.

Komisija mora sprejeti tudi poročila 
organizacij civilne družbe na terenu, kot 
so sindikati, socialne in okoljske nevladne 
organizacije, skupine za varstvo 
človekovih pravic in lokalne skupnosti, o 
učinku naložb in operacij podjetij, ki jih 
podpirajo agencije za izvozne kredite. 
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Komisija objavi tudi ta poročila.

Vsa obvestila iz poglavja IV: POSTOPKI 
– ob upoštevanju določb iz priloge V 
sporazuma – se sporočijo tudi Komisiji, 
med drugim vsi vidiki metodologije in 
izračuna premije, predpisi in postopki, 
uporabljeni v operacijah uradno podprtih 
izvoznih kreditov držav članic , ki nato 
objavijo vse bistvene informacije.

2) Države članice vsako leto poročajo 
Komisiji o spoštovanju določbe v členu 23 
sporazuma, ki poleg obresti zahteva kritje 
tveganja nevračila izvoznih kreditov s 
premijami. 

Poročila držav članic se predložijo v 
pregled in komentiranje organizacijam 
civilne družbe na terenu, kot so sindikati, 
socialne in okoljske nevladne 
organizacije, skupine za varstvo 
človekovih pravic in lokalne skupnosti. 
Komisija mnenje teh skupin upošteva.

3) Komisija Evropskemu parlamentu 
predloži letno poročilo, v katerem 
povzema prejete podatke, z osnovnim 
gradivom, vključenim v prilogo.

Poročilo vključuje:

a) metodologijo za model ocene tveganja 
države, pri čemer se natančno opišejo 
upoštevani dejavniki, potrjeni med letom, 
na katerega se poročilo nanaša, ter njihov 
vpliv v povezavi s projekti z velikim 
učinkom, v skladu z opredelitvijo OECD;

b) metodologijo za premije, vključno z 
oceno okoljskih, delovnih in socialnih 
tveganj ter tveganj v zvezi s človekovimi 
pravicami, pri čemer se natančno opišejo 
upoštevani dejavniki, potrjeni med letom, 
na katerega se poročilo nanaša, ter njihov 
vpliv v povezavi s projekti z velikim 
učinkom, v skladu z opredelitvijo OECD;
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c) metodologijo za najnižje premijske
stopnje za tveganje države in državnih 
posojilojemalcev, postopke obračunavanja 
denarnih tokov in poslovnih dogodkov ter, 
kadar je ustrezno, kazalnike zasebnega 
trga;

d) razlike v najnižjih premijskih stopnjah, 
ki upoštevajo različno kakovost 
izvoznokreditnih proizvodov in delež 
zagotovljenega kritja;

e) uporabo zunajbilančnih instrumentov 
in metodologijo za vključevanje vseh 
stroškov poslovanja takšnih instrumentov; 

f) uporabo vseh drugih instrumentov za 
zmanjšanje tveganja.

4) Najpozneje pet let po začetku 
veljavnosti te odločbe Komisija oceni 
operacije uradno podprtih izvoznih 
kreditov držav članic, pri tem pa kot 
primerjalno merilo uporabi naslednje 
socialne, delovne in okoljske standarde ter 
standarde za človekove pravice: 
- zagotavljanje dostojnih delovnih 

razmer, vključno s pravico do 
delovanja sindikatov, do dostojne 
plače in do delovnih razmer, kot jih 
opredeljuje sindikalno gibanje;

- potrebo po zahtevah za poročanje o 
emisijah ogljika, da bi omogočili 
merjenje ogljičnega odtisa projektov;

- opuščanje subvencioniranja fosilnih 
goriv. Odprava subvencij za fosilna 
goriva je pospremljena z ukrepi, ki 
bodo zagotovili, da se življenjski 
standard delavcev in revnih ne bo 
poslabšal.

Or. en


