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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни 
кредити 
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
((COM(2006)0456),

– като взе предвид член 133 от Договора за ЕО,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0050/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по международна търговия и становищата 
на комисията по развитие  и на комисията по икономически и парични въпроси 
(A7-0000/2010),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Участниците в Споразумението 
са част от непрекъснат процес, 
чиято цел е да сведе до минимум 
нарушаването на пазара чрез пряко 
или непряко субсидиране и да създаде 
равни условия, при които включените 
от официално подкрепяните агенции 
за експортно кредитиране на ОИСР 
премии се основават на риска и 
покриват дългосрочни разходи по 
обслужването и загуби. За да се 
насърчи тази цел е необходима по-
висока степен на прозрачност и 
отчетност от страна на официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В подкрепа на продължаващия 
процес в ОИСР за по-високи 
стандарти за прозрачност и 
отчетност за официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране на членовете на ОИСР и 
други страни, Съюзът следва да 
прилага допълнителни мерки за 
прозрачност и отчетност за 
официално подкрепяните агенции за 
експортно кредитиране със седалище 
в Съюза, както е посочено 
приложение 1а от настоящото 
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решение.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 3 в (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Принципите и стандартите на 
ЕС, произтичащи от политиката и 
правото на ЕС и отразяващи целите 
на Съюза за развитие и консолидиране 
на демокрацията и правовата 
държава и за зачитане на правата на 
човека и основните свободи, както е 
посочено в член 21 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), следва да 
бъдат ползвани за насока за всички 
проекти, финансирани от официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране със седалище в Съюза, 
включително централните принципи 
за опазване на околната среда, които 
се съдържат в ДЕС, основните права 
на човека, посочени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и стандартите, заложени в 
законодателството на ЕС в областта 
на околната среда и в социалната 
сфера, отнасящи се до секторите и 
проектите, финансирани от 
официално подкрепяните агенции за 
експортно кредитиране;

Or. en
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 3 г (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) Целите на Европейския съюз и 
неговите държави-членки във връзка с 
климата по отношение на 
ангажиментите на Съюза и 
международните ангажименти 
следва да дават насоки за всички 
проекти, финансирани от официално 
подкрепяните агенции за експортно 
кредитиране със седалище в Съюза. Те 
включват: окончателната 
декларация на държавните и 
правителствени ръководители от 
срещата на върха в Питсбърг на 24 -
25 септември 2009 г. за поетапното 
спиране на субсидиите за изкопаеми 
горива, целите на Съюза до 2020 г. да 
се намалят емисиите на парникови 
газове с 30 % в сравнение с равнищата 
от 1990 г., да се увеличи енергийната 
ефективност с 20 % и 20 % от 
потреблението на електроенергия да 
се задоволява от възобновяеми 
източници, както и целта на Съюза 
да се намалят емисиите на парникови 
газове с 80-95 % до 2050 г.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това Решение 2001/76/ЕО 
следва да бъде отменено и заменено с 
настоящото решение, съдържащо 
консолидирания и преработен текст на 

(4) Поради това Решение 2001/76/ЕО 
следва да бъде отменено и заменено с 
настоящото решение, съдържащо 
консолидирания и преработен текст на 
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споразумението, приложен към него, а 
Решение 2001/77/ЕО следва да бъде 
отменено.

споразумението, приложен към него 
като приложение 1, а Решение 
2001/77/ЕО следва да бъде отменено.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките, които се съдържат в 
споразумението относно насоките за 
официално подкрепяните експортни 
кредити, се прилагат в Общността.

Насоките, които се съдържат в 
споразумението относно насоките за 
официално подкрепяните експортни 
кредити, се прилагат в Съюза.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а

Допълнителните мерки за 
прозрачност и отчетност, които 
следва да се прилагат в Съюза, са 
посочени в приложение 1а към 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за решение
Приложение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение 1а

1) Държавите-членки докладват пред 
Комисията всяка година относно 
прилагането на Споразумението от 
всяка държава-членка. 

Всички уведомления от ГЛАВА ІV: 
ПРОЦЕДУРИ – като вземат предвид 
разпоредбите, посочени в приложение 
V към Споразумението – също така се 
докладват на Комисията, 
включително всички аспекти на 
методологията, изчисленията, 
правилата и процедурите за 
премиите, използвани от официално 
подкрепяните експортни кредити на 
държавите-членки. 

2) Държавите-членки докладват пред 
Комисията всяка година относно 
спазването от всяка страна-членка 
на разпоредбите на член 23 от 
Споразумението, който изисква 
рискът от неплащане на експортни 
кредити да се покрива от суми от 
премии и лихви.

3) Комисията представя на 
Европейския парламент годишен 
доклад, който обобщава получените 
данни, а основният материал е 
включен в приложението. 

Докладът ще съдържа:

а) методологията за модел за оценка 
на риска на държавата, който описва 
взетите предвид фактори и 
отчитането им във връзка с проекти 
с голямо въздействие, както е 
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определено от ОИСР, и одобрени в 
годината, за която се отнася 
докладът;

б) методологията за таксуването на 
премиите, включително определяне 
на цената на екологични и социални 
рискове и рискове в областта на 
правата на човека, и отчитането им 
във връзка с проекти с голямо 
въздействие, както е определено от 
ОИСР, и одобрени в годината, за 
която се отнася докладът;

в) методологията за минимални 
ставки на премиите (МСП) за 
държавен и суверенен кредитен риск, 
подходите за паричните потоци и 
текущото начисляване и, по 
целесъобразност, показатели за 
частния пазар;

г) разликите в МСП, при които се 
взема под внимание различното 
качество на експортните кредитни 
продукти и процентът на осигурено 
покритие; 

д) използването на задбалансови 
инструменти и методологията за 
включване на текущите разходи за 
тези инструменти;

е) използването на други 
инструменти за ограничаване на 
риска.
4) Не по-късно от пет години след 
влизането в сила на настоящото 
решение Комисията оценява 
функционирането на официално 
подкрепяните от държавите-членки 
експортни кредити по отношение на:
- показатели в областта на 
социалните, трудовите и 
екологичните стандарти, както са 
заложени в международните 
споразумения;
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- необходимостта от изисквания за 
отчетност на въглеродните емисии, 
за да се даде възможност да се измери 
въглеродният отпечатък на 
проектите;
- прилагане на поетапното спиране на 
субсидиите за изкопаеми горива;

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Повечето индустриализирани държави, включително всички държави-членки на ЕС и 
повечето страни с бързо развиващи се икономики, разполагат с поне една агенция за 
експортно кредитиране (ECA), която обикновено е официален или полуофициален клон 
на правителството. В своята съвкупност агенциите за експортно кредитиране (ECA) 
представляват най-големият източник в световен мащаб за официално финансиране на 
проекти от частния сектор. Гарантирането от страна на агенциите за експортно 
кредитиране (ECA) на едромащабни промишлени и инфраструктурни проекти в 
развиващите се страни надвишава няколко пъти съвкупното годишно финансиране на 
всички многостранни банки за развитие. Съвкупният обем на гаранциите за експортни 
кредити, предоставени между 2004 г. и 2009 г. от агенциите за експортно кредитиране 
на държавите-членки на ЕС, възлиза на приблизително 468 милиарда евро. 

Агенциите за експортно кредитиране подпомагат законната търговия там, където 
частният капиталов пазар не може. Те имат много по-висок капацитет за поемане на 
риск от частния сектор, защото не трябва да плащат данъци и да реализират печалба и 
следователно разполагат с повече място за маневриране за покриване на разходи по 
отпуснати кредити в сравнение с частните банки. Поради същата причина обаче 
агенциите за експортно кредитиране могат да доведат до съществено нарушаване на 
търговията, ако кредитните им операции не се подчиняват на общи правила. 

„Споразумението относно официално подкрепяните експортни кредити“, договорено в 
работната група за експортни кредити към ОИСР („Споразумението“), съдържа най-
важните общи правила. Съгласно Споразумението на СТО относно субсидиите и 
изравнителните мерки (Споразумение СИМ), което предоставя правно задължителната 
международна рамка за регулиране на държавните субсидии, предоставената на частни 
дружества подкрепа за експортен кредит не се счита субсидия, ако подкрепата се 
извършва при спазване на Споразумението на ОИСР. Спазването означава, че 
експортните кредити подлежат на изплащане в рамките на определен срок от време и 
че се таксува минимален процент на премия за покриване на риска от неизплащане на 
експортния кредит (кредитния риск), която се основава на риска и е достатъчна да 
покрие дългосрочни разходи по обслужване и загуби.

Агенциите за експортно кредитиране и недостатъците по отношение на 
прозрачността

Докладчикът напълно осъзнава, че агенциите за експортни кредити са важен 
инструмент за подкрепа на търговията и инвестициите на европейските дружества.  В 
контекста на ситуацията с публичния дефицит в повечето държави-членки на ЕС обаче 
е изключително важно дейността им да бъде стабилна от финансова гледна точка. 
Използването на парите на данъкоплатците за рефинансиране на дейности би 
подкопало обществената подкрепа за агенциите за експортно кредитиране. 

Изглежда невъзможно да се установи обаче какво финансират агенциите за експортно 
кредитиране сега и какво са финансирали в миналото. Данните за това са съвсем 
оскъдни. Някои национални агенции за експортно кредитиране дори не отчитат 
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редовно общия баланс на годишната си дейност. Много други не отчитат данни за 
кредитирането, разбити по сектори или географски области. Това става въпреки 
изискванията за прозрачност в споразумението на ОИСР от 2005 г., към които всички 
държави-членки на ЕС се придържат и които сега ще станат част от правото на ЕС. 

Липсата на прозрачност улеснява значителни превишения на предвидените разходи и 
срокове в нарушение на разпоредбите за покриване на разходите от споразумението на
ОИСР.  Тя също така улеснява даването на подкупи и корупцията.

Докладчикът смята изискванията за отчетност в споразумението на ОИСР за 
недостатъчни за наблюдение на надеждността на финансовите операции на 
европейските агенции за експортно кредитиране. Освен това той е обезпокоен от много 
реалната перспектива от нарастване на броя на неустойките в бъдеще, особено 
непосредствено след финансовата и икономическа криза. Що се отнася до финансовия 
сектор като цяло, настоящата финансова криза би следвало да накара законодателите да 
осъзнаят, че са необходими разпоредби за по-подробна отчетност от понастоящем 
съдържащите се в споразумението на ОИСР.

Споразумението на ОИСР не съдържа изискванията, необходими за гарантиране на 
справедливо определяне на размера на премиите, тъй като не предвижда разпоредби по 
отношение на прозрачността и минималните стандарти при прилагане на изчисления на 
социалния и екологичния риск. Споразумението на ОИСР предвижда единствено 
уведомяване на доброволна основа за такива изчисления. Това трябва да се разглежда в 
контекста на обстоятелството, че повечето проекти, подкрепяни от агенциите за 
експортно кредитиране, са с такъв висок риск, че частният капиталов пазар ги отказва. 
Непоставянето на минимални стандарти при изчислението на факторите на социалния 
или екологичния риск или цената на гаранцията предизвиква надпревара, дори сред 
агенциите за експортно кредитиране на държавите-членки на ЕС, за най-евтини 
кредитни разходи, което води до скрит протекционизъм.

Докладчикът предлага „подреждане” на изискванията за прозрачност при изчисление 
на риска и за разкриване на задбалансовите инструменти и въвеждане на задължително 
уведомяване относно изчисленията на социалния и екологичен риск. Конкретно 
докладчикът предлага въвеждането на изискване държавите-членки на ЕС за докладват 
всяка година на Комисията относно дейността в тази насока на своите агенции за 
експортно кредитиране.

Агенциите за експортно кредитиране и последователността на политиките на ЕС

Агенциите за експортно кредитиране са в потенциално благоприятна позиция да 
служат като инструменти на публичната политика, които допринасят за финансирането 
на международни цели на ЕС, особено в областта на изменението на климата и 
намаляването на бедността. Договорът от Лисабон засилва изискванията за 
последователност в цялата област на външна дейност на ЕС. Агенциите за експортно 
кредитиране следва да бъдат оценявани в контекста на тези цели.

Счита се обаче, че агенциите за експортно кредитиране подкрепят два пъти повече 
проекти за нефт, газ и минно дело, отколкото всички многостранни банки за развитие, 
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взети заедно. Половината от всички промишлени проекти с интензивни емисии на CО2 
в развиващите се страни имат някаква подкрепа от страна на агенции за експортно 
кредитиране. Това се дължи отчасти на факта, че повечето от тези проекти са 
високорискови поради въздействието им върху околната среда, политиката, социалната 
сфера и културата и следователно тяхното съществуване би било невъзможно без 
подкрепата и финансовата помощ от страна на агенциите за експортно кредитиране. 

Следователно агенциите за експортно кредитиране са стратегически ключови елементи 
за развитието, които допринасят значително за вредното въздействие върху околната 
среда, причинено от дейността на корпоративните дружества. В качеството си на 
институции, подкрепяни от правителствата, агенциите за експортно кредитиране следва 
и биха могли вместо това да играят значителна роля за насърчаване на прехода към 
нисковъглеродна икономика в съответствие с ангажиментите, поети от техните
национални правителства в областта на климата.

Независимо от новата ситуация след влизането в сила на ДФЕС и данните, че по-
голямата част от кредитите и гаранциите, предоставяни от агенциите за експортно 
кредитиране, са в областта на нефтената, минната и добивната промишленост, които 
според Световната банка най-малко допринасят за намаляване на бедността, в 
предложението си за законодателна шапка на досието Комисията не намира за 
необходимо да направи проверка за съответствие между Споразумението на ОИСР и 
политиките и целите на ЕС (Съображение 1) или да предвиди оценка на въздействието 
(Съображение 2). 

Докладчикът предлага включването на хоризонтални изисквания, които да насочват 
агенциите за експортно кредитиране на държавите-членки на ЕС да допринасят за 
политиките и целите на ЕС.


