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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uplatňování některých pravidel 
v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů
(KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2006)0456),

– s ohledem na článek 133 Smlouvy o ES,

– s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0050/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro rozvoj 
a Hospodářského a měnového výboru (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Účastníci ujednání jsou zapojeni do 
nepřetržitého procesu, jehož cílem je 
minimalizovat narušení trhu 
prostřednictvím přímých či nepřímých 
dotací a vytvořit rovné podmínky, za 
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kterých bude pojistné účtované státem 
podporovanými exportními úvěrovými 
agenturami členských států OECD 
založeno na riziku a bude dlouhodobě 
pokrývat jejich provozní náklady a ztráty. 
Pro dosažení tohoto cíle je potřebná vyšší 
míra transparentnosti a podávání zpráv 
státem podporovanými exportními 
úvěrovými agenturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V zájmu podpory nepřetržitého 
procesu v rámci OECD, jehož cílem je 
dosáhnout vyšší míry transparentnosti 
a přísnějších norem pro podávání zpráv 
pro státem podporované exportní úvěrové 
agentury členských států OECD a dalších 
států, by měla Unie přijmout dodatečná 
opatření týkající se transparentnosti 
a podávání zpráv pro státem podporované 
exportní úvěrové agentury se sídlem 
v Unii, jak je stanoveno v příloze 1a 
tohoto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Zásady a normy EU vyplývající 
z politiky a práva EU a odrážející cíle 
Unie v oblasti rozvoje a upevnění 
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demokracie a právního státu, jakož 
i dodržování lidských práv a základních 
svobod, jak je uvedeno v článku 21 
Smlouvy o Evropské unii, by měly sloužit 
jako vodítko ve všech projektech 
financovaných prostřednictvím státem 
podporovaných exportních úvěrových 
agentur se sídlem v Unii, a to včetně 
zastřešujících enviromentálních zásad 
obsažených ve Smlouvě o EU, základních 
lidských práv uvedených v Listině 
základních práv Evropské unie a norem, 
které jsou součástí environmentálních 
a sociálních právních předpisů EU 
týkajících se odvětví a projektů 
financovaných státem podporovanými 
exportními úvěrovými agenturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) Cíle Evropské unie a jejích členských 
států v oblasti klimatu, pokud jde o jejich 
mezinárodní závazky a závazky 
v rámci Unie, by měly být vodítkem pro 
všechny projekty financované státem 
podporovanými exportními úvěrovými 
agenturami se sídlem v Unii. Patří k nim:
závěrečné prohlášení vedoucích 
představitelů ze summitu skupiny G20 
konaného ve dnech 24. a 25. září 2009 
v Pittsburghu o postupném odstraňování 
dotací na fosilní paliva; cíle Unie do roku 
2020 omezit vlastní emise skleníkových 
plynů o 30 % v porovnání s rokem 1990, 
zvýšit energetickou účinnost o 20 % 
a pokrýt 20 % své spotřeby energie 
z obnovitelných zdrojů; a cíl Unie do roku 
2050 snížit vlastní emise skleníkových 
plynů o 80 až 95 %.
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Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozhodnutí 2001/76/ES by proto mělo 
být zrušeno a nahrazeno tímto 
rozhodnutím, přičemž konsolidovaný 
a revidovaný text ujednání by k němu měl 
být připojen jako příloha, a rozhodnutí 
2001/77/ES by mělo být zrušeno,

(4) Rozhodnutí 2001/76/ES by proto mělo 
být zrušeno a nahrazeno tímto 
rozhodnutím, přičemž konsolidovaný 
a revidovaný text ujednání by k němu měl 
být připojen jako příloha 1, a rozhodnutí 
2001/77/ES by mělo být zrušeno,

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve Společenství se použijí pravidla 
uvedená v Ujednání o pravidlech pro 
státem podporované vývozní úvěry.

V Unii se použijí pravidla uvedená 
v Ujednání o pravidlech pro státem 
podporované vývozní úvěry.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Článek 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 a
Dodatečná opatření, která mají být v Unii 
uplatněna a jež se týkají transparentnosti 
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a podávání zpráv, jsou uvedena v příloze 
1a tohoto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha 1a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha 1a

1) Členské státy předkládají Komisi 
každoročně zprávu o provádění ujednání 
ze strany každého členského státu. 

Všechna oznámení z KAPITOLY IV: 
POSTUPY (při zohlednění ustanovení 
uvedených v příloze V tohoto ujednání) 
jsou předkládána také Komisi, včetně 
všech aspektů metodiky pojistného, 
výpočtů, pravidel a postupů použitých při 
poskytování státem podporovaných 
vývozních úvěrů ze strany členských států.
2) Členské státy předkládají Komisi 
každoročně zprávu o tom, zda každý 
členský stát plní ustanovení, které je 
obsaženo v článku 23 tohoto ujednání 
a které vyžaduje, aby bylo riziko 
nesplacení vývozních úvěrů pokryto nejen 
z úrokového zatížení, ale také z pojistných 
sazeb.
3) Komise předkládá Evropskému 
parlamentu výroční zprávu shrnující 
všechny obdržené údaje, přičemž základní 
prameny jsou obsaženy v příloze.
Zpráva obsahuje:

a) metodiku vzoru hodnocení rizika země 
s podrobnostmi o faktorech, které jsou 
zohledňovány a jejich posouzení ve vztahu 
k projektům, které mají podle definice 
OECD velký dopad a jež byly schváleny 
v průběhu roku, kterého se zpráva týká;
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b) metodiku výpočtu účtovaného 
pojistného, včetně ocenění 
enviromentálních a sociálních rizik a rizik 
spojených s lidskými právy, 
s podrobnostmi o faktorech, které jsou 
zohledňovány a jejich posouzení ve vztahu 
k projektům, které mají podle definice 
OECD velký dopad a jež byly schváleny 
v průběhu roku, kterého se zpráva týká;

c) metodiku výpočtu minimálních 
pojistných sazeb (MPR) úvěrového rizika 
země a úvěrového rizika svrchovaného 
dlužníka, přístupy týkající se hotovostního 
toku a nárůstu a případně ukazatele 
soukromého trhu;

d) odlišení minimálních pojistných sazeb, 
která zohledňují rozdílnou kvalitu 
produktů vývozních úvěrů a procento 
poskytovaného krytí; 

e) využití podrozvahových nástrojů 
a metodiky pro začlenění provozních 
nákladů těchto nástrojů;

f) využití jakýchkoliv dalších nástrojů pro 
snížení rizika.
4) Nejpozději do pěti let od vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost Komise vyhodnotí 
poskytování státem podporovaných 
vývozních úvěrů v členských státech 
pokud jde o
- porovnání se sociálními, pracovními 
a environmentálními normami, jak jsou 
zakotveny v mezinárodních dohodách;
- potřebu zavést oznamovací povinnost 
v oblasti emisí uhlíku, aby bylo možno 
změřit uhlíkovou stopu projektů;
- provádění postupného rušení dotací na 
fosilní paliva.

Or. en



PR\836155CS.doc 11/14 PE452.514v01-00

CS



PR\836155EN.doc PE452.514v01-00

CS United in diversity CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve většině průmyslově vyspělých zemí včetně všech členských států EU a zemí s rychle se 
rozvíjejícím hospodářstvím působí nejméně jedna státem podporovaná exportní úvěrová 
agentura (ECA), která je obvykle oficiální anebo téměř oficiální vládní agenturou. Exportní 
úvěrové agentury dohromady tvoří největší světový zdroj financování projektů soukromého 
sektoru ze strany států. Výše podpory velkých projektů v oblasti průmyslu a infrastruktury 
v rozvojových zemích, kterou poskytují exportní úvěrové agentury, několikrát přesahuje výši 
celkových ročních prostředků všech mezinárodních rozvojových bank. Celková výše záruk na 
vývozní úvěry poskytované exportními úvěrovými agenturami v členských státech EU 
v období 2004–2009 představuje přibližně 468 miliard EUR.

Exportní úvěrové agentury usnadňují zákonný obchod v případě, že soukromý kapitálový trh 
selže. Mají mnohem vyšší schopnost zvládat rizika než soukromé subjekty, protože nemusí 
platit daně a vytvářet zisk a mají proto v případě úročeného úvěru v porovnání se soukromými 
bankami mnohem větší manévrovací prostor, který jim umožní předejít ztrátám.Ze stejného 
důvodu však tyto agentury zároveň mohou znamenat velké narušení obchodu, pokud se jejich 
finanční operace neřídí společnými pravidly. 

Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech, které bylo uzavřeno v rámci pracovní 
skupiny OECD pro vývozní úvěry poskytuje nejdůležitější soubor společných pravidel. Podle 
Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, která představuje právně závazný 
mezinárodní rámec pro regulaci vládních subvencí, není úvěrová podpora vývozu 
poskytovaná soukromým společnostem považována za subvenci, pokud je tato podpora 
poskytnuta v souladu s ujednáním OECD. Základem tohoto souladu je skutečnost, že na 
vývozní úvěry se vztahuje povinnost vrátit v určitém časovém rámci poskytnuté finanční 
prostředky a že je účtováno minimální platné pojistné (MPR) za účelem pokrytí rizika 
nesplacení vývozních úvěrů (úvěrové riziko), které zohledňuje rizika a je přiměřené 
v souvislosti s pokrytím dlouhodobých provozních nákladů a ztrát.

Exportní úvěrové agentury a nedostatečná transparentnost

Zpravodaj plně uznává, že exportní úvěrové agentury jsou důležitým nástrojem pro podporu 
obchodu a investic evropských společností. Vzhledem k výši veřejných dluhů většiny 
členských států EU se zdá finanční zabezpečení jejich operací nanejvýš důležité. Pokud by se 
ukázalo, že exportní úvěrové agentury se budou muset obrátit na daňové poplatníky, aby 
mohly refinancovat své operace, vážně by to ohrozilo podporu těchto agentur ze strany 
veřejnosti. 

Je však nemožné zjistit, co přesně exportní úvěrové agentury financují nebo v minulosti 
financovaly. K dispozici jsou jen omezené údaje. Některé národní exportní úvěrové agentury 
dokonce ani nevypracovávají pravidelné zprávy o celkové bilanci svých ročních operací. 
Mnohé další zase neposkytují údaje rozlišené podle jednotlivých sektorů anebo ze 
zeměpisného hlediska. A to je v rozporu s požadavky transparentnosti, které jsou obsaženy 
v ujednání OECD z roku 2005, k němuž přistoupily všechny členské státy EU, a které nyní 
budou převedeny do právních předpisů EU. 
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Nedostatek transparentnosti vede k obrovským nákladům a překročení časových lhůt, což je 
v rozporu s pravidly pro zamezení ztrátám obsaženými v ujednání OECD. Rovněž vytváří 
větší prostor pro uplácení a korupci.

Zpravodaj považuje požadavky na předkládání zpráv obsažené v ujednání OECD za 
nedostatečné pro účely monitorování spolehlivosti finančních operací evropských exportních 
úvěrových agentur. Je dále znepokojen velmi reálnými vyhlídkami na to, že v budoucnu bude 
nedostatků přibývat, a to zejména v důsledku finanční a hospodářské krize. Co se obecně týče 
finančního sektoru, současná finanční krize by měla tvůrce právních předpisů upozornit na to, 
že je potřeba podrobnějších požadavků na předkládání zpráv než jsou ty, které v současné 
době obsahuje ujednání OECD.

Ujednání OECD neobsahuje požadavky potřebné k zaručení spravedlivého stanovování výše 
pojistných sazeb, a to vzhledem k tomu, že neobsahuje žádná pravidla týkající se 
transparentnosti a minimálních norem uplatňování výpočtů sociálních a environmentálních 
rizik. Předpokládá se v něm pouze dobrovolné oznamování těchto výpočtů. Je třeba zohlednit 
skutečnost, že většina projektů financovaných exportními úvěrovými agenturami je tak 
rizikových, že je soukromý kapitálový trh nepodpoří. Neúspěch při stanovování minimálních 
standardů při výpočtu sociálních a environmentálních rizikových faktorů při nákladech na 
poskytnutí úvěru anebo záruky podporuje boj o dosažení co nejnižší úrovně nákladů na úvěry, 
a to dokonce i mezi exportními úvěrovými agenturami členských států EU, což následně vede 
k podpoře skrytých ochranářských opatření.

Zpravodaj navrhuje upravit požadavky transparentnosti týkající se výpočtu rizik a stanovit 
poskytování informací o podrozvahových operacích a výpočtu sociálních a environmentálních 
rizik jako povinné. Zpravodaj konkrétně navrhuje, aby byla zavedena povinnost členských 
států EU každoročně předkládat Komisi zprávy o činnosti jejich exportních úvěrových 
agentur,pokud jde o tyto otázky.

Exportní úvěrové agentury a politika soudržnosti EU

Exportní úvěrové agentury jsou nástroji veřejné politiky, které mají dobré předpoklady 
k tomu, aby přispívaly k financování mezinárodních cílů, k jejichž plnění se EU zavázala, 
zejména pokud jde o změnu klimatu a zmírňování chudoby. Vstup Lisabonské smlouvy 
v platnost sebou přináší požadavek posílené soudržnosti týkající celé oblasti vnější činnosti 
EU. Exportní úvěrové agentury je zcela určitě třeba posuzovat na základě těchto hledisek.

Odhaduje se však, že exportní úvěrové agentury podporují dvakrát více projektů v oblasti 
ropy, zemního plynu a těžby než všechny mezinárodní rozvojové banky dohromady. Polovina 
průmyslových projektů s vysokými emisemi CO2 v rozvojových zemí je nějakým způsobem 
podporována exportními úvěrovými agenturami. Jedním z důvodů je to, že většina těchto 
projektů představuje z důvodu environmentálního, politického, sociálního a kulturního dosahu 
vysoké riziko a bez pomoci a finanční podpory exportních úvěrových agentur by nebylo 
možné je uskutečnit. 

Exportní úvěrové agentury jsou tedy strategickými pilíři rozvoje a nesou obrovskou 
odpovědnost za škodlivé následky hospodářské aktivity pro životní prostředí. Jako státem 
podporované instituce by exportní úvěrové agentury spíše měly a mohly sehrávat významnou 
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úlohu při podpoře přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v souladu se závazky svých vlád, 
jež se týkají klimatu.

Komise ve svém návrhu legislativního základu dokumentu uvádí, že není třeba přezkoumávat 
ujednání OECD s ohledem na to, zda je v souladu s politikami a cíli EU (bod odůvodnění 1) 
ani požadovat posouzení dopadu (bod odůvodnění 2), a to bez ohledu na novou situaci podle 
Lisabonské SFEU a důkazy toho, že převážná většina záruk a úvěrů poskytovaných 
exportními úvěrovými agenturami podporuje aktivity v oblasti ropy a těžební činnosti, které 
podle Světové banky přispívají ke zmírňování chudoby nejméně. 

Zpravodaj navrhuje zahrnout do dohody horizontální požadavky, které by mohly exportní 
úvěrové agentury v členských státech EU efektivně vést k tomu, aby přispívaly k politikám 
a cílům EU.


