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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus riiklikult 
toetatavate ekspordikrediitide suuniste rakendamise kohta
(KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0456);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 133;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule "Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele“ 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0050/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni ja 
majandus- ja rahanduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kokkuleppe osalised osalevad 
pidevas protsessis, mille eesmärk on 
vähendada otsesest ja kaudsest 
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subsideerimisest tingitud turumoonutusi 
ja luua võrdsed võimalused, kus OECD 
liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediidiasutuste sissenõutavad 
garantiipreemiad on riskipõhised ja 
katavad pikaajalises plaanis nende 
tegevuskulud ja kahjud. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on vaja riiklikult 
toetatavate ekspordikrediidiasutuste 
suuremat läbipaistvust ja põhjalikumat 
aruandlust.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Selleks et toetada OECD 
liikmesriikide ja muude riikide riiklikult 
toetatavate ekspordikrediidiasutuste 
läbipaistvuse ja aruandlusstandardite 
suurendamise jätkuvat protsessi OECDs, 
peaks liit kohaldama liidus asuvatele ja 
riiklikult toetatavatele 
ekspordikrediidiasutustele täiendavaid 
läbipaistvuse ja aruandluskohustuse 
meetmeid, nagu on sätestatud käesoleva 
otsuse 1. a lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Kõigi projektide puhul, mida 
rahastavad liidus asuvad ja riiklikult 
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toetatavad ekspordikrediidiasutused, 
tuleks kohaldada ELi põhimõtteid ja 
standardeid, mis tulenevad ELi poliitikast 
ja õigusest ning kajastavad liidu eesmärke 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtete 
arendamisel ja tugevdamisel, inimõiguste 
ja põhivabaduste austamist, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 
21, Euroopa Liidu lepingus sätestatud 
üldiseid keskkonnakaitse põhimõtteid, 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud peamisi inimõigusi ning liidu 
keskkonna- ja sotsiaalkaitsealastes 
õigusaktides sätestatud standardeid, mis 
puudutavad riiklikult toetatavate 
ekspordikrediidiasutuste rahastatavaid 
sektoreid ja projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Kõigi projektide puhul, mida 
rahastavad liidus asuvad ja riiklikult 
toetatavad ekspordikrediidiasutused, 
tuleks lähtuda Euroopa Liidu ja tema 
liikmesriikide võetud liiduga seotud ja 
rahvusvahelistest kliimaalastest 
eesmärkidest. Need hõlmavad: riigipeade 
ja valitsusjuhtide G20 Pittsburghi 24. ja 
25. septembri 2009. aastal tippkohtumise 
lõppdeklaratsiooni kaotada järkjärgult 
fossiilkütuste toetused; liidu eesmärki 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
võrreldes 1990. aasta tasemega 30%, 
suurendada energiatõhusust 20% ja 
saavutada, et aastaks 2020 moodustaks 
taastuvenergiaallikatest toodetud energia 
tarbimine 20%; ning liidu eesmärki 
vähendada oma kasvuhoonegaaside 
heidet aastaks 2050 80–90%.
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Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Seepärast tuleks otsus 2001/76/EÜ 
tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva 
otsusega koos selle lisas oleva kokkuleppe 
konsolideeritud ja läbivaadatud tekstiga 
ning otsus 2001/77/EÜ tuleks tunnistada 
kehtetuks,

(4) Seepärast tuleks otsus 2001/76/EÜ 
tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva 
otsusega koos selle 1. lisas oleva 
kokkuleppe konsolideeritud ja läbivaadatud 
tekstiga ning otsus 2001/77/EÜ tuleks 
tunnistada kehtetuks,

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suuniseid, mis sisalduvad kokkuleppes 
riiklikult toetatava ekspordikrediidi 
suuniste kohta, kohaldatakse ühenduses.

Suuniseid, mis sisalduvad kokkuleppes 
riiklikult toetatava ekspordikrediidi 
suuniste kohta, kohaldatakse liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Liidus kohaldatavad lisameetmed 
läbipaistvuse ja aruandluse kohta on 
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sätestatud käesoleva otsuse 1. a lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
1. a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. lisa 

1) Iga liikmesriik annab komisjonile igal 
aastal aru selle kohta, kuidas ta on 
kokkulepet rakendanud. 

Kõigist IV PEATÜKK: MENETLUSED 
kohaselt edastavatest teatistest antakse 
kokkuleppe V lisas toodud sätteid arvesse 
võttes aru ka komisjonile, kaasa arvatud 
kõik aspektid, mis puudutavad 
liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediitidega seotud 
operatsioonides kasutatud 
garantiipreemiate metoodikat, arvutamist, 
eeskirju ja korda. 

2) Iga liikmesriik esitab komisjonile igal 
aastal aruande selle kohta, kuidas ta 
järgib kokkuleppe artiklit 23, mille 
kohaselt lisaks intressitasudele nõutakse 
sisse garantiipreemia, et katta 
ekspordikrediidi tagasimaksmata jätmise 
riski. 

3) Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile aruande, mis sisaldab 
kokkuvõtet saadud andmetest, lisades 
alusandmed lisana. 

Aruanne sisaldab järgmist:

a) riigi laenuriskide hindamismudeli 
metoodika, milles on üksikasjalikult 
esitatud arvessevõetud tegurid ja nende 
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käsitlemine seoses OECD määratlusele 
vastavate suure mõjuga projektidega, mis 
on heaks kiidetud aastal, mida aruanne 
käsitleb; 

b) sissenõutud garantiipreemiate 
metoodika, sealhulgas keskkonna-, 
sotsiaal- ja inimõigustega seotud riskide 
hindamine, koos üksikasjadega 
arvessevõetud tegurite ja nende 
käsitlemise kohta seoses OECD 
määratlusele vastavate suure mõjuga
projektidega, mis on heaks kiidetud 
aastal, mida aruanne käsitleb;

c) metoodika alammäära arvutamiseks 
riigi laenuriski ja riigi maksejõuetusriski 
puhul, tekke- ja kassapõhised 
raamatupidamisandmed ja vajaduse 
korral eraturu näitajad; 

d) garantiipreemia alammäärade eristus, 
milles võetakse arvesse osaliste 
pakutavate ekspordikrediidi toodete 
kvaliteedi ja garantiiprotsendi erinevust; 

e) bilansiväliste vahendite kasutamine ja 
selliste vahendite tegevuskulude 
arvestamise metoodika;

f) muude riski vähendamise vahendite 
kasutamine.
4) Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
otsuse jõustumist hindab komisjon 
liikmesriikide riiklikult toetatavate 
ekspordikrediitidega teostatud 
operatsioone seoses järgmisega: 
– rahvusvahelistes lepingutes sisalduvad 
sotsiaalsed ning tööjõu- ja 
keskkonnastandardid;
– vajadus anda aru CO2 heitkogustest, et 
oleks võimalik hinnata projektide CO2-
jalajälge;
– fossiilkütuste toetuse järkjärgulise 
kaotamise rakendamine.
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Or. en
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SELETUSKIRI

Enamikus tööstusriikides, kaasa arvatud kõik ELi liikmesriigid ja suurem osa kiiresti areneva 
majandusega riike, on vähemalt üks riiklikult toetatav ekspordikrediidiasutus, mis tavaliselt 
kuulub ametlikult või poolametlikult valitsusasutuste hulka. Ekspordikrediidiasutused kokku 
moodustavad erasektori projektide jaoks maailma suurima ametliku rahastamisallika. 
Ekspordikrediidiasutuste laenud arenguriikide suurtele tööstus- ja infrastruktuuriprojektidele 
ületavad mitmekordselt mitmepoolsete arengupankade aastased laenusummad kokku. ELi 
liikmesriikide ekspordikrediidiasutuste poolt aastatel 2004–2009 antud 
ekspordikrediiditagatiste kogumaht oli ligikaudu 468 miljardit eurot.

Ekspordikrediidiasutused hõlbustavad seaduslikku kaubandust seal, kus erakapitaliturg seda 
teha ei suuda. Nende riskitaluvus on palju suurem kui erasektori ettevõtjatel, sest nad ei pea 
makse maksma ega kasumit teenima ning neil on seetõttu palju rohkem aega pikaajalise laenu 
tagasisaamiseks kui erapankadel. Kuid samal põhjusel võivad ekspordikrediidiasutused 
põhjustada suuri kaubandusmoonutusi, kui nende rahastamistegevust ühiste eeskirjade abil ei 
ohjeldata. 

Kokkulepe riiklikult toetatava ekspordikrediidi kohta (OECD kokkulepe), mille üle pidas 
läbirääkimisi OECD ekspordikrediidi töörühm, sisaldab kõige tähtsamaid ühiseid eeskirju. 
Vastavalt WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete kokkuleppele, mis moodustab 
õiguslikult siduva rahvusvahelise raamistiku riiklike subsiidiumide reguleerimiseks, ei loeta 
eraettevõtetele antavat ekspordikrediiditoetust subsiidiumiks, kui toetust antakse nimetatud 
OECD kokkuleppe kohaselt. Põhireegliks on, et ekspordikrediit peab vastama teatud tähtajaga 
tagasimaksenõuetele ning sisse nõutakse laenuriski garantiipreemia alammäär, et katta 
ekspordikrediidi tasumata jätmise riski (krediidirisk), ning see määr peab olema riskipõhine ja 
piisav pikaajaliste tegevuskulude ja kahjude katmiseks.

Ekspordikrediidiasutused ja puudused seoses läbipaistvusega
Raportöör mõistab täiesti, et ekspordikrediidiasutused on tähtis vahend Euroopa ettevõtete 
äritegevuse ja investeeringute toetamiseks. Enamiku liikmesriikide eelarvepuudujääki silmas 
pidades näib siiski äärmiselt tähtis, et nende tegevus oleks rahaliselt usaldusväärne. Kui 
ilmneks, et ekspordikrediidiasutused peavad oma tegevuse edasiseks rahastamiseks 
maksumaksja poole pöörduma, vähendaks see avalikkuse toetust neile asutustele. 

Kuid võimatu on välja selgitada, mida ekspordikrediidiasutused rahastavad või on minevikus 
rahastanud. Selle kohta leidub vaid lünklikke andmeid. Mõned riiklikud 
ekspordikrediidiasutused isegi ei esita korrapäraselt aastaaruandeid oma tegevuse üldise 
bilansi kohta. Paljud ei avalda oma laenutegevuse kohta sektorite kaupa jaotatud andmeid ega 
geograafilist jaotust. See on vastuolus läbipaistvusnõuetega OECD 2005. aasta 
ekspordikrediidi kokkuleppes, mida kõik ELi liikmesriigid järgivad ja mis peatselt ELi 
õigusesse üle võetakse. 

Läbipaistmatus toob kaasa tohutuid kulutusi ja tähtaegade ületamist, sest rikutakse OECD 
ekspordikrediidi kokkuleppe tasakaalupunkti nõudeid. Samuti soodustab see altkäemaksu ja 
korruptsiooni.
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Raportöör peab OECD kokkuleppe aruandlusnõudeid liiga nõrkadeks, et need võimaldaksid 
kontrollida Euroopa ekspordikrediidiasutuste finantstegevuse usaldusväärsust. Peale selle 
kardab raportöör, et laenude tasumatajätmine väga tõenäoliselt tulevikus sageneb, eelkõige 
pärast finants- ja majanduskriisi. Praegune finantskriis peaks nii finantssektorile kui ka 
õigusloojatele selgeks tegema, et aruandlusnõuded peavad olema üksikasjalikumad kui need, 
mida OECD kokkulepe ette näeb.

OECD kokkulepe ei sisalda nõudeid, mida on vaja preemiate õiglase hinnakujunduse 
tagamiseks, sest selles puuduvad sotsiaalse ja keskkonnariski arvutamise jaoks vajalik 
läbipaistvus ja miinimumstandardid. OECD kokkulepe näeb ette üksnes vabatahtliku 
teatamise sellistest kalkulatsioonidest. Seejuures tuleb arvesse võtta asjaolu, et enamik 
ekspordikrediidiasutuste toetatud projektidest on nii riskantsed, et erakapitaliturg neid 
rahastada ei taha. Kuna krediidi- ja tagatiskuludega seotud sotsiaalse ja keskkonnariski 
tegurite arvutamise miinimumnõudeid ei ole kehtestatud, tekib isegi liikmesriikide 
ekspordikrediidiasutuste vahel võidujooks madalaimate krediidikulude nimel ning see toetab 
varjatud protektsionismi.

Raportöör soovitab korrastada riskikalkulatsioonide läbipaistvuse ja bilansiväliste vahendite 
avaldamise nõuded ning muuta sotsiaalse ja keskkonnariski hindamise tulemustest teatamine 
kohustuslikuks. Raportöör teeb konkreetse ettepaneku kohustada ELi liikmesriike igal aastal 
komisjonile oma ekspordikrediidiasutuste tegevusest eespool nimetatuga seoses aru andma. 

Ekspordikrediidiasutused ja ELi poliitika sidusus

Ekspordikrediidiasutused kujutavad endast avaliku poliitika vahendit, millel on potentsiaalselt 
hea positsioon, et anda oma panus ELi toetatud rahvusvaheliste eesmärkide rahastamisse, 
eelkõige kliimamuutuse leevendamise ja vaesuse vähendamise valdkonnas. Lissaboni leping 
toob kaasa kogu ELi välistegevuse senisest suurema ühtsuse nõude. Ekspordikrediidiasutusi 
tuleb kindlasti hinnata nimetatud eesmärkide taustal.

Ekspordikrediidiasutused toetavad aga hinnanguliselt kaks korda suuremat arvu nafta-, gaasi-
ja kaevandusprojekte kui kõik mitmepoolsed arengupangad kokku. Pool kõigist arenguriikide 
suuri CO2-heiteid tekitavatest tööstusprojektidest toimib ekspordikrediidiasutuste mingit liiki 
toetuse abil. Selle üheks põhjuseks on asjaolu, et suurem osa neist projektidest on oma 
keskkonna-, sotsiaalse ja kultuurilise mõju poolest suure riskiga ning neid ei oleks ilma 
ekspordikrediidiasutuste toetuse ja rahalise abita võimalik käivitada. 

Seega moodustavad ekspordikrediidiasutused arengu strateegilise tõukejõu, mille osa 
äriühingute tegevuse keskkonnakahjulikus mõjus on väga suur. Kuivõrd nad tegutsevad 
valitsuse toetusel, võiksid ekspordikrediidiasutused tegelikult edendada ja peaksid edendama 
üleminekut vähese süsinikuheitega majandusele, mis on kooskõlas valitsuse võetud 
kliimakohustustega.

Vaatamata uuele olukorrale seoses Euroopa Liidu toimimise lepinguga ning asjaolule, et 
valdav enamus ekspordikrediidiasutuste laenudest ja tagatistest toetab naftatootmis- ja 
kaevandustegevust, mis Maailmapanga andmeil vaesuse vähendamisele kõige vähem kaasa 
aitab, ei näe komisjon oma ettepanekus vähimatki vajadust OECD kokkulepet läbi vaadata, et 
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kontrollida selle vastavust ELi poliitikale ja eesmärkidele (põhjendus 1) või esitada 
mõjuhinnang (põhjendus 2). 

Raportöör soovitab lisada ettepanekusse horisontaalsed nõuded, mis võiksid tulemuslikult 
suunata Euroopa Liidu liikmesriikide ekspordikrediidiasutusi ELi poliitikat ja eesmärke 
toetama.


