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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a már létező jogszabály, illetve érintett 
rendelkezésének megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament 
által módosítani kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított –
rendelkezésének idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen
részekben az esetleges törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0456),

– tekintettel az EK-Szerződés 133. cikkére,

– tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0050/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési 
Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megállapodás résztvevői egy 
megszakítás nélküli folyamatnak is 
részesei, amelynek célja a közvetlen vagy 
közvetett támogatásokon keresztüli 
piactorzulás minimalizálása és olyan 



PE452.514v01-00 6/14 PR\836155HU.doc

HU

egyenlő feltételek megteremtése, amelyek 
mellett az OECD tagjainak hivatalosan 
támogatott exporthitel-ügynökségei által 
felszámolt díjak a kockázatokon 
alapulnak, és hosszú távon fedezik 
működési költségeiket és veszteségeiket. 
Az e cél irányában való előrehaladás 
érdekében magasabb szintű 
átláthatóságra és jelentéstételre van 
szükség a hivatalosan támogatott 
exporthitel-ügynökségek részéről.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az OECD-n belül az OECD-tagok 
hivatalosan támogatott exporthitel-
ügynökségeire vonatkozó magasabb 
átláthatósági és jelentéstételi normákra 
irányuló és azon is túlmutató, szünet 
nélkül zajló folyamat támogatása végett az 
Uniónak az e határozat 1a mellékletében 
meghatározottak szerint további 
intézkedéseket kell hoznia az Unió 
területén székhellyel rendelkező és 
hivatalosan támogatott exporthitel-
ügynökségek átláthatósága és 
jelentéstétele vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az uniós politikákból és 
jogszabályokból származó és az Uniónak a 
demokrácia és a jogállamiság 
fejlesztésével és megszilárdításával, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásával 
kapcsolatos célkitűzéseit – az Európai 
Unióról szóló szerződés 21. cikkében 
megfogalmazottak szerint – tükröző uniós 
alapelveket és normákat – beleértve az 
EUSz átfogó környezetvédelmi alapelveit, 
az Alapjogi Chartában említett alapvető 
emberi jogokat és az Unió 
környezetvédelmi és szociális 
jogszabályaiban foglalt, a hivatalosan 
támogatott exporthitel-ügynökségek által 
finanszírozott ágazatokra és projektekre 
érvényes normákat is – iránymutatásként 
kell felhasználni minden, az Unióban 
székhellyel rendelkező, hivatalosan 
támogatott exporthitel-ügynökség által 
finanszírozott projekt esetében.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
3 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Az uniós és nemzetközi 
elkötelezettségek tekintetében az Európai 
Unió és tagállamai éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzéseinek kell iránymutatónak 
lennie az uniós székhellyel rendelkező, 
hivatalosan támogatott exporthitel-
ügynökségek által támogatott projektek 
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vonatkozásában. Ide tartoznak a 
következők: az állam- és kormányfők 
2009. szeptember 24–25-i pittsburgh-i 
G20-as csúcstalálkozón kiadott, a fosszilis 
üzemanyagok támogatásának fokozatos 
megszüntetésével kapcsolatos 
zárónyilatkozata, az Unió azon 
célkitűzései, hogy 2020-ig az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 
az 1990-es szintekhez képest 30%-kal 
csökkenti, az energiahatékonyságot 20%-
kal növeli, és energiafelhasználásának 
20%-a megújuló energiaforrásokból 
származik majd, továbbá az Unió azon 
célkitűzése, hogy 2050-ig 80–95%-kal 
csökkenti az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a 2001/76/EK határozat hatályát 
veszti és helyébe ezen, a megállapodás 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét tartalmazó határozat lép és a 
2001/77/EK határozat hatályát veszti,

(4) Ezért a 2001/76/EK határozat hatályát 
veszti és helyébe ezen, a megállapodás 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét tartalmazó, 1. mellékletként 
hozzácsatolt határozat lép, és a 
2001/77/EK határozat hatályát veszti,

Or. en
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hivatalosan támogatott exporthitelek 
irányelveiről szóló megállapodás 
iránymutatásait a Közösségben alkalmazni 
kell.

A hivatalosan támogatott exporthitelek 
irányelveiről szóló megállapodás 
iránymutatásait az Unióban alkalmazni 
kell.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az Unióban alkalmazandó, az 
átláthatóságra és jelentéstételre vonatkozó 
további intézkedéseket e határozat 1a. 
melléklete tartalmazza.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. melléklet

1. A tagállamok évente jelentést tesznek a 
Bizottságnak a megállapodás minden 
egyes tagállam általi végrehajtásáról. 

A „IV: FEJEZET: ELJÁRÁSOK” című 
részben szereplő minden értesítésről 
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jelentést kell tenni a Bizottságnak is –
figyelembe véve a megállapodáshoz 
csatolt V. mellékletben vázolt 
rendelkezéseket –, beleértve a tagállamok 
hivatalosan támogatott exporthiteleivel 
kapcsolatos tevékenységek során 
alkalmazott hiteldíjakkal kapcsolatos 
módszerek, számítások, szabályok és 
eljárások minden szempontját. 

2. A tagállamok évente jelentést tesznek 
arról, hogy megfelelnek-e a megállapodás 
23. cikkében foglalt rendelkezésnek, 
amely a kamatköltségeken kívül díjak 
felszámítását írja elő az exporthitelek 
vissza nem fizetésével járó kockázatok 
fedezésére.

3. A Bizottság éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, amely összegzi a 
beérkezett adatokat, és mellékletben 
tartalmazza az összegzés alapjául szolgáló 
anyagot is. 

A jelentés tartalmazza a következőket:

a) az országkockázat-értékelési modellre 
vonatkozó módszereket, részletezve a 
figyelembe vett tényezőket és a jelentés 
tárgyévében engedélyezett, az OECD 
definíciója szerinti nagyhatású 
projektekkel kapcsolatos figyelembe 
vételük mértékét;

b) a felszámolt díjakra vonatkozó 
módszereket, köztük a környezeti, szociális 
és emberi jogi kockázatok árazását, 
részletezve a figyelembe vett tényezőket és 
a jelentés tárgyévében engedélyezett, az 
OECD definíciója szerinti nagyhatású 
projektekkel kapcsolatos figyelembe 
vételük mértékét;

c) a politikai és országkockázattal 
kapcsolatos minimális hiteldíjakat, a 
pénzforgalmi és az átmenőtétel-
megközelítést, valamint – ahol 
alkalmazható – a magánpiaci mutatókat;
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d) a minimális hiteldíjak (MPR) 
differenciálását, amely az exporthitel-
termékek eltérő minőségét és a nyújtott 
fedezet százalékarányát veszi figyelembe; 

e) a mérlegen kívüli eszközök használatát 
és ezen eszközök működési költségeinek 
beszámítási módszerét;

f) bármely más kockázatcsökkentési 
eszköz használatát.
4) Legkésőbb öt évvel e határozat 
hatálybalépését követően a Bizottság 
megvizsgálja a tagállamok hivatalosan 
támogatott exporthiteleinek működését a 
következők tekintetében:
- a nemzetközi megállapodásokban foglalt 
szociális, munkaügyi, emberi jogi és 
környezeti szabványokkal 
összehasonlításban;
- a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos 
követelményekről való jelentéstétel 
szükségessége annak érdekében, hogy 
mérhető legyen a projektek 
szénlábnyoma;
- a fosszilis üzemanyagok támogatása 
fokozatos megszüntetésének végrehajtása.

Or. en
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INDOKOLÁS

A legtöbb iparosodott országban, köztük az összes uniós tagállamban és a legtöbb feltörekvő 
országban létezik legalább egy hivatalosan támogatott exporthitel-ügynökség, amely 
többnyire az állam hivatalos vagy félhivatalos szerveként működik. Az exporthitel-
ügynökségek alkotják a magánszektor állami finanszírozásának legfőbb forrását a világban. A 
fejlődő országokban folyó nagy ipari és infrastrukturális projektek exporthitel-ügynökségek 
általi jegyzésének mértéke többszörösen meghaladja az összes multilaterális fejlesztési bank 
éves összesített finanszírozásának mértékét. Az uniós tagállamok exporthitel-ügynökségei 
által folyósított exporthitel-garanciák összvolumene a 2004–2009 közötti időszakban 
megközelítőleg 468 milliárd EUR volt.

Az exporthitel-ügynökségek ott serkentik a legális kereskedelmet, ahol a magántőke-piac arra 
nem képes. Kockázatviselő képességük jóval nagyobb a magánszféra szereplőinél, mivel nem 
kell adót fizetniük és profitot termelniük, így a magántulajdonú bankokhoz képest sokkal 
nagyobb mozgásterük van nullszaldóra hozni a mérleget hosszú távú hitelek esetén. 
Ugyanebből az okból kifolyólag azonban az exporthitel-ügynökségek jelentősen 
hozzájárulhatnak a kereskedelem torzulásához is, amennyiben finanszírozási műveleteiket 
nem szabályozzák közös rendelkezések. 

A legfontosabb közös szabályokat az exporthitelekkel foglalkozó OECD-csoport keretében 
folytatott tárgyalások eredményeképpen megszületett „hivatalosan támogatott exporthitelekről 
szóló megállapodás” (a továbbiakban: a megállapodás) határozza meg. A szubvenciókról és 
kiegyenlítő intézkedésekről szóló – az állami támogatásokat szabályozó kötelező érvényű 
nemzetközi jogi keretet meghatározó – WTO-megállapodás értelmében a 
magántársaságoknak nyújtott exporthitel nem tekintendő állami támogatásnak, amennyiben 
azt az OECD-megállapodásnak megfelelően folyósítják. A megfelelés feltétele az, hogy az 
exporthitelekre adott határidőn belüli visszafizetési kötelezettség vonatkozzon, és hogy az 
exporthitel vissza nem fizetésének (a hitelkockázat) fedezésére a kockázat minőségét 
figyelembe vevő és a hosszú távú működési költségek és veszteségek fedezésére alkalmas 
minimális hiteldíjat (MPR) kell megállapítani.

Az exporthitel-ügynökségek és az átláthatóság terén tapasztalható hiányosságok

Az előadó teljes mértékben elismeri, hogy az exporthitel-ügynökségek fontos szerepet 
töltenek be a kereskedelmi forgalom fenntartásának és az európai társaságok befektetésének 
támogatásában.  A legtöbb uniós tagállam államháztartási hiányának tükrében azonban 
kiemelkedő fontosságú, hogy működésük pénzügyi szempontból hatékony és eredményes 
legyen. A közvélemény szemében aláásná az exporthitel-ügynökségek támogatottságát, ha az 
adófizetőhöz kellene fordulniuk műveleteik újrafinanszírozása érdekében. 

Lehetetlennek bizonyul azonban utánajárni annak, hogy az exporthitel-ügynökségek mit 
finanszíroznak, és hogy mit finanszíroztak a múltban. Csak hiányos adatok állnak 
rendelkezésre. Egyes nemzeti exporthitel-ügynökségek nem is készítenek rendszeres 
beszámolót működésük éves mérlegéről. Sok más ügynökség nem készít ágazati vagy 
földrajzi szempontból bontott jelentést. Mindez a 2005-ös OECD-megállapodásban előírt, az 
összes uniós tagállam által elfogadott és nemsokára az uniós jog részévé váló átláthatósági 
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követelmények ellenére történik. 

Az átláthatóság hiánya az OECD-megállapodásban szereplő nullszaldóelveknek ellentmondó 
módon a költségvetés és a határidők nagymértékű túllépéséhez vezet. Emellett a 
megvesztegetés és a korrupció számára is kedvező környezetet teremt.

Az előadó véleménye szerint az OECD-megállapodásban előírt jelentéstételi kötelezettség 
nem elégséges az európai exporthitel-ügynökségek pénzügyi tevékenységének ellenőrzéséhez. 
Aggodalmát fejezi ki továbbá amiatt, hogy – különösen a pénzügyi és gazdasági válság 
nyomán – a jövőben valószínűleg növekedni fog a nem fizetések száma. Általában a 
finanszírozásról szólva az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi pénzügyi válságnak rá kell 
ébresztenie a jogalkotókat arra, az OECD-megállapodásban jelenleg szereplőknél szigorúbb 
jelentéstételi kötelezettségeket kell szabni.

Az OECD-megállapodásban nincs előírás a tisztességes díjszabás biztosítása érdekében sem, 
mivel az nem része az átláthatósági kritériumoknak, valamint a társadalmi és környezeti 
kockázatszámításra vonatkozó minimumkövetelményeknek. Az OECD-megállapodás az ilyen 
számításokat illetően csak önkéntes közzétételről rendelkezik. Mindezt úgy, hogy az 
exporthitel-ügynökségek által támogatott projektek annyira kockázatosak, hogy a magántőke 
nem kívánja azokat finanszírozni. A társadalmi és környezeti kockázati tényezők hitel- vagy 
garanciadíjakba történő beszámítására vonatkozó minimumkövetelmények hiánya a minél 
alacsonyabb hitelköltségek elérésére irányuló versenyhelyzetet teremt még az uniós 
tagállamok exporthitel-ügynökségei között is, és ezzel a burkolt protekcionizmust segíti elő.

Az előadó a kockázatszámításra és a mérlegen kívüli eszközök nyilvánosságra hozatalára 
vonatkozó átláthatósági kritériumok tisztázását és a társadalmi és környezeti 
kockázatszámítások nyilvánosságra hozatalának kötelezővé tételét javasolja. Az előadó 
konkrétan azt javasolja, hogy kötelezzék az EU tagállamait arra, hogy exporthitel-
ügynökségeik tevékenységeinek e vonatkozásairól évente tegyenek jelentést a Bizottságnak.

Az exporthitel-ügynökségek és az uniós politika következetessége

Az exporthitel-ügynökségek jó pozícióban lévő állami eszközök az Unió által képviselt 
nemzetközi célkitűzések finanszírozására, különösen az éghajlatváltozást és a szegénység 
csökkentését illetően. A Lisszaboni Szerződés megerősíti az uniós külső fellépések 
következetességére vonatkozó követelményt. Az exporthitel-ügynökségeket is ezen 
célkitűzések fényében kell értékelni.

Becslések szerint azonban az exporthitel-ügynökségek kétszer annyi olaj-, gáz- és bányászati 
projektet támogatnak, mint a multilaterális fejlesztési bankok összességükben. A fejlődő 
országokban az összes CO2-kibocsátásintenzív ipari projekt fele élvez valamilyen formájú 
exporthitel-ügynökségi támogatást. Ez részben azért van így, mert e projektek többsége a 
környezeti, politikai, társadalmi és kulturális hatás miatt magas kockázatot hordoz, és az 
exporthitel-ügynökségek támogatása és pénzügyi segítsége nélkül nem jöhetne létre. 

Az exporthitel-ügynökségek tehát a fejlesztési stratégia olyan mozgatórugói, amelyek 
hatalmas szerepet játszanak a társaságok környezetromboló tevékenységében. Államilag 
támogatott intézményekként az exporthitel-ügynökségeknek nemzeti kormányuk éghajlattal 
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kapcsolatos kötelezettségvállalásaival összhangban inkább az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra történő átállást kellene támogatniuk

Annak ellenére, hogy az Európai Unió működéséről szóló Lisszaboni Szerződés új helyzetet 
teremtett, és hogy az exporthitel-ügynökségek túlnyomó többsége hitelt és garanciát biztosít 
olyan olaj-, bányászati és kitermelési projektekhez, amelyek a Világbank szerint a legkevésbé 
járulnak hozzá a szegénység csökkentéséhez, a Bizottság jogalkotási javaslatában nem tartja 
szükségesnek az OECD-megállapodásnak az uniós politikák és célkitűzések tükrében történő 
felülvizsgálatát ((1) preambulumbekezdés) vagy hatástanulmány elkészítését ((2) 
preambulumbekezdés). 

Az előadó azt javasolja, hogy kerüljenek olyan horizontális követelmények a jogalkotási 
aktusba, amelyek hatékony iránymutatást nyújtanak az uniós tagállamok exporthitel-
ügynökségeinek abban, hogy hozzájáruljanak az uniós politikák és célkitűzések 
megvalósításához.


