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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl tam tikrų 
rekomendacijų taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0456),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 133 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0050/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto bei 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomones (A7-0000/2010),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Susitarimo dalyviai dalyvauja 
nuolatiniame procese, kuriuo siekiama 
sumažinti rinkos iškraipymus, 
atsirandančius dėl tiesioginio arba 
netiesioginio subsidijavimo, ir nustatyti 
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vienodas konkurencijos sąlygas, pagal 
kurias kredito rizikos priemokos, kurias 
reikalauja mokėti oficialiai remiamų 
EBPO šalių narių eksporto kreditų 
agentūros, atitiktų rizikos lygį ir padengtų 
jų ilgalaikes sąnaudas ir nuostolius. 
Siekiant pažangos dėl šio tikslo, reikia 
aukštesnio oficialiai remiamų eksporto 
kreditų agentūrų skaidrumo ir ataskaitų 
lygio.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Remdama nuolatinį procesą, 
vykstantį EBPO, kuriuo siekiama 
aukštesnių skaidrumo ir ataskaitų 
standartų, taikomų oficialiai remiamų 
EBPO šalių narių ir kitoms eksporto 
kreditų agentūroms, Sąjunga turėtų 
taikyti oficialiai remiamų eksporto kreditų 
agentūroms, įsikūrusioms Sąjungoje, 
papildomas priemones dėl skaidrumo ir 
ataskaitų, kaip nustatyta šio sprendimo 1a 
priede.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) ES principai ir standartai, nustatyti 
pagal ES politiką ir teisę ir atspindintys 
Sąjungos tikslus plėtoti ir stiprinti 
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demokratiją ir teisinės valstybės principus, 
taigi, taip pat gerbti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, kaip nurodyta 
Europos Sąjungos sutarties 21 
straipsnyje, turėtų būti naudojami kaip 
gairės visiems projektams, kuriuos 
finansuoja Sąjungoje įsikūrusios 
oficialiai remiamų eksporto kreditų 
agentūros, įskaitant bendrąjį aplinkos 
apsaugos principą, nurodytą ES sutartyje, 
pagrindines žmogaus teises, išvardytas 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, taip pat standartus, įtvirtintus 
ES aplinkos apsaugos ir socialinės srities 
teisės aktuose, susijusiuose su sektoriais ir 
projektais, kuriuos finansuoja oficialiai 
remiamų eksporto kreditų agentūros.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3d) Vykdant visus projektus, kuriuos 
finansuoja Sąjungoje įsikūrusios 
oficialiai remiamų eksporto kreditų 
agentūros, reikėtų vadovautis Europos 
Sąjungos ir jos valstybių narių kovos su 
klimato kaita tikslais, įtvirtintais jų 
Sąjungos lygmens ir tarptautiniuose 
įsipareigojimuose. Tai projektai, susiję su:
galutiniu valstybių ir vyriausybių vadovų 
pareiškimu, priimtu 2009 m. rugsėjo 24–
25 d. įvykusio Didžiojo dvidešimtuko 
(G20) susitikimo Pitsburge metu, 
palaipsniui nutraukti iškastinio kuro 
subsidijavimą; Sąjungos tikslais iki 
2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu, 20 proc. 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą 
ir 20 % visos sunaudojamos energijos 
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gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; taip 
pat Sąjungos tikslu iki 2050 m. sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 80–95 proc.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Todėl reikėtų panaikinti Sprendimą 
2001/76/EB ir jį pakeisti šiuo Sprendimu 
su konsoliduotu ir pataisytu Susitarimo 
tekstu, pateiktu priede. Sprendimas 
2001/77/EB turėtų būti panaikintas.

(4) Todėl reikėtų panaikinti Sprendimą 
2001/76/EB ir jį pakeisti šiuo Sprendimu 
su konsoliduotu ir pataisytu Susitarimo 
tekstu, pateiktu 1 priede. Sprendimas 
2001/77/EB turėtų būti panaikintas.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarime dėl rekomendacijų oficialiai 
remiamiems eksporto kreditams nustatytos 
gairės taikomos Bendrijoje.

Susitarime dėl rekomendacijų oficialiai 
remiamiems eksporto kreditams nustatytos 
gairės taikomos Sąjungoje.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Papildomos priemonės dėl skaidrumo ir 
ataskaitų, kurias reikia taikyti Sąjungoje, 
nustatytos šio sprendimo 1a priede.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
1a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a priedas

1) Valstybės narės teikia Komisijai 
metines ataskaitas apie tai, kaip kiekviena 
valstybė narė įgyvendina Susitarimą. 

Visus pranešimus, nurodytus IV 
SKYRIUJE: APIE PROCEDŪRAS –
atsižvelgiant į nuostatas, įrašytas 
Susitarimo V priede – taip pat pranešama 
Komisijai, įskaitant visus aspektus, 
susijusius su priemokų nustatymo 
metodu, apskaičiavimu, taisyklėmis ir 
tvarka, kurias, vykdydamos savo 
operacijas, taikė valstybės narės, 
teikdamos oficialiai remiamus eksporto 
kreditus; 

2) valstybės narės pateikia Komisijai 
metines ataskaitas apie tai, kaip kiekviena 
valstybė narė laikosi Susitarimo 23 
straipsnio nuostatų, pagal kurias 
reikalaujama, kad eksporto kreditų 
negrąžinimo rizika būtų padengiama iš 
priemokų prie palūkanų;
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3) Komisija pateikia metinę ataskaitą 
Europos Parlamentui, kurioje 
apibendrinami gauti duomenys ir 
pateikiama pagrindinė medžiaga, įtraukta 
į priedą. 

Ataskaitoje turi būti:

a) šalies rizikos vertinimo modelio 
sudarymo metodas, išsamiai nurodant 
veiksnius, į kuriuos atsižvelgta, ir šių 
veiksnių aplinkybes, susijusias su didelį 
poveikį turinčiais projektais, kaip apibrėžė 
EBPO, kurie buvo patvirtinti tais metais, 
su kuriais susijusi atitinkama ataskaita;

b) kredito rizikos priemokų skaičiavimo 
metodas, įskaitant priemokas dėl rizikos, 
susijusios su aplinkosauga, socialinėmis 
ir žmogaus teisėmis, išsamiai nurodant 
veiksnius, į kuriuos atsižvelgta, ir šių 
veiksnių aplinkybes, susijusias su didelį 
poveikį turinčiais projektais, kaip apibrėžė 
EBPO, kurie buvo patvirtinti tais metais, 
su kuriais susijusi atitinkama ataskaita;

c) metodą, pagal kurį nustatomos 
minimalios priemokų normos (angl. 
(MPRs) pagal šalies ir politinę 
kreditavimo riziką, pinigų srautų ir 
padidėjimų apskaitos būdus ir, prireikus, 
privačios rinkos rodiklius;

d) MPR diferencijavimą, kurį atliekant 
atsižvelgiama į skirtingą eksporto 
kreditavimo produktų kokybę ir į 
teikiamos paramos procentinę dalį; 

e) nebalansinių priemonių naudojimą ir 
metodą, kuriuo įtraukiamos bet kokios su 
šiomis priemonėmis susijusios veiklos 
išlaidos;

f) bet kokių kitų rizikos mažinimo 
priemonių naudojimą;
4) ne vėliau kaip po penkerių metų nuo 
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šio sprendimo įsigaliojimo Komisija 
įvertina valstybių narių oficialiai 
remiamus eksporto kreditus, 
atsižvelgdama į:
– gaires, susijusias su socialiniais, darbo, 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos 
standartais, įtvirtintais tarptautiniuose 
susitarimuose;
– būtinybę nustatyti reikalavimus teikti 
ataskaitas apie anglies junginių išlakas, 
kad galima būtų pamatuoti su projektais 
susijusį išmetamo anglies dioksido kiekį;
– iškastinio kuro subsidijavimo laipsniško 
nutraukimo įgyvendinimą.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Daugelis pramoninių valstybių, tarp jų visos ES valstybės narės, ir daugelis besiformuojančios 
ekonomikos šalių, turi bent vieną oficialiai remiamą eksporto kreditų agentūrą (angl. ECA), 
kuri paprastai yra valdžios institucija ar su ja susijusi įstaiga. Eksporto kreditų agentūros 
bendrai sudaro didžiausią pasaulyje oficialios finansinės paramos šaltinį privataus sektoriaus 
projektams finansuot. Eksporto kreditų agentūrų prisiimta rizika dideliems pramonės ir 
infrastruktūros projektams besivystančiose šalyse net kelis kartus viršija bendrą daugiašalių 
plėtros bankų skiriamą metinę finansinę paramą. ES valstybių narių eksporto kreditų agentūrų 
2004–2009 m. suteiktas eksporto kreditų garantijų dydis siekia 468 mlrd. EUR.

Eksporto kreditų agentūros palengvina teisėtą prekybą ten, kur privataus kapitalo rinka yra 
silpna. Jų pajėgumas prisitaikyti prie rizikos gerokai didesnis nei privačių subjektų, nes jos 
neturi mokėti mokesčių ir gauna pelną, taigi, turi daug didesnę veiksmų laisvę nei privatūs 
bankai, kad nepatirtų nuostolių dėl suteiktų kreditų. Tačiau dėl tos pačios priežasties eksporto 
kreditų agentūros gali labai iškreipti prekybą, jei jų finansinės operacijos nebus reguliuojamos 
bendromis taisyklėmis.

Pagal „Susitarimą dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų“, dėl kurio susitarė Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos eksporto kreditų grupė, numatytas svarbiausias 
bendrų taisyklių rinkinys. Remiantis PPO susitarimu dėl subsidijų ir kompensacinių 
priemonių (toliau – ASCM), kurio pagrindu sukuriama teisiškai įpareigojanti tarptautinė 
vyriausybės subsidijų reguliavimo sistema, eksporto kreditavimo parama privačioms įmonėms 
nėra laikoma subsidija, jeigu parama skiriama laikantis EBPO susitarimo. Atitikties pagrindas 
yra tai, kad kreditams taikomi grąžinimo reikalavimai per atitinkamą terminą ir kad taikoma 
minimali priemokų norma (MPR), skirta eksporto kredito negrąžinimo rizikai (kredito rizika) 
padengti, kuri turi atitikti rizikos lygį ir būti pakankama, kad būtų galima padengti ilgalaikes 
veiklos sąnaudas ir nuostolius.

Eksporto kreditų agentūros ir skaidrumo trūkumai
Pranešėjas visiškai pripažįsta, kad eksporto kreditų agentūros yra svarbi priemonė siekiant 
remti Europos įmonių veiklą ir investicijas. Tačiau daugelyje ES valstybių narių yra susidaręs 
valstybės deficitas, todėl labai svarbu, kad įmonės vykdytų finansiškai patikimą veiklą. Jei 
paaiškėtų, kad reikia mokesčių mokėtojų pagalbos jų operacijoms refinansuoti, tai pakenktų 
viešajam eksporto kreditų agentūrų rėmimui. 

Tačiau pasirodo, kad neįmanoma suprasti, ką eksporto kreditų agentūros finansuoja arba 
finansavo praeityje. Yra tik labai mažai duomenų šiuo klausimu. Kai kurios nacionalinės 
eksporto kreditų agentūros net reguliariai neatsiskaito apie bendrą savo metinių operacijų 
būklę. Daugelis kitų agentūrų neteikia nesuvestinių duomenų apie skolinimą atskiruose 
sektoriuose ar geografinį pasiskirstymą. Tai prieštarauja 2005 m. EBPO susitarime, kurio 
dalyvės yra visos ES valstybės narės ir kuris dabar bus perkeliamas į ES teisę, numatytiems 
skaidrumo reikalavimams. 

Dėl to, kad trūksta skaidrumo, susidaro didelės sąnaudos ir vėlavimai, o tai prieštarauja EBPO 
susitarime numatytiems principams, kuriais užtikrinamas minimalus operacijų rentabilumas. 
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Taip pat dėl to, kad trūksta skaidrumo, sudaromos sąlygos kyšininkavimui ir korupcijai.

Pranešėjas mano, kad EBPO susitarime numatyti reikalavimai teikti ataskaitas nėra 
pakankami, kad galima būtų kontroliuoti Europos eksporto kreditų agentūrų finansinių 
operacijų patikimumą. Be to, jam neramu dėl negrąžintų kreditų perspektyvos, kuri yra 
daugiau nei reali, ateityje, ypač pasibaigus finansų ir ekonomikos krizei. Kalbant apie finansų 
sektorių apskritai, mes, teisės aktų leidėjai, turėtume pasimokyti iš dabartinės finansų krizės ir 
suvokti, kad reikia griežtesnių, nei šiuo metu numatyti EBPO susitarime, ataskaitų teikimo 
reikalavimų.

EBPO susitarime nėra įtvirtinta jokių reikalavimų, kuriais būtų užtikrinamas sąžiningas 
priemokų nustatymas, kadangi šiame susitarime nenumatyta jokių skaidrumo reikalavimų, nei 
minimalių socialinės rizikos ir rizikos aplinkai vertinimo standartų. EBPO susitarime 
numatytas tik savanoriškas pranešimas apie tokius vertinimus. Reikia atsižvelgti į tai, kad 
dauguma eksporto kreditų agentūrų remiamų projektų yra tokie rizikingi, kad privataus 
kapitalo rinka jų atsisako. Kadangi nenumatyta minimalių standartų, kaip vertinti socialinės 
rizikos ar rizikos aplinkai faktorius nustatant kreditų ar garantijų sąnaudas, sudaromos sąlygos 
lenktyniauti net ir ES valstybių narių eksporto kreditų agentūroms, kas pasiūlys mažiausias 
kreditavimo sąnaudas, ir taip skatinamas užslėptas protekcionizmas.

Pranešėjas siūlo įvesti tvarką dėl skaidrumo reikalavimų, susijusių su rizikos vertinimu ir 
nebalansinių priemonių skelbimu, ir numatyti prievolę pranešti apie socialinės rizikos ir 
rizikos aplinkai vertinimus. Konkrečiai, pranešėjas siūlo nustatyti reikalavimą valstybėms 
narėms teikti Komisijai metines ataskaitas apie savo eksporto kreditų agentūrų veiklą, 
susijusias su nurodytais dalykais.

Eksporto kreditų agentūros ir ES politikos nuoseklumas

Eksporto kreditų agentūros galėtų būti veiksmingos viešosios politikos priemonės, kurios 
prisidėtų prie tarptautinių tikslų, kurių ES įsipareigojo siekti, ypač klimato kaitos ir kovos su 
skurdu srityse, finansavimo. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai būtina siekti didesnio visų ES 
išorės veiksmų suderinamumo. Eksporto kreditų agentūros turi būti, be jokios abejonės, 
vertinamos pagal šiuos tikslus.

Tačiau eksporto kreditų agentūros, remiantis skaičiavimais, skiria dukart didesnę paramą 
naftos, dujų ir kalnakasybos projektams nei visi daugiašaliai plėtros bankai kartu sudėjus. 
Pusę visų dideliu CO2 išlakų kiekiu pasižyminčių pramonės projektų besivystančiose šalyse 
gauna vienokią ar kitokią eksporto kreditų agentūrų paramą. Iš dalies taip yra dėl to, kad 
dauguma šių projektų yra rizikingi dėl jų aplinkos, politinio, socialinio ir kultūrinio poveikio, 
todėl be eksporto kreditų agentūrų paramos ir finansinio užnugario jie nebūtų turėję jokių 
perspektyvų. 

Taigi eksporto kreditų agentūros yra strateginio vystymosi ramstis ir jų vaidmuo kolektyvinės 
veiklos, darančios neigiamą poveikį aplinkai, požiūriu yra ypač svarbus. Tačiau eksporto 
kreditų agentūros kaip valstybės remiamos įstaigos galėtų ir turėtų vaidinti svarbų vaidmenį 
skatinant perėjimą prie mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos, derančios su nacionalinių vyriausybių prisiimtais klimato srities 
įsipareigojimais.
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Nors ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo) susiklostė 
nauja padėtis ir yra žinoma, kad dauguma eksporto kreditų agentūrų teikiamų kreditų ir 
garantijų skatinama veikla, susijusi su nafta, anglies kasyba ir gavyba, kuri, pasak Pasaulio 
banko, mažai padeda kovoti su skurdu, Komisija pasiūlymo dėl šio teisės akto aiškinamajame 
memorandume nemano, kad reikėtų persvarstyti EBPO susitarimą siekiant jį suderinti su ES 
įvairių krypčių politika ir tikslais (1 konstatuojamoji dalis) ar atlikti poveikio vertinimą (2 
konstatuojamoji dalis). 

Pranešėjas siūlo įtraukti horizontalius reikalavimus, kurie realiai paskatintų ES valstybių narių 
eksporto kreditų agentūras prisidėti prie ES įvairių krypčių politikos plėtojimo ir tikslų 
siekimo.


