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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par atsevišķu 
pamatnostādņu piemērošanu valsts atbalstītu eksporta kredītu jomā
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0456),

– ņemot vērā EK līguma 133. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, ar kuriem saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0050/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un 
Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Nolīguma puses ir iesaistītas 
nepārtrauktā procesā, kura mērķis ir 
samazināt tirgus traucējumus, ko izraisa 
tieša vai netieša subsidēšana, un izveidot 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus, lai 
ESAO dalībvalstu atbalstītu eksporta 
kredītaģentūru iekasētās prēmijas būtu 
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balstītas uz risku un segtu šo aģentūru 
darbības izmaksas un zaudējumus 
ilgtermiņā. Lai sasniegtu šo mērķi, valsts 
atbalstītām eksporta kredītaģentūrām ir 
jānosaka augstāka līmeņa pārredzamības 
un ziņošanas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Lai atbalstītu ESAO iekšējā procesa 
nepārtrauktību, cenšoties panākt 
augstāka līmeņa pārredzamības un 
ziņošanas standartu noteikšanu valsts 
atbalstītām eksporta kredītaģentūrām, 
Savienībai būtu jāpiemēro Savienībā 
reģistrētām aģentūrām papildu 
pārredzamības un ziņošanas pasākumi 
atbilstoši šā lēmuma 1.a pielikumam.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) ES principi un standarti, kas izriet no 
ES politikas un tiesību aktiem un kas 
atspoguļo Savienības mērķus 
demokrātijas un tiesiskuma attīstībai un 
konsolidēšanai, kā arī cilvēktiesību un 
pamattiesību ievērošanai atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
21. pantam, būtu jāizmanto kā vadlīnijas 
visiem projektiem, kurus finansē 
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Savienībā reģistrētas valsts atbalstītas 
eksporta kredītaģentūras, šo prasību 
attiecinot arī uz LES iekļautajiem 
vispārējiem vides principiem, Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā minētajām 
cilvēka pamattiesībām un standartiem, 
kas iekļauti Savienības vispārējos vides un 
sociālajos tiesību aktos un var būt 
piemērojami nozarēm un projektiem, 
kurus finansē valsts atbalstītas eksporta 
kredītaģentūras.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
3.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) Eiropas Savienības un tās dalībvalstu 
klimata mērķiem Savienības un 
starptautisko saistību izpratnē jābūt 
pamatā visiem Savienībā reģistrētu valsts 
atbalstītu eksporta kredītaģentūru 
finansētiem projektiem. Tajos ietilpst 
valstu un valdību vadītāju galīgā 
deklarācija, kas pieņemta G20 2009. gada 
24. un 25. septembra Pitsburgas augstākā 
līmeņa sanāksmē par fosilā kurināmā 
subsīdiju piešķiršanas pārtraukšanu,
Savienības mērķi salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeņiem par 30 % samazināt 
SEG emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un līdz 2020. gadam 
nodrošināt, ka 20 % patērētās enerģijas 
tiek iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, un Savienības mērķis līdz 
2050. gadam par 80–95 % samazināt SEG 
emisijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tādēļ Lēmums 2001/76/EK ir jāatceļ 
un jāaizstāj ar šo lēmumu, kura pielikumā
ietverts konsolidētais un pārskatītais 
nolīguma teksts, un Lēmums 2001/77/EK 
ir jāatceļ,

(4) Tādēļ Lēmums 2001/76/EK ir jāatceļ 
un jāaizstāj ar šo lēmumu, kura
1. pielikumā ietverts konsolidētais un 
pārskatītais nolīguma teksts, un 
Lēmums 2001/77/EK ir jāatceļ,

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienā piemēro pamatnostādnes, kas 
ietvertas Nolīgumā par pamatnostādnēm 
valsts atbalstītiem eksporta kredītiem.

Savienībā piemēro pamatnostādnes, kas 
ietvertas Nolīgumā par pamatnostādnēm 
valsts atbalstītiem eksporta kredītiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Savienībā piemērojamie papildu 
pasākumi attiecībā uz pārredzamību un 
ziņošanu ir noteikti šā lēmuma 
1.a pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
1.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pielikums

1) Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai 
par nolīguma īstenošanu katrā valstī. 

Visi IV NODAĻAS (PROCEDŪRAS) 
paziņojumi, ņemot vērā V pielikumā 
minētos noteikumus attiecībā uz 
nolīgumu, jānosūta arī Komisijai, tostarp 
visi dalībvalstu atbalstīto eksporta 
kredītaģentūru darbībā izmantotās 
prēmiju metodoloģijas, aprēķināšanas, 
noteikumi un procedūru aspekti.

2) Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai 
par to, kā katra valsts ievēro nolīguma 
23. panta noteikumu, kas paredz eksporta 
kredītu neatmaksāšanas riska segšanai 
papildus procentu maksājumiem izmantot 
iekasētās prēmijas.

3) Komisijas Eiropas Parlamentam 
iesniedz ikgadējo ziņojumu, kurā apkopo 
saņemtos datus, pamatmateriālu iekļaujot 
pielikumā. 

Ziņojumā tiks iekļauta turpmāk minētā 
informācija:

a) valsts riska novērtējuma modeļa 
metodoloģija, kurā precīzi norādīti vērā 
ņemtie faktori un to attiecināšana uz 
ESAO noteiktajiem augsta līmeņa 
ietekmes projektiem un kura apstiprināta 
tajā gadā, uz ko attiecas ziņojums;

b) iekasēto prēmiju aprēķināšanas 
metodoloģija, tostarp vides, sociālo un 
cilvēktiesību risku svērums, kurā precīzi 
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norādīti vērā ņemtie faktori un to 
attiecināšana uz ESAO noteiktajiem 
augsta līmeņa ietekmes projektiem un 
kura apstiprināta tajā gadā, uz ko attiecas 
ziņojums;

c) metodoloģija minimālās prēmijas 
likmes (MPR) noteikšanai valstij un valsts 
kredītriskam, naudas plūsmu un 
uzkrājumu pieejai, un attiecīgā gadījumā 
privātu uzņēmumu tirgus rādītājiem;

d) MPR izmaiņas, kurās ņem vērā 
eksporta kredītu produktu atšķirīgo 
kvalitāti un nodrošinātā seguma 
procentuālo daļu; 

e) ārpusbilances posteņu izmantošana un 
metodoloģija jebkādu darbības izmaksu 
iekļaušanai šādos posteņos;

f) citu riska mazināšanas instrumentu 
izmantošana.
4) Vēlākais piecus gadus pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā Komisija izvērtē 
dalībvalstu atbalstītu eksporta kredītu 
darbību saistībā ar:
– atbilstību starptautiskajos nolīgumos 
iekļautajiem sociālajiem, darba, 
cilvēktiesību un vides standartiem;
– nepieciešamību noteikt prasības ziņot 
par oglekļa emisijām, lai varētu konstatēt 
projektu oglekļa emisijas ietekmi;
– fosilā kurināmā subsīdiju piešķiršanas 
pakāpenisku pārtraukšanu.

Or. en



PR\836155LV.doc 11/13 PE452.514v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Industriāli attīstītākajās valstīs, tostarp ES dalībvalstīs, un visstraujāk augošajās jaunajās 
tirgus ekonomikas valstīs ir vismaz viena eksporta kredītaģentūra, kas parasti ir pilnībā vai 
daļēji pakļauta valdībai. Eksporta kredītaģentūras kopā veido pasaulē lielāko privātā sektora 
oficiālā finansējuma avotu. Eksporta kredītaģentūras riska parakste lieliem industriāliem un 
infrastruktūras projektiem jaunattīstības valstīs daudzkārt pārsniedz visu daudzpusējo 
attīstības banku kopējo ikgadējo finansējumu. Kopējais eksporta kredīta garantiju apjoms, 
kuru ES dalībvalstu eksporta kredītaģentūras izsniedza laika posmā no 2004. līdz 
2009. gadam, ir EUR 468 miljardi.

Eksporta kredītaģentūras veicina legālu tirdzniecību, kas privātā kapitāla tirgum neizdodas. 
Tām ir daudz lielāka spēja amortizēt risku nekā privātiem uzņēmumiem, jo tām nav jāmaksā 
nodokļi un jāgūst peļņa, tādēļ eksporta kredītaģentūrām salīdzinājumā ar privātām bankām ir 
labākas iespējas nodrošināt rentabilitāti, pamatojoties uz procentu kredītu. Tomēr tā paša 
iemesla dēļ eksporta kredītaģentūras var arī lielā mērā traucēt tirdzniecībai, ja to finanšu 
operācijas nereglamentē kopīgi noteikumi. 

„Nolīgums par valsts atbalstītiem eksporta kredītiem”, kuru apspriež ESAO eksporta kredītu 
grupā, nosaka svarīgāko vispārēju noteikumu kopumu. Saskaņā ar PTO Vienošanos par 
subsīdijām un kompensācijas pasākumiem (ASCM), kas nodrošina juridiski saistošus 
starptautiskus noteikumus valsts subsīdijām, eksporta kredīta atbalsts privātām sabiedrībām 
netiek uzskatīts par subsīdijām, ja šis atbalsts tiek sniegts saskaņā ar ESAO nolīgumu. 
Atbilstības pamatā it tas, ka uz eksporta kredītiem attiecas atmaksas prasības noteiktā termiņā 
un ka tiek iekasēta minimālās prēmijas likme (MPR), lai segtu eksporta kredītu 
nesamaksāšanas risku (kredītrisku), un tās pamatā ir risks, un tam jābūt atbilstošam, lai segtu 
ilgtermiņa pamatdarbības izmaksas un zaudējumus.

Eksporta kredītaģentūras un pārredzamības trūkumi

Jūsu referents pilnībā atzīst, ka eksporta kredītaģentūras ir nozīmīgs tirdzniecības atbalsta un 
Eiropas uzņēmumu ieguldījumu instruments. Ņemot vērā budžeta deficīta situāciju vairākumā 
ES dalībvalstu, eksporta kredītaģentūru finanšu darbībām jābūt vislielākajā mērā finansiāli 
stabilām. Valsts atbalsts eksporta kredītaģentūrām samazinātos, ja izrādītos, ka tām ir jāvēršas 
pie nodokļu maksātājiem, lai finansētu savu darbību. 

Tomēr izrādās nav iespējams noskaidrot, kādus projektus eksporta kredītaģentūras finansē vai 
finansēja agrāk. Pieejamo datu apjoms ir neliels. Dažu valstu eksporta kredītaģentūras pat 
nesniedz regulāru bilances pārskatu par ikgadējo darbību. Daudzas citas nesniedz detalizētus 
datus par nozarēm, kuras tiek finansētas, vai finanšu līdzekļu ģeogrāfisko izplatību. Tas 
notiek, neraugoties uz pārredzamības prasībām, ko paredz ESAO 2005. gada nolīgums, kuru 
parakstījušas visas ES dalībvalstis un kura tiks iekļauta ES likumdošanā. 

Pārredzamības tūkums rada lielas izmaksas un kavēšanos, kas ir pretrunā ESAO nolīgums 
rentabilitātes disciplīnai. Tas veicina arī uzpirkšanu un korupciju.

Jūsu referents uzskata, ka ziņojumu iesniegšanas prasības, ko paredz ESAO nolīgums, ir 
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nepietiekamas, lai pārraudzītu Eiropas eksporta kredītaģentūru finanšu operāciju pamatotību. 
Turklāt viņš ir nobažījies par ļoti iespējamo atteikumu skaita pieaugumu nākotnē, jo īpaši pēc 
finanšu un ekonomikas krīzes. Runājot par finanšu sektoru kopumā, pašreizējā finanšu krīze 
liek likumdevēja iestādēm apzināties, ka ESAO nolīguma prasībās ir jāparedz precīzāka 
ziņojumu iesniegšana.

ESAO nolīgums neparedz nepieciešamās prasības, lai garantētu godīgu prēmiju noteikšanu, jo 
tajā nav ietvertas prasības attiecībā uz pārredzamību un obligātajiem standartiem, ko piemēro 
sociālo un vides risku aprēķināšanai. ESAO nolīgums paredz tikai brīvprātīgu paziņojumu par 
šādiem aprēķiniem. Tas var būt izskaidrojams ar to, ka vairums projektu, ko atbalsta eksporta 
kredītaģentūras, ir tik riskanti, ka privātā kapitāla tirgus atsakās tos finansēt. Tā kā nav 
noteikti obligātie standarti sociālo un vides riska faktoru iekļaušanai kredītu un garantiju 
izmaksās, ar to tiek veicināta sāncensība starp ES eksporta kredītaģentūrām par zemākajām 
kredītu izmaksām, kas tādējādi sekmē slēptu protekcionismu.

Jūsu referents iesaka sakārtot pārredzamības prasības attiecībā uz riska aprēķināšanu un 
ārpusbilances nodošanu atklātībā un noteikt par obligātu sociālo un vides riska aprēķinu 
paziņošanu. Referents iesaka ieviest prasību ES dalībvalstīs par ikgadēju ziņojumu 
iesniegšanu Komisijai saistībā ar eksporta kredītaģentūru darbību minētajā sakarībā.

Eksporta kredītaģentūras un ES politikas saskaņotība

Eksporta kredītaģentūras ir izdevīgi valsts politikas instrumenti, ar kuriem finansē 
starptautiskus mērķus, kuros ES apņēmusies pildīt, īpaši saistībā ar klimata pārmaiņu 
novēršanu un cīņu pret nabadzību. Lisabonas līgums ievieš uzlabotas saskaņotības prasības 
attiecībā uz visa veida ES ārējo darbību. Eksporta kredītaģentūras noteikti jāvērtē pēc tā, kā 
tās ļauj sasniegt šos mērķus.

Tomēr aplēses liecina, ka Eksporta kredītaģentūras atbalsta divreiz vairāk naftas, gāzes un 
kalnrūpniecības projektu, nekā visas daudzpusējās attīstības bankas kopā. Puse no 
rūpnieciskajiem projektiem ar lielu CO2 emisiju apjomu jaunattīstības valstīs saņem kaut kāda 
veida eksporta kredītaģentūru atbalstu. Daļēji tas ir tāpēc, ka lielākā daļa projektu ir saistīti ar 
lielu risku vides, politiskās, sociālās un kultūras ietekmes dēļ un tos nevarētu realizēt bez 
eksporta kredītaģentūru atbalsta un finansiālās palīdzības. 

Eksporta kredītaģentūras ir stratēģiskās attīstības svarīga sastāvdaļa, kas ievērojami sekmē 
uzņēmējdarbības postoša ietekmi uz vidi. Eksporta kredītaģentūrām kā valsts atbalstītām 
iestādēm tā vietā būtu jāveicina un tās varētu veicināt pāreju uz zemas oglekļa emisijas 
ekonomiku saskaņā ar attiecīgo valstu valdību saistībām klimata jomā.

Neatkarīgi no situācijas maiņas saistībā ar Līguma par Savienības darbību (LESD) ieviešanu, 
un to, ka vairākums eksporta kredītaģentūru kredītu un garantiju atbalsta naftas, 
kalnrūpniecības un derīgo izrakteņu ieguves projektus, kuri saskaņā ar Pasaules Banku 
sniegto informāciju vismazāk veicina nabadzības samazināšanu, Komisija nav saskatījusi 
nepieciešamību tiesību akta priekšlikuma ievadā pārskatīt ESAO nolīguma atbilstību ES 
politikai un mērķiem (1. apsvērums) vai nodrošināt ietekmes novērtējumu (2. apsvērums). 

Jūsu referents ierosina horizontālo prasību iekļaušanu, kas savukārt efektīvi veicinātu Eiropas 
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Savienības dalībvalstu eksporta kredītaģentūru dalību ES politikā un tās mērķu sasniegšanā.


