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PR_COD_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie 
zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych
(COM(2006) 0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167 (COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0456),

– uwzględniając art. 133 traktatu WE,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur 
decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję 
(C7-0050/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Rozwoju i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0000/2010),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Uczestnicy Porozumienia biorą 
udział w ciągłym procesie mającym na 
celu zminimalizowanie zakłóceń rynku 
poprzez bezpośrednie lub pośrednie 
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subsydiowanie oraz ustanowienie 
uczciwych zasad, zgodnie z którymi 
składki ubezpieczeniowe naliczane przez 
agencje oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych w państwach członkowskich 
OECD byłyby uzależnione od ryzyka i 
zabezpieczałyby ich długoterminowe 
koszty i straty. Aby cel ten osiągnąć, w 
agencjach oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych konieczny jest 
wyższy poziom przejrzystości i 
sprawozdawczości.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W ramach wsparcia ciągłego dążenia 
OECD do większej przejrzystości i 
wyższych standardów sprawozdawczości w 
przypadku agencji oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych w państwach 
członkowskich OECD i w państwach 
trzecich Unia powinna stosować 
dodatkowe środki z zakresu przejrzystości 
i sprawozdawczości w przypadku agencji 
oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych mających swoją siedzibę w 
Unii, jak ustalono w załączniku 1a do 
niniejszej decyzji.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 c preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Zasady i normy UE, wynikające z jej 
polityki i prawa i odzwierciedlające cele 
Unii, którymi są rozwijanie i utrwalanie 
demokracji i zasad państwa prawa oraz 
poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, jak przewidziano 
w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE), powinny być stosowane jako 
wytyczne we wszystkich projektach 
finansowanych przez agencje oficjalnie 
wspieranych kredytów eksportowych 
mające swoją siedzibę w Unii, co dotyczy 
także nadrzędnych zasad ochrony 
środowiska naturalnego zawartych w 
TUE, podstawowych praw człowieka, o 
których mowa w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, oraz 
norm zawartych w całym prawodawstwie 
Unii dotyczącym ochrony środowiska 
naturalnego i spraw socjalnych 
właściwym dla sektorów i projektów 
finansowanych przez agencje oficjalnie 
wspieranych kredytów eksportowych.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 d preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Cele Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich, które dotyczą klimatu i 
wynikają z ich zobowiązań unijnych i 
międzynarodowych, powinny być 
wytycznymi we wszystkich projektach 
finansowanych przez agencje oficjalnie 
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wspieranych kredytów eksportowych 
mających swoją siedzibę w Unii. Są nimi:
deklaracja końcowa szefów państw i 
rządów ze szczytu G20 w Pittsburghu, 
który odbył się w dniach 24 i 25 września 
2009 r., dotycząca zaniechania dotacji na 
paliwa kopalne; cele Unii, którymi są 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
o 30% w porównaniu z poziomem z 
1990 r., zwiększenie efektywności 
energetycznej o 20% i doprowadzenie do 
sytuacji, w której 20% zużywanej energii 
pochodziłoby ze źródeł odnawialnych, do 
2020 r.; oraz cel Unii polegający na 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 
o 80–95% do 2050 r.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Niniejsza decyzja ze skonsolidowanym 
i poprawionym tekstem Porozumienia w 
załączniku powinna zastąpić i uchylić 
decyzję 2001/76/WE, a decyzja 
2001/77/WE powinna zostać uchylona.

(4) Niniejsza decyzja ze skonsolidowanym 
i poprawionym tekstem Porozumienia w 
załączniku 1 powinna zastąpić i uchylić 
decyzję 2001/76/WE, a decyzja 
2001/77/WE powinna zostać uchylona.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne zawarte w załączonym do 
niniejszej decyzji Porozumieniu 

Wytyczne zawarte w załączonym do 
niniejszej decyzji Porozumieniu 
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obowiązują we Wspólnocie. obowiązują w Unii.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Dodatkowe środki dotyczące przejrzystości 
i sprawozdawczości, które należy stosować 
w Unii, określono w załączniku 1a do 
niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik 1a

1) Co roku każde państwo członkowskie 
składa Komisji sprawozdanie z wykonania 
przez nie Porozumienia. 

Wszystkie powiadomienia określone w 
ROZDZIALE IV: PROCEDURY – biorąc 
pod uwagę przepisy określone w 
załączniku V do Porozumienia – są także 
przekazywane Komisji, co dotyczy również 
wszystkich aspektów metodologii 
określania składek ubezpieczeniowych, 
ich obliczania, zasad i procedur 
stosowanych w operacjach związanych z 
oficjalnie wspieranymi kredytami 
eksportowymi w państwach 
członkowskich. 
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2) Co roku każde państwo członkowskie 
składa Komisji sprawozdanie z 
przestrzegania przez nie przepisu 
zawartego w art. 23 Porozumienia, 
zgodnie z którym oprócz odsetek naliczana 
musi być także składka zabezpieczająca 
przed ryzykiem niespłacenia kredytów 
eksportowych.

3) Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie 
podsumowujące otrzymane dane, wraz z 
materiałem podstawowym zawartym w 
załączniku. 

Sprawozdanie będzie zawierało:

a) metodologię modelu oceny ryzyka 
kraju, wraz z wyszczególnieniem 
uwzględnionych czynników oraz 
podaniem ich znaczenia w odniesieniu do 
projektów wywierających znaczny wpływ, 
zgodnie z definicją OECD, 
zatwierdzonych w ciągu roku, którego 
dotyczy sprawozdanie;

b) metodologię określania naliczanych 
składek ubezpieczeniowych, w tym wycenę 
ryzyka środowiskowego, społecznego i 
ryzyka dla praw człowieka, wraz z 
wyszczególnieniem uwzględnionych 
czynników oraz podaniem ich znaczenia w 
odniesieniu do projektów wywierających 
znaczny wpływ, zgodnie z definicją 
OECD, zatwierdzonych w ciągu roku, 
którego dotyczy sprawozdanie;

c) metodologię określania minimalnych 
stawek ubezpieczenia (MPR) dla ryzyka 
kredytowego kraju i państwa, przepływy 
pieniężne i rozliczenie międzyokresowe 
oraz, w razie potrzeby, wskaźniki rynku 
prywatnego;

d) zróżnicowanie stawek MPR z 
uwzględnieniem różnej jakości produktów 
kredytów eksportowych i procentu 
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udzielonego zabezpieczenia; 

e) wykorzystanie instrumentów 
pozabilansowych i metodologię 
uwzględniania kosztów operacyjnych 
takich instrumentów;

f) wykorzystanie wszelkich innych 
instrumentów minimalizowania ryzyka.
4) Nie później niż pięć lat po wejściu w 
życie niniejszej decyzji Komisja ocenia 
działanie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych państw członkowskich z 
uwzględnieniem
- porównania z normami społecznymi, 
zawodowymi, środowiskowymi i normami 
w zakresie praw człowieka określonymi w 
umowach międzynarodowych;
- konieczności stosowania wymogów 
sprawozdawczości dotyczącej emisji 
dwutlenku węgla w celu umożliwienia 
pomiaru śladu węglowego projektów;
- zaniechania dotacji na paliwa kopalne.

Or. en
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UZASADNIENIE

Większość państw uprzemysłowionych, w tym wszystkie państwa członkowskie UE i 
większość krajów o gospodarkach wschodzących, posiada co najmniej jedną agencję
oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, która zwykle stanowi oficjalny lub quasi-
oficjalny podmiot rządowy. Agencje kredytów eksportowych razem stanowią największe 
źródło oficjalnego finansowania dla projektów sektora prywatnego na świecie. Wsparcie
finansowe agencji kredytów eksportowych dla dużych projektów przemysłowych i 
infrastrukturalnych w krajach rozwijających się przekracza kilkakrotnie całkowitą kwotę 
rocznego finansowania ze strony wszystkich wielostronnych banków rozwoju. Ogólna 
wartość gwarancji kredytów eksportowych udzielonych w latach 2004–2009 przez agencje 
kredytów eksportowych państw członkowskich UE oscylowała w granicach 468 mld EUR. 

Agencje kredytów eksportowych wspierają legalny handel tam, gdzie nie robi tego prywatny 
rynek kapitałowy. Mają o wiele większą tolerancję ryzyka niż podmioty prywatne, ponieważ 
nie muszą płacić podatków i wypracowywać zysków, w związku z czym mają o wiele 
większe możliwości osiągnięcia opłacalności w przypadku wysokich kredytów niż banki 
prywatne. Jednak z tego samego powodu agencje kredytów eksportowych są również 
potencjalnie czynnikiem ogromnie zakłócającym handel, jeżeli ich operacje finansowe nie są 
ujęte w ramy wspólnych przepisów. 

„Porozumienie w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych” wynegocjowane w 
ramach Grupy ds. Kredytów Eksportowych OECD („Porozumienie”) określa najistotniejszy 
zbiór wspólnych przepisów. Na mocy Porozumienia w sprawie subsydiów i środków 
wykonawczych WTO – stanowiącego wiążące prawnie ramy międzynarodowe regulujące 
subsydia rządowe – wsparcie kredytów eksportowych dla prywatnych przedsiębiorstw nie
stanowi subsydiów, jeżeli wsparcie to przyznawane jest zgodnie z tym Porozumieniem 
OECD. Podstawą zgodności jest to, aby kredyty eksportowe podlegały wymogom spłaty w 
określonym czasie, a minimalne stawki ubezpieczenia były pobierane w celu pokrycia ryzyka 
braku spłaty kredytów eksportowych (ryzyka kredytowego), przy czym stawki te muszą być 
uzależnione od ryzyka i wystarczające na pokrycie długoterminowych kosztów operacyjnych 
i strat operacyjnych.

Agencje kredytów eksportowych a braki w zakresie przejrzystości
Sprawozdawca w pełni zgadza się z poglądem, że agencje kredytów eksportowych są 
ważnym instrumentem służącym wsparciu handlu i inwestycji przedsiębiorstw europejskich.  
Jednak w świetle deficytu publicznego w większości państw członkowskich UE niezmiernie 
ważne jest, aby operacje tych agencji były należyte pod względem finansowym. Poparcie 
publiczne dla agencji kredytów eksportowych byłoby zagrożone, jeżeli okazałoby się, że 
potrzebują one zwrócić się do podatników o refinansowanie swoich operacji. 

Okazuje się jednak, że niemożliwe jest sprawdzenie, co agencje kredytów eksportowych 
finansują lub finansowały w przeszłości. Dostępne są jedynie skąpe dane. Niektóre krajowe 
agencje kredytów eksportowych nie składają nawet regularnych sprawozdań odnośnie do 
bilansu ogólnego ich rocznych operacji. Wiele innych nie przekazuje danych dotyczących 
pożyczek w podziale na sektory lub regiony geograficzne. Dzieje się tak pomimo wymogów 
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w zakresie przejrzystości zawartych w Porozumieniu OECD z 2005 r., którego stronami są 
wszystkie państwa członkowskie UE i które zostanie teraz przeniesione do prawa UE. 

Brak przejrzystości ułatwia ogromne przekroczenia kosztów i terminów wbrew przepisom 
dotyczącym progu opłacalności zawartym w Porozumieniu OECD. Ułatwia to również 
przekupstwa i korupcję.

Sprawozdawca uważa wymogi w zakresie sprawozdawczości zawarte w Porozumieniu OECD 
za niewystarczające do monitorowania należytego charakteru operacji finansowych 
europejskich agencji kredytów eksportowych. Sprawozdawca jest ponadto zaniepokojony 
bardzo realną perspektywą wzrostu liczby niespłaconych kredytów w przyszłości, szczególnie 
w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego. Jeżeli chodzi o sektor finansowy w 
ogóle, obecny kryzys finansowy powinien uświadomić ustawodawcom, że potrzebne są 
bardziej szczegółowe przepisy dotyczące sprawozdawczości niż te określone w Porozumieniu 
OECD.

Porozumienie OECD nie zawiera wymogów potrzebnych do zagwarantowania uczciwego 
wyliczania składek, ponieważ nie zawiera przepisów dotyczących przejrzystości ani 
minimalnych standardów odnoszących się do obliczania ryzyka społecznego i 
środowiskowego. Porozumienie OECD przewiduje jedynie dobrowolne przekazywanie 
informacji o takich obliczeniach. Należy wziąć pod uwagę fakt, że projekty wspierane przez 
agencje kredytów eksportowych są zazwyczaj tak ryzykowne, że prywatny rynek kapitałowy 
nie chce ich finansować. Brak minimalnych standardów przy obliczaniu czynników ryzyka 
społecznego lub środowiskowego w kosztach kredytu lub gwarancji prowadzi do wyścigu, 
nawet między agencjami kredytów eksportowych państw członkowskich UE, o najniższe 
koszty kredytu, propagując tym samym ukryty protekcjonizm.

Sprawozdawca proponuje uporządkowanie wymogów w zakresie przejrzystości dotyczących 
obliczania ryzyka oraz ujawniania instrumentów pozabilansowych, a także wprowadzenie 
obowiązku informowania o obliczeniach dotyczących ryzyka społecznego i środowiskowego. 
Konkretnie sprawozdawca proponuje ustanowienie wymogu, aby państwa członkowskie UE 
przedstawiały Komisji roczne sprawozdanie na temat działalności ich agencji kredytów 
eksportowych.

Agencje kredytów eksportowych a spójność polityki UE

Agencje kredytów eksportowych są potencjalnie odpowiednimi instrumentami polityki 
publicznej do finansowania międzynarodowych celów, do których realizacji zobowiązuje się 
UE, szczególnie w odniesieniu do zmiany klimatu i likwidacji ubóstwa. Wraz z traktatem 
lizbońskim pojawia się wymóg większej spójności całego obszaru działań zewnętrznych UE. 
Z pewnością należy oceniać agencje kredytów eksportowych w świetle tych celów.

Szacuje się jednak, że agencje kredytów eksportowych wspierają dwa razy więcej projektów 
dotyczących ropy, gazu i górnictwa niż wszystkie wielostronne banki rozwoju razem. Połowa 
wszystkich projektów przemysłowych powodujących wysokie emisje dwutlenku węgla w 
krajach rozwijających się otrzymała jakąś formę wsparcia od agencji kredytów eksportowych. 
Częściowo wynika to z faktu, że większość tych projektów wiąże się z dużym ryzykiem 
związanym z ich skutkami środowiskowymi, politycznymi, społecznymi i kulturowymi i bez 
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wsparcia i pomocy finansowej ze strony agencji kredytów eksportowych nie doszłoby do ich 
realizacji. 

Jak zatem widać, agencje kredytów eksportowych stanowią główne filary rozwoju 
strategicznego i mają ogromny udział w szkodliwych dla środowiska skutkach działalności 
przedsiębiorstw. Będąc instytucjami zabezpieczanymi przez skarb państwa, agencje kredytów 
eksportowych powinny i mogłyby odgrywać zamiast tego ważną rolę we wspieraniu przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną zgodnie z zobowiązaniami w zakresie klimatu podjętymi przez 
rządy ich państw.

Niezależnie od nowej sytuacji wynikającej z traktatu lizbońskiego oraz dowodów na to, że 
ogromna większość kredytów i gwarancji udzielanych przez agencje kredytów eksportowych 
wspiera działalność górniczą i wydobywczą (ropa), która zdaniem Banku Światowego 
najmniej przyczynia się do likwidacji ubóstwa, Komisja w swoim wniosku dotyczącym ram 
legislacyjnych dla tego dossier nie przewiduje konieczności przeglądu Porozumienia OECD 
pod kątem jego spójności ze strategiami politycznymi i celami UE (punkt 1 preambuły) ani 
oceny skutków (punkt 2 preambuły). 

Sprawozdawca proponuje wprowadzenie wymogów horyzontalnych, które mogłyby 
skutecznie wskazywać drogę agencjom kredytów eksportowych państw członkowskich UE, 
aby mogły się one przyczynić do realizacji strategii politycznych i celów UE.


