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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].



PR\836155SK.doc 3/13 PE452.514v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................11



PE452.514v01-00 4/13 PR\836155SK.doc

SK



PR\836155SK.doc 5/13 PE452.514v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní určitých 
usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov
(KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0456),

– so zreteľom na článok 133 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy [KOM(2009)0665],

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-0050/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre rozvoj 
a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a) Účastníci dohody sú zapojení do 
nepretržitého procesu, ktorého cieľom je 
minimalizovať narušenie trhu 
prostredníctvom priamych či nepriamych 
dotácií a vytvoriť rovnaké podmienky, pod 
ktorými bude poistné platené štátom 
podporovaným agentúram pre vývozné 
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úvery členských štátov OECD založené na 
riziku a bude dlhodobo pokrývať ich 
prevádzkové náklady a straty. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebná vyššia 
miera transparentnosti a predkladanie 
správ štátom podporovanými agentúrami 
pre vývozné úvery.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b) V záujme podpory nepretržitého 
procesu v rámci OECD smerujúceho k 
dosiahnutiu vyššej miery transparentnosti 
a prísnejších noriem predkladania správ 
pre štátom podporované agentúry pre 
vývozné úvery členských štátov OECD a 
ďalších štátov, by mala Únia prijať 
dodatočné opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti a predkladania správ pre 
štátom podporované agentúry pre vývozné 
úvery so sídlom v Únii ako sa stanovuje v 
prílohe 1a k tomuto rozhodnutiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c) Zásady a normy EÚ odvodené z 
politiky a práva EÚ a odzrkadľujúce ciele 
Únie v oblasti rozvoja a upevňovania 
demokracie a právneho štátu, ako aj 
dodržiavanie ľudských práv a základných 
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slobôd, ako sa uvádza v článku 21 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ), by mali byť 
použité ako usmernenie vo všetkých 
projektoch financovaných 
prostredníctvom štátom podporovaných 
agentúr pre vývozné úvery so sídlom v 
Únii, a to vrátane zastrešujúcich 
environmentálnych zásad obsiahnutých v 
Zmluve o EÚ, základných ľudských práv 
uvedených v Charte základných práv 
Európskej únie a noriem, ktoré sú 
súčasťou environmentálnych a 
sociálnych právnych predpisov EÚ 
týkajúcich sa odvetví a projektov 
financovaných štátom podporovanými 
agentúrami pre vývozné úvery.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3d) Ciele Európskej únie a jej členských 
štátov v oblasti klímy, pokiaľ ide o ich 
medzinárodné záväzky a záväzky k Únii, 
by mali byť smerodajné pre všetky 
projekty financované štátom 
podporovanými agentúrami pre vývozné 
úvery so sídlom v Únii. Patria k nim:
záverečná deklarácia vedúcich 
predstaviteľov zo samitu skupiny G20, 
ktorý sa konal 24. a 25. septembra 2009 v 
Pittsburghu o postupnom odstránení 
dotácií na fosílne palivá; ciele Únie 
týkajúce sa obmedzenia vlastných emisií 
skleníkových plynov o 30 % v porovnaní s 
rokom 1990, zvýšenia energetickej 
účinnosti o  20 % a pokrytia  20 % svojej 
spotreby energie z obnoviteľných zdrojov 
do roku 2020; a cieľ Únie znížiť vlastné 
emisie skleníkových plynov do roku 2050 
o 80 až 95 %.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Rozhodnutie 2001/76/ES by preto malo 
byť zrušené a nahradené týmto 
rozhodnutím s konsolidovaným 
a revidovaným znením dohody v jeho 
prílohe, rozhodnutie 2001/77/ES by malo 
byť zrušené,

(4) Rozhodnutie 2001/76/ES by preto malo 
byť zrušené a nahradené týmto 
rozhodnutím s konsolidovaným 
a revidovaným znením dohody v jeho 
prílohe 1, rozhodnutie 2001/77/ES by malo 
byť zrušené,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V Spoločenstve sa uplatňujú usmernenia 
obsiahnuté v Dohode o usmerneniach pre 
štátom podporované vývozné úvery.

V Únii sa uplatňujú usmernenia obsiahnuté 
v Dohode o usmerneniach pre štátom 
podporované vývozné úvery.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Dodatočné opatrenia, ktoré sa majú v 
Únii uplatňovať a ktoré sa týkajú 
transparentnosti a predkladania správ sú 
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uvedené v prílohe 1a k tomuto 
rozhodnutiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha 1a

1) Členské štáty každoročne predkladajú 
Komisii správu o vykonávaní dohody zo 
strany každého členského štátu.
Všetky oznámenia z KAPITOLY IV: 
POSTUPY – (zohľadňujúc ustanovenia 
uvedené v prílohe V tejto dohody) budú 
predložené aj Komisii vrátane všetkých 
aspektov metodiky poistného, výpočtu, 
pravidiel a postupov použitých pri činnosti 
štátom podporovaných vývozných úverov 
členských štátov.
2) Členské štáty predkladajú Komisii 
každoročne správu o tom, či každý členský 
štát plní ustanovenie, ktoré je obsiahnuté 
v článku 23 tejto dohody a ktoré vyžaduje, 
aby bolo riziko nesplatenia vývozných 
úverov pokryté nielen z úrokového 
zaťaženia, ale aj z poistných sadzieb.
3) Komisia predloží Európskemu 
parlamentu výročnú správu, v ktorej 
zhrnie všetky získané údaje a ktorá bude 
obsahovať v prílohe zdrojový materiál.
Správa obsahuje:
a) metodiku modelu hodnotenia rizika 
krajiny s podrobnosťami o faktoroch, 
ktoré sa zohľadňujú a ich posúdenie vo 
vzťahu k projektom, ktoré majú podľa  
OECD veľký vplyv a ktoré boli schválené 
počas roka, ktorého sa správa týka;
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b) metodiku výpočtu poistného vrátane 
ocenenia environmentálnych a sociálnych 
rizík a rizík súvisiacich s ľudskými 
právami, s podrobnosťami o faktoroch, 
ktoré sa zohľadňujú a ich posúdenie vo 
vzťahu k projektom, ktoré majú podľa  
OECD veľký vplyv a ktoré boli schválené 
počas roka, ktorého sa správa týka;
c) metodiku výpočtu minimálnej sadzby 
rizikovej prirážky pre krajinu a rizika 
suverénneho dlžníka, prístupy 
hotovostného toku a prírastku a prípadne 
indikátorov súkromného trhu,
d) diferenciácie sadzieb MPR, ktoré 
zohľadňujú rozdielnu kvalitu produktov 
v oblasti vývozných úverov a poskytnuté 
percento krytia a
e) využitie podsúvahových operácií a 
metodiku začlenenia akýchkoľvek 
prevádzkových nákladov takýchto 
operácií;
f) využitie akýchkoľvek ďalších nástrojov 
na zníženie rizika.
4) Najneskôr do piatich rokov potom, čo 
toto rozhodnutie nadobudne účinnosť, 
Komisia vyhodnotí činnosť štátom 
podporovaných agentúr pre vývozné úvery 
v členských štátoch, pokiaľ ide o
– porovnanie so sociálnymi, pracovnými a 
environmentálnymi normami zakotvenými 
v medzinárodných dohodách;
–  potrebu zaviesť oznamovaciu 
povinnosť v oblasti emisií uhlíka, aby 
bolo možné zmerať uhlíkovú stopu 
projektov;
– realizáciu postupného zrušenia dotácií 
na fosílne palivá.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vo väčšine industrializovaných krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ a krajín s rýchlo 
sa rozvíjajúcim hospodárstvom pôsobí najmenej jedna štátom podporovaná agentúra pre 
vývozné úvery, ktorá je zvyčajne oficiálnou alebo takmer oficiálnou vládnou agentúrou. 
Agentúry pre vývozné úvery spoločne predstavujú najdôležitejší zdroj verejnej finančnej 
podpory projektov v súkromnom sektore. Výška podpory veľkých projektov v oblasti 
priemyslu a infraštruktúry v rozvojových krajinách, ktorú poskytujú agentúry pre vývozné 
úvery, niekoľkokrát presahuje výšku celkových ročných prostriedkov všetkých 
mnohostranných bánk pre rozvoj. Celková suma záruk na vývozné úvery poskytnutých 
agentúrami pre vývozné úvery v členských štátoch EÚ v období 2004 – 2009 predstavuje 
približne 468 miliardy EUR.

Agentúry pre vývozné úvery uľahčujú legálny obchod v prípade, že súkromný kapitálový trh 
zlyhá. Majú však oveľa vyššiu schopnosť zvládať riziká než súkromné subjekty, keďže 
nemusia platiť dane a vytvárajú zisk a sú preto v prípade vyrovnávania úročeného úveru 
chránené viac než súkromné banky. Z rovnakého dôvodu však zároveň môžu znamenať veľké 
narušenie obchodu, ak sa ich finančné operácie neriadia spoločnými pravidlami. 

Dohoda o štátom podporovaných vývozných úveroch, ktorá bola uzatvorená v rámci 
pracovnej skupiny OECD pre vývozné úvery (ďalej len „dohoda“) poskytuje najdôležitejšiu 
zbierku spoločných pravidiel. Podľa Dohody WTO o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach
(ASCM), ktorá predstavuje právne záväzný medzinárodný rámec pre reguláciu vládnych 
dotácií, sa úverová podpora vývozu poskytovaná súkromným spoločnostiam nepovažuje za 
dotáciu, pokiaľ sa podpora poskytla v súlade s dohodou OECD. Základom tohto súladu je 
skutočnosť, že na vývozné úvery sa vzťahuje povinnosť vrátiť v určitom časovom rámci 
poskytnuté finančné prostriedky a že minimálna sadzba rizikovej prirážky sa platí s cieľom 
pokryť riziko nesplatenia vývozných úverov (úverové riziko) a bude zohľadňovať riziká 
a bude primeraná na pokrytie dlhodobých prevádzkových nákladov a strát.

Agentúry pre vývozné úvery a nedostatočná transparentnosť
Spravodajca v plnej miere uznáva, že agentúry pre vývozné úvery sú dôležitým nástrojom 
udržiavania obchodných činností a investícií európskych podnikov.  Vzhľadom na výšku 
verejných dlhov väčšiny členských štátov EÚ sa zdá finančné zabezpečenie ich operácií 
mimoriadne dôležité. Ak by sa ukázalo, že agentúry pre vývozné úvery sa potrebujú obrátiť 
na daňového poplatníka, aby mohli znovu financovať svoje operácie, podkopala by sa ich 
verejná podpora. 

Je však nemožné zistiť, čo agentúry pre vývozné úvery financujú či financovali. K dispozícii 
sú len obmedzené údaje. Niektoré národné agentúry pre vývozné úvery dokonca
nevypracúvajú pravidelne správy o celkovej bilancii svojich ročných operácií. Mnohé ďalšie 
zase neposkytujú údaje rozlíšené podľa jednotlivých sektorov alebo z geografického hľadiska. 
To je v rozpore s požiadavkami transparentnosti zahrnutými do dohody OECD z roku 2005, 
ku ktorej pristúpili všetky členské štáty EÚ a ktorá je už transponovaná do právnych 
predpisov EÚ. 
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Nedostatok transparentnosti spôsobuje obrovské náklady a prekročenie časových obmedzení, 
čo je v rozpore s pravidlami týkajúcimi sa hranice rentability obsiahnutými v dohode OECD. 
Rovnako uľahčuje úplatkárstvo a korupciu.

Spravodajca považuje požiadavky na predkladanie správ zahrnuté do dohody OECD za 
nepostačujúce na monitorovanie spoľahlivosti finančných operácií európskych agentúr pre 
vývozné úvery. Zároveň ho znepokojujú veľmi reálne vyhliadky na zvýšenie počtu 
nedostatkov v budúcnosti, najmä v období finančnej a hospodárskej krízy. Pokiaľ ide 
o finančný sektor vo všeobecnosti, súčasná finančná kríza by mala zákonodarcov upozorniť 
na potrebu oveľa podrobnejších požiadaviek na predkladanie správ než tých, ktoré sa 
v súčasnosti uvádzajú v dohode OECD.

Dohoda OECD neobsahuje požiadavky potrebné na zaručenie spravodlivého určovania výšky 
prirážok, keďže sa v nej neuvádzajú žiadne pravidlá týkajúce sa transparentnosti 
a minimálnych noriem uplatňovania výpočtu úrovne sociálneho a environmentálneho rizika. 
Predpokladá sa v nej iba dobrovoľné oznamovanie takýchto výpočtov. Je pritom potrebné 
vziať do úvahy, že väčšina projektov financovaných agentúrami pre vývozné úvery je tak 
riziková, že súkromný kapitálový trh sa rozhodne na nich nepodieľať. Nestanovenie 
minimálnych noriem pre určenie sociálnych alebo environmentálnych rizikových faktorov pri 
nákladoch na poskytnutie úveru alebo záruky podporuje zápas o dosiahnutie čo najnižšej 
úrovne nákladov na úver, a to aj medzi agentúrami pre vývozné úvery v jednotlivých 
členských štátoch EÚ, čo vedie k podpore skrytého protekcionizmu.

Spravodajca navrhuje upraviť požiadavky transparentnosti týkajúce sa výpočtu rizík 
a stanoviť povinnosť poskytovania informácií o podsúvahových operáciách a výpočte úrovne 
sociálnych a environmentálnych rizík. Konkrétne spravodajca navrhuje, aby sa v tejto 
súvislosti zaviedla povinnosť členských štátov EÚ predkladať Komisii výročné správy 
o činnosti ich agentúr pre vývozné úvery.

Agentúry pre vývozné úvery a súlad s politikami EÚ

Agentúry pre vývozné úvery sú nástrojmi verejnej politiky, ktoré majú dobrú možnosť 
prispievať k financovaniu medzinárodných cieľov, ku ktorých splneniu sa EÚ zaviazala, 
najmä pokiaľ ide o zmenu klímy a zmierňovanie chudoby. Po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy sa požaduje posilnenie súladu v celej oblasti vonkajšej činnosti EÚ. 
Agentúry pre vývozné úvery musia byť jednoznačne posudzované na základe týchto cieľov.

Odhaduje sa však, že agentúry pre vývozné úvery podporujú dvakrát viac projektov v oblasti 
ropy, zemného plynu a banskej činnosti než všetky mnohostranné banky pre rozvoj dokopy. 
Polovica priemyselných projektov s vysokou úrovňou vypúšťania emisií CO2 dostáva od 
agentúr pre vývozné úvery určitú formu podpory. Jedným z dôvodov je, že väčšina týchto 
projektov predstavuje z dôvodu environmentálneho, politického, sociálneho a kultúrneho 
dosahu vysoké riziko a bez pomoci a finančnej podpory agentúr pre vývozné úvery by sa 
nedali uskutočniť. 

Agentúry pre vývozné úvery sú teda strategickými piliermi rozvoja a nesú obrovskú 
zodpovednosť za škodlivé následky hospodárskej aktivity pre životné prostredie. Ako štátom 



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

SK

podporované inštitúcie by agentúry pre vývozné úvery skôr mali a mohli zohrávať významnú 
úlohu pri podpore prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v súlade so záväzkami svojich 
vlád týkajúcimi sa klímy.

Bez ohľadu na novú situáciu podľa Lisabonskej ZFEÚ a dôkaz o tom, že prevažná väčšina 
záruk a úverov poskytovaných agentúrami pre vývozné úvery podporuje aktivity v oblasti 
ropy a banskej a ťažobnej činnosti, ktoré podľa Svetovej banky prispievajú najmenej 
k zmierňovaniu chudoby, Komisia uvádza vo svojom zastrešujúcom legislatívnom návrhu, že 
nie je potrebná žiadna revízia dohody OECD zameraná na dosiahnutie súladu s politikami 
a cieľmi EÚ (odôvodnenie č. 1) alebo na vykonanie hodnotenia vplyvu (odôvodnenie č. 2). 

Spravodajca navrhuje zahrnúť do dohody horizontálne požiadavky, ktoré by mohli agentúry 
pre vývozné úvery v členských štátoch EÚ priviesť k prispievaniu k politikám a cieľom EÚ.


