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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih smernic na 
področju uradno podprtih izvoznih kreditov
(KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0456),

– ob upoštevanju člena 133 Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0050/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za razvoj ter 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Udeleženci sporazuma so vključeni v 
stalen proces, namenjen čim večjemu 
zmanjšanju izkrivljanja trga zaradi 
posrednega ali neposrednega 
subvencioniranja in oblikovanju enakih 
konkurenčnih pogojev, v katerih so 
premije, ki jih zaračunavajo uradno 
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podprte agencije za izvozne kredite članic 
OECD, temeljijo na tveganju in 
dolgoročno krijejo njihove stroške 
poslovanja in izgube. Da bi dosegli ta cilj, 
se zahteva višja stopnja preglednosti in 
poročanja uradno podprtih agencij za 
izvozne kredite.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V podporo tekočemu procesu v 
okviru OECD za oblikovanje višjih 
standardov preglednosti in poročanja za 
uradno podprte agencije za izvozne 
kredite v članicah OECD in zunaj njih, bi 
morala Unija uporabiti dodatne ukrepe 
preglednosti in poročanja za uradno 
podprte agencije za izvozne kredite s 
sedežem v Uniji, kakor je določeno v 
prilogi 1 a te odločbe.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Načela in standarde EU, ki izhajajo 
iz politike in pravnega reda EU ter 
odražajo cilje Unije, utrjevanje 
demokracije in pravne države ter 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, kakor določa člen 21 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (PDEU), bi 
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bilo treba uporabljati kot smernice za vse 
projekte, ki jih financirajo uradno podprte 
agencije za izvozne kredite s sedežem v 
Uniji, vključno s splošnimi okoljskimi cilji 
iz PDEU, temeljnimi človekovimi 
pravicami iz Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije ter standardi, vključenimi 
v sistem okoljske in socialne zakonodaje 
Unije v zvezi s sektorji in projekti, ki jih 
financirajo uradno podprte agencije za 
izvozne kredite.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3 d (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Podnebni cilji Evropske unije in 
njenih držav članic v smislu njihovih 
obveznosti do Unije in mednarodnih 
obveznosti bi morali usmerjati vse 
projekte, ki jih financirajo uradno podprte 
agencije za izvozne kredite s sedežem v 
Uniji.  To vključuje: končno izjavo 
voditeljev držav in vlad na srečanju G20 v 
Pittsburghu 24. in 25. septembra 2009 o 
postopnem opuščanju subvencioniranja 
fosilnih goriv; cilje Unije za zmanjšanje 
njenih emisij toplogrednih plinov za 30 % 
glede na raven iz leta 1990, za povečanje 
energetske učinkovitosti za 20 % in za 
dosego deleža 20 % porabe energije iz 
obnovljivih virov do leta 2020;  ter cilj 
Unije za zmanjšanje njenih emisij 
toplogrednih plinov za 80 do 95 % do leta 
2050.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog odločbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Odločbo 2001/76/ES je zato treba 
razveljaviti in nadomestiti s to odločbo s 
prečiščenim ter pregledanim besedilom 
Sporazuma, priloženega k Odločbi kot 
priloga, razveljaviti pa je treba tudi 
Odločbo 2001/77/ES –

(4) Odločbo 2001/76/ES je zato treba 
razveljaviti in nadomestiti s to odločbo s 
prečiščenim ter pregledanim besedilom 
Sporazuma, priloženega k Odločbi kot 
priloga 1, razveljaviti pa je treba tudi 
Odločbo 2001/77/ES –

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog odločbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernice iz Sporazuma o smernicah za 
uradno podprte izvozne kredite, se 
uporabljajo v Skupnosti.

Smernice iz Sporazuma o smernicah za 
uradno podprte izvozne kredite, se 
uporabljajo v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog odločbe
Člen 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Dodatni ukrepi v zvezi s preglednostjo in 
poročanjem, ki se bodo uporabljali v 
Uniji, so določeni v prilogi 1a te odločbe.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog odločbe
Priloga 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga 1a

1) Države članice vsako leto poročajo 
Komisiji, kako vsaka država članica izvaja 
sporazum. 

Vsa obvestila iz POGLAVJA IV: 
POSTOPKI – ob upoštevanju določb iz 
priloge V sporazuma – se sporočijo tudi 
Komisiji, tudi vsi vidiki metodologije in 
izračuna premije, predpisi in postopki, 
uporabljeni v operacijah uradno podprtih 
izvoznih kreditov držav članic. 

2) Države članice vsako leto poročajo 
Komisiji o spoštovanju določbe v členu 23 
sporazuma, ki zahteva poleg obresti kritje 
tveganja nevračila izvoznih kreditov s 
premijami.

3) Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu letno poročilo, ki povzema 
prejete podatke, z osnovnim gradivom, 
vključenim v prilogo.  

Poročilo bo vključevalo:

a) metodologijo za model ocene tveganja 
države, pri čemer se natančno opišejo 
upoštevani dejavniki, potrjeni med letom, 
na katerega se poročilo nanaša, ter način 
njihovega upoštevanja pri projektih z 
velikim učinkom, v skladu z opredelitvijo 
OECD; 

b) metodologijo za premije, vključno z 
oceno okoljskih in socialnih tveganj ter 
tveganj v zvezi s človekovimi pravicami, 
pri čemer se natančno opišejo upoštevani 
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dejavniki, potrjeni med letom, na katerega 
se poročilo nanaša, ter način njihovega 
upoštevanja pri projektih z velikim 
učinkom, v skladu z opredelitvijo OECD; 

c) metodologijo za najnižje premijske 
stopnje za tveganje države in državnih 
posojilojemalcev, postopke obračunavanja 
denarnih tokov in poslovnih dogodkov ter, 
kadar je ustrezno, kazalnike zasebnega 
trga;

d) razlikovanja v najnižjih premijskih 
stopnjah, ki upoštevajo različno kakovost 
izvoznokreditnih produktov in delež 
zagotovljenega kritja; 

e) uporabo zunajbilančnih instrumentov 
in metodologijo za vključevanje vseh 
stroškov poslovanja takšnih instrumentov; 

f) uporabo vseh drugih instrumentov za 
zmanjšanje tveganja;
4) najpozneje pet let po začetku 
veljavnosti te odločbe Komisija oceni 
operacije uradno podprtih izvoznih 
kreditov držav članic glede na
– primerjavo s socialnimi in delovnimi 
standardi, standardi o človekovih 
pravicah ter okoljskimi standardi, ki jih 
določajo mednarodni sporazumi;
– potrebo po zahtevah za poročanje o 
emisijah ogljika, da bi omogočili merjenje 
ogljičnega odtisa projektov; 
– opuščanje subvencioniranja fosilnih 
goriv.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

V večini industrializiranih držav, vključno z vsemi državami članicami EU in večino držav v 
vzponu, je vsaj ena uradno podprta agencija za izvozne kredite (AIK), ki je običajno uradna 
ali poluradna veja vlade. AIK pomenijo največji vir uradnega financiranja projektov v 
zasebnem sektorju na svetu. Jamstvo AIK za velike industrijske in infrastrukturne projekte v 
državah v razvoju večkratno presega skupno letno financiranje vseh multilateralnih razvojnih 
bank. Skupni obseg garancij za izvozne kredite, ki so jih AIK držav članic EU zagotovile v 
obdobju od 2004 do 2009, je bil približno 468 milijard EUR.

AIK tudi poenostavljajo zakonito trgovino, kadar trg zasebnega kapitala ni uspešen. Imajo 
višjo sposobnost absorpcije tveganja kot zasebni sektor, saj jim ni treba plačevati davkov in 
imeti dobička, ter zato veliko več manevrskega prostora za pokritje stroškov ali za podaljšanje 
posojila kot zasebne banke. Vendar jo lahko iz istega razloga tudi potencialno masovno 
izkrivljajo, če njihovih finančnih operacij ne urejajo skupna pravila. 

"Sporazum o uradno podprtih izvoznih kreditih", sklenjen v okviru skupine za izvozne kredite 
OECD („Sporazum“) zagotavlja najpomembnejšo zbirko skupnih pravil. Po Sporazumu STO 
o subvencijah in izravnalnih ukrepih (ASCM) – zakonsko zavezujoč mednarodni okvir za 
urejanje vladnih subvencij – podpora izvoznega kredita za zasebne družbe ne šteje za 
subvencijo, če je v skladu s sporazumom OECD. Podlaga za izpolnjevanje pogojev je, da za 
izvozne kredite veljajo zahteve o vračilu v določenem obdobju ter da se zaračuna najnižja 
premijska stopnja, da se pokrije tveganje neplačila izvoznega kredita (kreditno tveganje) – to 
je tveganje, ki temelji na pokritju dolgoročnih stroškov poslovanja in izgub.

Agencije za izvozne kredite in pomanjkljivosti v zvezi s preglednostjo
Poročevalec v celoti priznava, da so AIK pomemben instrument za podporo trgovini in 
naložbam evropskih podjetij.  Glede na položaj javnega primanjkljaja v večini držav članic 
EU se vendarle zdi izjemno pomembno, da je njihovo delovanje finančno zanesljivo. Če bi se 
bile AIK za refinanciranje svojih operacij prisiljene obrniti na davkoplačevalce, bi to ogrozilo 
javno podporo zanje. 

Vendar je nemogoče ugotoviti, kaj AIK financirajo ali so financirale v preteklosti; na voljo so 
le pičli podatki. Nekatere nacionalne AIK sploh ne poročajo redno o splošni bilanci svojega 
letnega poslovanja. Številne druge ne sporočajo podatkov, ločenih glede na sektorska posojila 
ali geografsko porazdelitev. Tako je kljub zahtevam po preglednosti v sporazumu OECD iz 
leta 2005, ki so ga podpisale vse države članice EU in bo sedaj prenesen v pravo EU. 

Pomanjkljiva preglednost omogoča ogromna povečanja stroškov in časovne zamude, s čimer 
se kršijo pravila o pokritju stroškov iz sporazuma OECD. Omogoča tudi podkupovanje in
korupcijo.

Poročevalcu se zdijo zahteve o poročanju v sporazumu OECD nezadostne za spremljanje 
solventnosti finančnih operacij evropskih AIK. Poleg tega je zaskrbljen zaradi zelo realnih 
predvidevanj o povečanju neizpolnjevanja obveznosti v prihodnosti, zlasti zaradi finančne in 
gospodarske krize. Kar zadeva finančno panogo na splošno, bi sedanja finančna kriza lahko 
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osvestila zakonodajalce, da so potrebna natančnejša pravila o poročanju, kot so trenutno 
navedene v sporazumu OECD.

Sporazum OECD ne vsebuje zahtev za zagotavljanje pravičnega določanja cen premij, saj ne 
vsebuje nobenih pravil o preglednosti in najnižjih standardih pri uporabi izračuna socialnega 
in okoljskega tveganja, pač pa predvideva le prostovoljno obveščanje o takih izračunih. To je 
treba razumeti ob upoštevanju dejstva, da je večina projektov AIK tako tveganih, da se 
zasebni kapitalski trgi ne odločajo zanje. Če se ne bodo določili minimalni standardi za 
izračun dejavnikov socialnega in okoljskega tveganja v stroških kredita ali garancije, bo to 
spodbudilo tekmovanje za najnižje stroške kredita, celo med AIK držav članic EU, in tako 
spodbudilo prikrit protekcionizem.

Poročevalec predlaga, da se uredijo zahteve o preglednosti v zvezi z izračunom tveganja in 
razkritjem finančnih poročil o zunajbilančnih instrumentih ter uvede obvezno obveščanje o 
izračunu socialnega in okoljskega tveganja. Poročevalec konkretno predlaga, da se za države 
članice EU uvede zahteva, da vsako leto poročajo Komisiji o tovrstnih dejavnostih svojih 
AIK.

Agencije za izvozne kredite in politična skladnost EU

AIK so potencialno primerni instrumenti javne politike, ki lahko prispevajo k financiranju 
mednarodnih ciljev, ki jim je zavezana EU in ki zlasti zadevajo podnebne spremembe in 
zmanjševanje revščine. Lizbonska pogodba prinaša povečane zahteve po skladnosti za celotno 
področje zunanjih ukrepov EU. AIK je treba ocenjevati ob upoštevanju teh ciljev.

Vendar naj bi AIK po ocenah podpirale dvakrat toliko naftnih, plinskih in rudarskih projektov 
kot vse multilateralne razvojne banke skupaj. Polovico vseh industrijskih projektov v državah 
v razvoju, ki imajo velike emisije CO2 , na tak ali drugačen način podpirajo AIK. Delno je 
razlog v tem, ker je večina teh projektov zelo tveganih zaradi svojih okoljskih, političnih,
socialnih ali kulturnih posledic ter brez podpore in finančne pomoči AIK ne bi bili uresničeni. 

AIK so zato osredje strateškega razvoja, ki ima velikansko vlogo pri škodljivih posledicah 
dejavnosti podjetij za okolje. Kot institucije, ki jih podpira vlada, bi AIK morale in bi tudi 
lahko imele pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami 
CO2 v skladu z okoljskimi zavezami svojih nacionalnih vlad.

Kljub novim razmeram zaradi lizbonske Pogodbe o delovanju Evropske unije in dokazom, da 
velika večina kreditov in garancij AIK spodbuja naftne, rudarske in ekstraktivne dejavnosti, ki 
po mnenju Svetovne banke najmanj prispevajo k zmanjševanju revščine, Komisija v svojem 
predlogu za krovno zakonodajo na tem področju ne vidi potrebe po reviziji sporazuma OECD 
glede skladnosti s politikami in cilji EU (uvodna izjava 1) ali zagotovitvi presoje vplivov 
(uvodna izjava 2). 

Poročevalec predlaga vključitev horizontalnih zahtev, ki bi lahko učinkovito usmerjale AIK 
evropskih držav članic, da bi prispevale k politikam in ciljem EU.


