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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно първи годишен доклад на Комисията до Европейския парламент относно 
дейностите на агенциите на държавите членки за експортно кредитиране 
(2012/2320(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1233/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 година за прилагането на определени насоки в областта 
на официално подкрепяните експортни кредити и за отмяна на решения 2001/76/ЕО 
и 2001/77/ЕО на Съвета1, 

– като взе предвид делегирания регламент на Комисията (ЕС) №..../..., от 14 март 
2013 г. за изменение на Приложение ІІ от Регламент (ЕС) № 1233/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета за прилагането на определени насоки в 
областта на официално подкрепяните експортни кредити (C(2013) 1378 
окончателен),

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно финансиране на 
търговската и инвестиционната дейност на МСП в ЕС: улеснен достъп до 
кредитиране в подкрепа на интернационализацията2,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно новата 
търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“3,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бъдещата европейска 
политика в областта на международните инвестиции4, 

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно международната 
търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на 
изменението на климата5,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека 
и социалните и екологичните стандарти в международните търговски 
споразумения6,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната 
социална отговорност в международните търговски споразумения7,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (2010/C 83/02),

– като взе предвид Съобщението на Европейската комисия и върховния представител 
                                               
1 ОВ L 236, 8.12.2011 г., стр. 45.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0469.
3 OВ C 4Е, 26.2.2013 г., стр. 87.
4 ОВ C 291E, 2.10.2012 г., стр. 34.
5 OВ C 99Е, 3.4.2012 г., стр. 94.
6 OВ C 99Е, 3.4.2012 г., стр. 31.
7 OВ C 99Е, 3.4.2012 г., стр. 101.
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на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 12 
декември 2011 г. 

– като взе предвид Стратегията на Европейската комисия за ефективно прилагане на 
Хартата на основните права (COM(2010)0573),

– като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата 
на човека и демокрацията (11855/2012), приети от Европейския съвет на 26 юни 
2012 г.,

– като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека от 16 
юни 2011 г. (HR/PUB/11/04, 2011 Обединени нации),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че програмите за експортни кредити на държавите членки 
представляват важен инструмент за увеличаване на възможностите за търговия и 
бизнес на европейските дружества;

Б. като има предвид, че Регламент (ЕС) № 1233/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета за прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните 
експортни кредити включва изисквания за ежегодно отчитане от страна на 
държавите членки на Комисията, като в същото време предвижда делегирането на 
права на Комисията, което да дава възможност за бързо въвеждане на изменения в 
съответните споразумения на ОИСР в правото на ЕС; 

В. като има предвид, че съгласно член 207 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), „общата търговска политика се провежда съгласно 
принципите и целите на външната дейност на Съюза“;

Г. като има предвид, че принципите, съгласно които Съюзът организира отношенията 
си с останалата част от света и принципите, от които Съюзът се ръководи във 
външната си дейност се съдържат в член 3 и член 21 от Договора за Европейския 
съюз (ДЕС), който е правнообвързващ договор между държавите членки;

Д. като има предвид, че в Съобщението от декември 2011 г. на Комисията и на 
върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност се потвърждава, че „европейските предприятия следва да бъдат 
насърчавани да предприемат подходящи надлежни проверки, за да гарантират, че 
техните дейности зачитат правата на човека, без значение къде се осъществяват“;

Е. като има предвид, че Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно 
правата на човека и демокрацията на Европейския съвет потвърждава, че „ЕС ще 
утвърждава правата на човека във всички области на външната си дейност без 
изключение“;

Ж. като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е 
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правнообвързваща за институциите на ЕС и държавите членки при прилагането на 
правото на ЕС и като има предвид, че в своята Стратегия за ефективно прилагане на 
Хартата Комисията изрично посочва, че Хартата се прилага по отношение на 
външната дейност на ЕС;

З. като има предвид, че Съюзът и неговите държави членки приветстваха Ръководните 
принципи на ООН за бизнес и права на човека, като принцип №4 относно 
отношенията между държавата и бизнеса се отнася изрично до агенциите за 
експортно кредитиране;

И като има предвид, че експортно кредитиране често се предоставя за големи проекти, 
чийто достъп до търговски кредити е затруднен поради висок екологичен риск, 
цената на който трябва съответно да бъде калкулирана от агенциите за експортно 
кредитиране;

Й. като има предвид, че на 14 март 2013 г. Комисията предложи делегиран регламент 
за изменение на Приложение ІІ към Регламент 1233/2011;

1. признава положените от Комисията усилия за установяване на рамка за ежегодно 
отчитане от страна на държавите членки на техните дейности по експортно 
кредитиране в съответствие с Регламент 1233/2011, с цел по-голяма прозрачност на 
равнището на ЕС;

2. потвърждава неформалното получаване на първия годишен доклад относно 
дейностите по експортно кредитиране на държавите членки от Комисията на 14 
декември 2012 г., в който се оценяват отговорите на 20 от 27-те държави членки, 
поддържащи активни програми за експортно кредитиране, както и получаването на 
отчетите на тези държави членки под формата на приложения; призовава Комисията 
да одобри публикуването на тези документи с цел постигане на целта на основния 
регламент за повече прозрачност;

3. приветства факта, че в доклада на Комисията ясно се посочват мащаба и значението 
на дейностите по експортно кредитиране на държавите членки през 2011 г., които 
възлизат на обща експозиция от над 250 милиарда евро –  включително 260 
транзакции, за които за били отчетени съществени въздействия за околната среда –
които разкриват значителни възможности за търговия и бизнес за европейски 
дружества;

4. в контекста на мащаба на дейностите по експортно кредитиране на държавите 
членки, подчертава значението на съображение 4 от Регламент 1233/2011, в което се 
призовава за съблюдаване на основните разпоредби на Съюза относно външната 
дейност, като укрепване на демокрацията, зачитане на правата на човека и 
съгласуваност на политиките за развитие, както и борбата с изменението на 
климата; припомня в тази светлина значението на специфичните изисквания за 
отчитане, формулирани в приложение І към Регламента, с цел да се гарантира 
възможността на Комисията и Парламента да оценят съблюдаването на тези 
разпоредби;

5. подчертава, че годишните доклади на държавите членки и оценката на Комисията 
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на тези доклади са все още недостатъчни за осъществяване на намерението на 
Парламента да има възможност да оценява дали дейностите на държавите членки по 
експортно кредитиране отговарят на целите на Съюза в областта на външната 
политика, така както са залегнали в член 3 и член 21 от ДЕС, и калкулирането на 
екологичните рискове при изчисляването на премиите на агенциите по експортно 
кредитиране;

6. отбелязва констатацията на Комисията в годишния доклад на „ясно изразено общо 
желание от страна на държавите членки да прилагат политики по отношение на 
своите програми за експортно кредитиране, целите на които съответстват на общите 
разпоредби на член 3 и член 21“,

7. подчертава обаче, че на сегашния етап и въз основа на докладите на държавите 
членки, Комисията не е в състояние за оцени дали дейностите по експортно 
кредитиране на държавите членки са в съответствие с целите на външната дейност 
на Съюза;

Бенчмаркинг на съблюдаването от страна на агенциите за експортно кредитиране 
на целите на външната дейност на Съюза

8. споделя забележката на Комисията в годишния доклад, че е трудно да се определи 
точен показател за измерване на съблюдаването в правото на ЕС; отново посочва 
обаче, че разпоредбите на член 21 остават фонът, на който трябва да се оценяват 
политиките, прилагани по отношение на транзакциите по експортно кредитиране; 

9. подчертава, че Съюзът може да бъде надежден и силен глобален фактор само ако 
държавите членки и европейските институции следват последователна външна 
политика; 

10. препоръчва Работната група за експортно кредитиране към Съвета и Комисията да 
си сътрудничат с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) при 
разработването на методика за съдържателно отчитане на спазването на 
разпоредбите по член 21 преди следващия годишен доклад;

11. счита, че е от първостепенно значение държавите членки да бъдат призовани да
следят и докладват относно съществуването, резултатите и ефективността на 
процедури за надлежна проверка при преглеждането на проекти, официално 
подкрепяни от експортни кредити, по отношение на потенциалното им въздействие 
върху правата на човека; 

12. съзнава факта, че агенциите за експортно кредитиране разчитат на информацията, 
предоставена от техните партньори по проекти; изразява убеждение, че ако 
агенциите за експортно кредитиране изискват структуриран подход към 
процедурите на надлежна проверка с цел те да бъдат допустими за получаване на 
проектно финансиране, партньорите по проекти биха оценили възможността самите 
те да ги провеждат, при което се намаляват допълнителните административни 
разходи за агенциите за експортно кредитиране;
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13. счита, че напредъкът при докладването относно зачитането от страна на агенциите 
за експортно кредитиране на правата на човека представлява водещ модел за по-
доброто докладване също и относно други цели на европейската външна дейност, 
залегнали в член 21, като например изкореняването на бедността, и относно 
третирането на рисковете за околната среда;

Докладване относно третирането на рисковете за околната среда при 
изчисляването на премиите на агенциите за експортно кредитиране

14. отбелязва, че агенциите на държавите членки за експортно кредитиране 
понастоящем докладват относно тяхната оценка на рисковете за околната среда, но 
не и относно начините на включването на тези рискове при изчисляването на 
премиите на агенциите за експортно кредитиране; счита, че подобно докладване е 
от съществено значение за гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция;

Докладване относно условните пасиви

15. отбелязва, че агенциите на държавите членки за експортно кредитиране 
понастоящем докладват относно експозицията на условни пасиви при различните 
модели; отправя искане към Комисията да предвиди общо определение, което да 
отразява желанието на Парламента да бъде информиран относно извънбалансовите 
задължения;

Насоки и оценка от страна на Комисията

16. призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки за следващия 
период на докладване, наред с другото, относно начините за докладване относно 
наличието и ефективността на процедурите за надлежна проверка по отношение на 
техните политики на правата на човека, както и относно начините за докладване 
относно третирането на рисковете за околната среда;

17. очаква следващия годишен доклад на Комисията да съдържа заявление относно 
това дали тя е била в състояние да оцени спазването от страна на държавите членки 
на целите на външната дейност на Съюза и, ако отговорът е отрицателен, препоръки 
относно начините за подобряване на докладването за тази цел;

Доклад на Комисията относно информацията за държави, които не са членки на 
ОИСР

18. приветства усилията, предприети от Комисията, заедно със САЩ, за включването 
през 2012 г. на Китай, Бразилия, Русия и други важни бързоразвиващи се 
икономики при създаването на международна работна група на основните 
доставчици на експортно финансиране (IWG);

19. препоръчва секторен подход при развитието на IWG, с цел да се изгради основата за 
хоризонталните разпоредби по време на втората фаза, което ще гарантира 
съвместното приемане на ефективни стандарти от страна на агенциите за експортно 
кредитиране от държавите от ОИСР и от тези, които не са членки в ОИСР, в 
областта на опазването на околната среда, социалната сфера и правата на човека;
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20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, Съвета, Комисията, националните парламенти и на секретариата 
на ОИСР.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2011 г. Парламентът и Съветът постигнаха съгласие за транспониране на 
споразумението, сключено в рамките на ОИСР, от 2005 г. относно дейностите по 
експортно кредитиране в правото на ЕС. При този процес беше договорено да се 
предостави делегиран акт на Комисията за транспонирането на бъдещите версии на 
споразуменията, сключени в рамките на ОИСР, в замяна на повишена прозрачност при 
дейностите по експортно кредитиране на държавите членки на равнище ЕС. Появилият 
се в резултат на това Регламент 1233/2011 съдържа в своето приложение I елементите 
на изискване за годишно докладване на държавите членки пред Комисията:

- относно активите и пасивите, изплатените обезщетения и възстановявания, 
новите задължения, експозиции и премии, както и условните пасиви, които 
могат да възникнат от официално подкрепени дейности по експортно 
кредитиране;

- начините, по които рисковете за околната среда, които могат да носят други 
съответни рискове, се вземат предвид в официално подкрепените дейности по 
експортно кредитиране;

- оценка по отношение на спазването от страна на агенциите за експортно 
кредитиране на целите и задълженията на ЕС.

Последната точка от изискването за докладване към държавите членки е въведена в 
основния текст на регламента посредством съображение 3, което му придава особена 
тежест и насоченост:

(3) При създаването, разработването и прилагането на своите национални 
системи за експортни кредити и при упражняването на надзор над дейностите, 
свързани с официално подкрепяните експортни кредити, държавите членки 
следва да съблюдават основните разпоредби на Съюза относно външната 
дейност, като укрепване на демокрацията, зачитане на правата на човека и 
съгласуваност на политиките за развитие, както и борбата с изменението на
климата.

Общите разпоредби на Съюза относно външната дейност са залегнали в членове 3 и 21 
от Договора за Европейския съюз.

Освен това приложение I съдържа изискването за годишно докладване на Комисията 
пред Парламента относно преговорите, предприети за установяване на световни 
стандарти в областта на официално подкрепяните експортни кредити.

Първият отчетен период, който попада в обхвата на Регламент 1233/2011, е 2011 
година. 

На 14 декември 2012 г. председателят на комисията INTA на Парламента получи
неофициално проекта на годишния доклад на Комисията за дейностите на държавите 
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членки по експортно кредитиране през 2011 г. Проектът оценява докладите на 20 от 
общо 27-те държави членки, които поддържат активни програми на експортно 
кредитиране. Всички 20 доклада на държавите членки бяха предадени на същата дата. 

На 4 март 2013 г. комисията INTA на Парламента и комитетът „Търговска политика“ на 
Съвета получиха същия набор от документи без промени в категорията „ограничени 
документи“, т.е. „съдържащи чувствителна информация, предназначени за лицата, 
които трябва да са осведомени от професионални съображения и само за вътрешно 
ползване за членовете на нашата комисия.“

На 21 март 2013 г. Парламентът получи от Комисията и доклад относно преговорите, 
започнати от Комисията в областта на експортното кредитиране за периода 2011—
2012 г. по смисъла на Регламент 1233/2011. И този документ беше предаден съгласно 
категорията „ограничени документи“.

Междувременно работата по настоящия доклад започна с решение на координаторите 
на INTA през декември 2012 г., като първата и втората размяна на мнения в рамките на 
комисията INTA се проведоха съответно на 21 февруари и 21 март 2013 г., за да може 
Парламентът своевременно да допринесе за редактирането на втория годишен доклад 
на държавите членки. По повод двете размени на мнения в рамките на комисията 
документите не можеха да бъдат предоставени на разположение на заинтересованата 
общественост чрез интернет уебсайта на INTA. До самия ден на съставянето на 
настоящото изложение на мотивите, основните документи, на които настоящият доклад 
се позовава, не са на разположение на широката общественост.

Докладчикът изразява дълбока загриженост и оспорва този подход на поверителност от 
страна на Комисията, който изцяло противоречи на самата цел на Регламент 1233/2011 
за увеличаване на прозрачността на равнище ЕС на дейностите на държавите членки по 
експортно кредитиране. Неговите искания са изразени в първите параграфи от доклада.

На 27 март 2013 г. Парламентът получи първия делегиран регламент (ЕС) .../... на 
Комисията от 14 март 2013 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 
№ 1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на определени 
насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити. Целта на 
делегирания регламент е да актуализира основния Регламент (ЕС) № 1233/2011 с 
новите споразумения, сключени в рамките на ОИСР, относно изменение на системата 
от премии на споразумението, сключено в рамките на ОИСР, отрасловата спогодба за 
експортни кредити за граждански въздухоплавателни съдове от 2011 г. и отрасловата 
спогодба за експортни кредити за проектите в областта на възобновяемите източници 
на енергия, смекчаване на последиците от изменението на климата и в областта на 
водите.

Макар че докладчикът не би имал възражения по отношение на съдържанието на 
предложените изменения, на него му е трудно да разбере предоставянето на делегиран 
акт, докато балансиращите изисквания за прозрачност на основния Регламент (ЕС) 
№ 1233/2011 остават неизпълнени.

Неравновесието се изостря от лошото качество на докладването от страна на държавите 
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членки за техните дейности по експортно кредитиране през 2011 г., както и на оценката 
на тези доклади от Комисията.

От друга страна, докладът на Комисията ясно посочва мащаба и значението на 
агенциите за експортно кредитиране. Докладваната експозиция на дейностите на 
агенциите на държавите членки за експортно кредитиране през 2011 г. възлиза на над 
250 милиарда евро, включително 260 сделки с докладвани големи последици за 
околната среда. Както докладчикът вече посочи по време на законодателната процедура 
относно Регламент (ЕС) № 1233/2011, той оценява факта, че държавите членки 
разполагат с инструмент като този, който допринася за възможностите за търговия и 
бизнес за европейските дружества.

Нека се посочат данни в съотношение: те представляват почти два пъти годишния 
бюджет на Съюза. За сравнение, бюджетът на Съюза по функция „Европейският съюз 
като глобален партньор“ възлиза на по-малко от 10 милиарда евро. По този начин 
агенциите за експортно кредитиране подпомагат проекти в размер най-малко 25 пъти от 
годишните бюджетни кредити, заделени в бюджета на Съюза за неговата външна 
дейност.

Мащабът на дейностите на агенциите по експортно кредитиране изцяло потвърждава 
значението на съображение 4 от Регламент (ЕС) № 1233/2011, в което се посочва, че 
съответствието с външната дейност на Съюза, като например укрепването на 
демокрацията, зачитането на правата на човека и съгласуваност на политиките за 
развитие, както и борбата с изменението на климата, следва да бъде водещото 
ръководство, когато този инструмент се използва от държавите членки. Следователно 
също толкова важни са изискванията за отчитане, формулирани в приложение I към 
регламента, с цел Парламентът да е в състояние да оцени съблюдаването на тези 
разпоредби.

От друга страна, годишните доклади на държавите членки, както и оценката на 
Комисията на тези доклади не са достатъчни за осъществяване на намерението на 
Парламента да има възможност за извършване на подобна оценка. Това се отнася 
особено по отношение на докладването относно нефинансовите позиции от 
приложение I, като например третирането на рисковете за околната среда при 
изчисляването на премиите на агенциите по експортно кредитиране и в съответствие с 
целите на външната политика на Съюза.

Този неуспех в известна степен не е изненадващ. Някои държави членки полагат 
достойни за похвала усилия за докладване относно тези по-трудни теми, например 
Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Дания. При все това трябва да се признае, че 
все още не съществува утвърдена методология за докладването относно нефинансовите 
позиции, и че държавите членки, както и европейските институции, като например 
Европейската инвестиционна банка, все още трябва да изпълнят изискванията на 
Договора от Лисабон, за да демонстрират спазването на целите в областта на външната 
дейност на Съюза.

Следователно с цел да се допринесе за по-добро докладване, останалата част от доклада 
има за цел да представи препоръки към държавите членки и Комисията относно 
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начините за изготвяне на следващия годишен доклад, който да изпълнява по-добре 
нашите очаквания за наблюдение на работата на агенциите по експортно кредитиране. 
Това се отнася особено за докладването относно съответствието на дейностите на 
държавите членки по експортно кредитиране с целите на външната дейност, както са 
посочени в членове 3 и 21 от Договора от Лисабон. 

Някои допълнителни препоръки също се отнасят до докладването относно 
изчисляването на премията за риска за околната среда и относно условните пасиви на 
агенциите по експортно кредитиране, както и относно информационните дейности на 
Комисията в държави, които не са членки на ОИСР.

В заключение в доклада се отправя призив към Комисията да предостави насоки към 
държавите членки, така че в следващите годишни доклади Комисията в действителност 
да е в състояние да предостави на Парламента оценка на това дали по нейно мнение 
може да се твърди, че дейностите на държавите членки по експортно кредитиране 
съблюдават целите на външната дейност на ЕС.


