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Predlog spremembe  24 

Yannick Jadot 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
 
Poročilo A7-0364/2010 

Yannick Jadot 

Uradno podprti izvozni krediti 
KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD) 

Predlog uredbe 

– 

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA* 

k predlogu Komisije 

--------------------------------------------------------- 

UREDBA (EU) št. .../2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA ▌ 

z dne … 

o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov 

 

 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA — 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 te pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

po rednem zakonodajnem postopku1, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Agencije za izvozne kredite prispevajo k razvoju svetovne trgovine, ker spodbujajo 
izvoz in naložbe podjetij na način, ki dopolnjuje finančne in zavarovalniške storitve 
zasebnega sektorja. Unija je pogodbenica Sporazuma o ▌uradno podprtih izvoznih 

                                                 
* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele 
besedila, ki so bili črtani. 
1  Stališče Evropskega parlamenta z dne xx. septembra 2011 in sklep Sveta z dne ...  
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kreditih (v nadaljevanju „Sporazum“), sklenjenega v okviru OECD.  Sporazum, kot je 
bil sklenjen med udeleženkami, ureja finančne pogoje in določila, ki jih agencije za 
izvozne kredite lahko ponudijo, da se ohranijo enaki pogoji za uradno podprte izvozne 
kredite. 

(2) Na podlagi Odločbe Sveta 2001/76/ES z dne 22. decembra 2000 o nadomestitvi 
Odločbe z dne 4. aprila 1978 o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih 
izvoznih kreditov1 in odločbe Sveta 2001/77/ES z dne 22. decembra 2000 o uporabi 
načel okvirnega sporazuma o financiranju projektov na področju uradno podprtih 
izvoznih posojil2 se v Uniji uporabljajo smernice iz Sporazuma in posebna pravila za 
financiranje projektov. 

(2a) Sporazum prek dejavnosti agencij za izvozne kredite posredno prispeva k prosti in 
pošteni trgovini in naložbam podjetij, ki bi imela sicer slabše možnosti za najem 
posojil v zasebnem sektorju. 

(2b)  Države članice bi morale pri ustanavljanju, razvoju in uporabi nacionalnih sistemov 
za izvozne kredite ter izvajanju nadzora nad uradno podprtimi izvoznimi krediti 
upoštevati splošne določbe Unije o zunanjih ukrepih, kot so utrjevanje demokracije, 
spoštovanje človekovih pravic, skladna politika za razvoj in boj proti podnebnim 
spremembam. 

(2c) Udeleženke sporazuma si nenehno prizadevajo, da bi omejile izkrivljanje trga in 
zagotovile enake konkurenčne pogoje, po katerih premije, ki jih zaračunavajo 
agencije za izvozne kredite, temeljijo na tveganju in morajo zadostovati za kritje 
dolgoročnih stroškov in izgub iz poslovanja v skladu z obveznostmi Svetovne 
trgovinske organizacije. Da bo mogoče doseči ta cilj, morajo sistemi za izvozne kredite 
delovati na pregleden način, agencije pa ustrezno poročati OECD. 

(2d) Dobro usmerjeni izvozni krediti, ki jih ponujajo agencije za izvozne kredite, lahko 
podjetjem v Uniji prinesejo nove možnosti za dostop do trga, tudi malim in srednjim 
podjetjem. 

(2e) Udeleženke sporazuma in države članice Unije so se dogovorile, da bodo razkrivale 
določene informacije o izvoznih kreditih v skladu s pravili OECD in Unije o 
preglednosti, da bi omogočile enake konkurenčne pogoje za udeleženke in države 
članice.  

(2f) Unija izvaja ukrepe za preglednost in poročanje, kot je določeno v prilogi -I te uredbe. 

(2g) Ker je konkurenca na svetovnih trgih vse ostrejša in ker bi bilo treba preprečiti 
neugoden konkurenčni položaj podjetij v Uniji, bi morala Komisija na podlagi 
pooblastila držav članic za pogajanja podpreti prizadevanja OECD za odnose z 
državami, ki niso podpisnice sporazuma. Komisija bi morala na bilateralnih in 
multilateralnih pogajanjih vzpostaviti svetovne standarde za uradno podprte izvozne 
kredite. Svetovni standardi na tem področju so nujno potrebni za enake konkurenčne 
pogoje v svetovni trgovini. 

                                                 
1 UL L 32, 2.2.2001, str. 1. 
2 UL L 32, 2.2.2001, str. 55. 
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(2h) Države članice OECD sporazum zavezuje, medtem ko države, ki niso članice te 
organizacije, niso udeleženke tega sporazuma, kar bi lahko privedlo do nepoštene 
konkurenčne prednosti za njihove izvoznike. Te države se zato spodbuja, naj 
sporazum upoštevajo, da se zagotovi enake konkurenčne pogoje v svetovnem merilu. 

(2i) Komisija in države članice bi se morale glede na politiko Unije o boljši pripravi 
zakonodaje, ki naj bi poenostavila in izboljšala obstoječo ureditev, pri prihodnjih 
revizijah sporazuma, kjer je to primerno, osredotočiti na zmanjšanje upravnega 
bremena za podjetja in državne uprave, vključno z agencijami za izvozne kredite. 

(3) Udeleženke Sporazuma so se odločile spremeniti in racionalizirati Sporazum. 
Spremembe, o katerih so se dogovorile, zajemajo povečanje prijaznosti do uporabnika, 
povečanje skladnosti ustreznih mednarodnih obveznosti in doseganje večje 
transparentnosti, zlasti glede držav neudeleženk. Poleg tega so se udeleženke 
Sporazuma tudi sporazumele, da v besedilo Sporazuma vključijo pravila za financiranje 
projektov, ki so bila uvedena z Odločbo 2001/77/ES in pravila v zvezi z izvoznimi 
krediti za ladje, uvedena z Odločbo Sveta 2002/634/ES z dne 22. julija 2002 o 
spremembi Odločbe 2001/76/ES1. 

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

(4a) Komisija bi morala sprejeti delegirane akte za spremembo priloge v skladu s 
postopkom iz člena 1a, če je to potrebno za nemoteno in čimprejšnjo vključitev 
predlogov sprememb k smernicami, ki so opredeljene v Sporazumu in o katerih so se 
dogovorile udeleženke, v zakonodajo Unije. Komisiji bi bilo treba zato v zvezi s 
spremembami smernic, o katerih so se dogovorile udeleženke Sporazuma, podeliti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 

(4b) Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu 
in Svetu. 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:  

Člen 1 

Smernice iz Sporazuma o ▌uradno podprtih izvoznih kreditih ║ („Sporazum“) se uporabljajo 
v Uniji. Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi. 

Člen 1a 

Komisiji sprejme delegirane akte v skladu s členom 1c z namenom spreminjanja priloge, ki 
je potrebno zaradi sprememb smernic, o katerih se dogovorijo udeleženke Sporazuma. 

                                                 
1 UL L 206, 3.8.2002, str. 16. 
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Člen 1b 

Če v primeru spreminjanja priloge, ki je potrebno zaradi sprememb smernic, o katerih se 
dogovorijo udeleženke Sporazuma, tako zahtevajo nujne okoliščine, se za delegirane akte, 
sprejete v skladu s tem členom, uporabi postopek iz člena 1d. 

 

Člen 1c 

Izvajanje pooblastila 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz tega 
člena. 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 1a in 1b se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe. 

3. Pooblastilo iz členov 1a in 1b lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z 
odločitvijo o preklicu navedeno pooblastilo preneha veljati. Preklic začne veljati dan 
po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem 
naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. 

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem hkrati uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.  

5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 1a, začnejo veljati samo, če Evropski 
parlament ali Svet ne sporočita svojega nasprotovanja v roku dveh mesecev od 
uradnega sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ali če pred iztekom 
omenjenega roka Evropski parlament in Svet oba seznanita Komisijo, da ne 
nameravata nasprotovati sprejetju aktov. Navedeni rok se na zahtevo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca. 

Člen 1d 

Nujni postopek 

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se 
uporabljajo, dokler ni izraženo nasprotovanje v skladu z odstavkom 2. V uradnem 
obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za 
uporabo nujnega postopka. 

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s 
postopkom iz člena 1(c)(5). V takem primeru Komisija po prejemu uradnega obvestila 
o ugovoru Evropskega parlamenta ali Sveta takoj razveljavi akt. 

Člen 1e 

Ukrepi v zvezi s preglednostjo in poročanjem, ki se bodo uporabljali v Uniji, so določeni v 
prilogi –I te uredbe. 
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Člen 2 

Odločbe 2001/76/ES, 2001/77/ES in 2002/634/ES se razveljavijo. 

Člen 3 
Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

 

 

V Bruslju,  
 
      Za Svet 
      Predsednik 
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Priloga -I 

1. Brez poseganja v pristojnosti institucij držav članic, ki izvajajo nadzor nad 
nacionalnimi programi izvoznih kreditov, vsaka država članica Komisiji posreduje 
letno poročilo o dejavnostih, da se poveča preglednost na ravni Unije. Države članice 
v skladu s svojim nacionalnim pravnim okvirom poročajo o sredstvih in obveznostih, 
plačanih terjatvah in izterjavah, novih obveznostih, izpostavljenosti in stroških premij. 
Če iz dejavnosti uradno podprtih izvoznih kreditov izhajajo pogojne obveznosti, se te 
dejavnosti vključijo v letno poročilo o dejavnostih.   

2. V letnem poročilu o dejavnostih države članice opišejo, kako njihove agencije za 
izvozne kredite v dejavnostih uradno podprtih izvoznih kreditov upoštevajo okoljska 
tveganja, ki prinašajo druga pomembna tveganja. 

3.  Komisija na podlagi teh informacij pripravi letni pregled za Evropski parlament, 
vključno z oceno skladnosti agencij za izvozne kredite s cilji in obveznostmi Unije. 

4. Komisija v skladu s svojimi pristojnostmi Evropskemu parlamentu posreduje letno 
poročilo o opravljenih pogajanjih za primere, ko ima pooblastilo za pogajanja na 
različnih forumih za mednarodno sodelovanje, z namenom vzpostavitve svetovnih 
standardov na področju uradno podprtih izvoznih kreditov. 

 
Prvo obdobje za poročanje v okviru te uredbe je leto 2011. 
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PRILOGA 

 
Besedilo sporazuma. 

 

Or. en 

 


