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A hivatalosan támogatott exporthitelek ***I 

Az Európai Parlament 2011. április 5-én elfogadott módosításai a hivatalosan támogatott 

exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz  (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 

2006/0167(COD)) 

 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

A javaslatot a következőképpen módosították1: 

Módosítás 1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (2a) A megállapodás hozzájárult a 

jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság 

hatásának enyhítéséhez a 

magánszektorban hitelhez másképp nem 

jutó vállalkozások kereskedelmének és 

beruházásainak támogatása által teremtett 

munkahelyek révén. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Az exporthitel-ügynökségeknek 

figyelembe kellene venniük és tiszteletben 

kellene tartaniuk az Európai Unió 

célkitűzéseit és politikáit. Az uniós 

vállalatok támogatása során ezen 

ügynökségeknek meg kell felelniük az 

uniós alapelveknek és normáknak – 

köztük a demokrácia megszilárdításának, 

az emberi jogok tiszteletben tartásának és 

a fejlesztési politikák egységességének –, 

                                                 
1  Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták a bizottsághoz 

(A7-0364/2010). 



illetve ösztönözniük kell ezeket. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (2c) Ugyanakkor a tagállamok 

exporthitel-ügynökségeinek 

körültekintően meg kell vizsgálniuk a 

benyújtott pályázatokat, figyelembe véve, 

hogy az exporthitelként nyújtott hivatalos 

támogatás közép- és hosszú távon 

hozzájárulhat az adott tagállam 

államháztartási hiányához, különös 

tekintettel a pénzügyi válság 

utóhatásaként kialakult fokozott 

fizetésképtelenségi kockázatra. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2d) Az exporthitel-ügynökségeknek 

alaposan meg kellene vizsgálniuk a 

beérkezett pályázatokat a hivatalosan 

nyújtott támogatások előnyeinek 

maximalizálása érdekében, figyelembe 

véve, hogy a megfelelően célzott 

exporthitelek hozzájárulnak új piaci 

hozzáférési lehetőségek biztosításához 

európai uniós vállalatok, különösen a kis- 

és középvállalatok (kkv-k) számára, 

ugyanakkor elősegítik a nyílt és 

tisztességes kereskedelmet, valamint a 

kölcsönösen előnyös növekedést a 

válságot követően.  

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 e preambulumbekezdés (új) 



 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (2e) Az OECD megköveteli tagállamaitól 

az exporthitel-ügynökségekkel 

kapcsolatos információk nyilvánosságra 

hozását annak érdekében, hogy 

megakadályozza őket abban, hogy 

protekcionista vagy piactorzító 

magatartást tanúsítsanak. Az Unión belül 

biztosítani kell az átláthatóságot annak 

érdekében, hogy a tagállamok számára 

azonos versenyfeltételek jöjjenek létre. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 f preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2f) Az exporthitel-ügynökségek a fejlődő 

országok legfontosabb hivatalos 

finanszírozóivá váltak. Ezért a velük 

szembeni tartozások a fejlődő országok 

nyilvános adósságállományában a 

legnagyobb tételt jelentik. Az 

exporthitelből történő 

projektfinanszírozási tevékenységek 

jelentős része olyan ágazatokra 

összpontosul, mint a közlekedés, az olaj, a 

gáz és a bányászat, valamint a 

nagyszabású infrastrukturális 

beruházások, például a gátak. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 g preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2g) A megállapodás résztvevői egy 

megszakítás nélküli folyamat részesei, 

amelynek célja a piactorzulás 

minimalizálása és olyan egyenlő feltételek 

megteremtése, amelyek mellett az OECD 

tagjainak hivatalosan támogatott 



exporthitel-ügynökségei által felszámolt 

díjak a kockázatokon alapulnak, és 

hosszú távon fedezik működési 

költségeiket és veszteségeiket. Az e cél 

irányában való előrehaladás érdekében 

átláthatóságra és jelentéstételre van 

szükség a hivatalosan támogatott 

exporthitel-ügynökségek részéről. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 h preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2h) Az OECD-n belül az OECD-tagok 

hivatalosan támogatott exporthitel-

ügynökségeire vonatkozó magasabb 

átláthatósági és jelentéstételi normákra 

irányuló és azon is túlmutató, szünet 

nélkül zajló folyamat támogatása végett az 

Uniónak az e rendelet 1a. mellékletében 

meghatározottak szerint további 

intézkedéseket kell hoznia az Unió 

területén székhellyel rendelkező és 

hivatalosan támogatott exporthitel-

ügynökségek átláthatósága és 

jelentéstétele vonatkozásában. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 i preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2i) A demokrácia fejlesztésének és 

megerősítésének, valamint az emberi 

jogok és az alapvető szabadságjogok 

tiszteletben tartásának – az Európai 

Unióról szóló szerződés 21. cikkében 

megfogalmazottak és az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában foglaltak szerint –, 

továbbá a környezetvédelmi alapelveknek 

és a vállalati társadalmi felelősségvállalás 

általános elveinek – kiegészülve más 

nemzetközileg bevált gyakorlatokkal – kell 



iránymutatásként szolgálniuk az uniós 

székhellyel rendelkező, hivatalosan 

támogatott exporthitel-ügynökségek által 

támogatott valamennyi projekt 

vonatkozásában, és társadalmi és 

környezeti hatásvizsgálatot kell 

tartalmazniuk, amely magában foglalja az 

emberi jogokat és az exporthitel-

ügynökségek által finanszírozott ágazatok 

és projektek szempontjából releváns uniós 

környezetvédelmi és szociális 

jogszabályokban foglalt normákat. Az 

OECD „közös megközelítései” már 

jelenlegi megfogalmazásukban is 

kifejezetten tartalmazzák a 

megvesztegetésekre, a fenntartható 

hitelezésre és a környezetvédelemre 

vonatkozó uniós standardok viszonyítási 

pontként történő használatának 

lehetőségét a projektek felülvizsgálata 

során. E rendelkezés használatát tovább 

kellene bátorítani, figyelembe véve, hogy a 

projekt támogatói, az exportőrök, a 

pénzintézetek és az exporthitel-

ügynökségek szerepe, felelőssége és 

gazdaságélénkítő hatása eltérő a hivatalos 

támogatásban részesülő projektek 

esetében. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 j preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2j) Az uniós és nemzetközi 

elkötelezettségek tekintetében az Európai 

Unió és tagállamai éghajlattal kapcsolatos 

célkitűzéseinek kell iránymutatónak 

lennie az uniós székhellyel rendelkező, 

hivatalosan támogatott exporthitel-

ügynökségek által támogatott projektek 

számára. Ide tartoznak a következők: az 

állam- és kormányfők 2009. szeptember 

24–25-i pittsburghi G20-as 

csúcstalálkozón kiadott, a fosszilis 

üzemanyagok támogatásának fokozatos 

megszüntetésével kapcsolatos 



zárónyilatkozata; az Unió azon 

célkitűzései, hogy 2020-ig az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 

az 1990-es szintekhez képest 30%-kal 

csökkenti, az energiahatékonyságot 20%-

kal növeli, és energiafelhasználásának 

20%-a megújuló energiaforrásokból 

származik majd; továbbá az Unió azon 

célkitűzése, hogy 2050-ig 80–95%-kal 

csökkenti az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátását. A fosszilis üzemanyagok 

támogatásának megszüntetésével egy 

időben olyan intézkedéseket kell bevezetni, 

amelyek biztosítják, hogy az a dolgozók és 

a szegények életszínvonalát nem érinti 

hátrányosan. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 k preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2k) A vállalati társadalmi 

felelősségvállalás meghatározó elvei, 

amelyeket nemzetközi szinten teljes 

mértékben elismernek – úgy az OECD, 

mint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

(ILO) és az ENSZ – a vállalkozások 

felelősségteljes magatartására 

vonatkoznak, és elsődlegesen feltételezik a 

hatályos jogszabályok tiszteletben tartását 

a foglalkoztatás, a társadalmi 

kapcsolatok, az emberi jogok, a 

környezetvédelem, a fogyasztóvédelem és 

a fogyasztók számára biztosított 

átláthatóság, valamint a korrupció és az 

adóelkerülés elleni küzdelem tekintetében. 

Ezenkívül figyelembe kell venni a kkv-k 

sajátos helyzetét és képességeit. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 l preambulumbekezdés (új)  

 



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2l) Tekintettel a verseny kiéleződésére a 

világpiacokon, és annak elkerülése 

érdekében, hogy az Unió vállalatai 

versenyhátrányba kerüljenek, a 

Bizottságnak és a tagállamoknak 

fokozniuk kell az OECD arra irányuló 

erőfeszítéseit, hogy elérje azokat az 

országokat, amelyek nem részesei a 

megállapodásnak, és kétoldalú és 

többoldalú tárgyalások révén globális 

szabványokat kell létrehozniuk a 

hivatalosan támogatott exporthitelek 

tekintetében. Globális szabványok nélkül 

nem lehet egyenlő versenyfeltételeket 

biztosítani a világkereskedelemben. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 m preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2m) Bár az OECD-országoknak 

iránymutatást ad a megállapodás, a nem 

OECD-országok és elsősorban a fejlődő 

országok nem részesei a 

megállapodásnak, és ezért ezen országok 

exportőrei tisztességtelen előnyhöz 

juthatnak. Arra kell ezért ösztönözni 

ezeket az országokat, hogy csatlakozzanak 

az OECD-hez és vegyenek részt a 

megállapodásban. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 n preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2n) Tekintettel a hatályos szabályozás 

egyszerűsítésére és javítására irányuló 

uniós szabályozásjavító politikára, a 

Bizottság és a tagállamok a megállapodás 

jövőbeli felülvizsgálatai során a 



vállalkozásokra és a nemzeti hatóságokra, 

köztük az exporthitel-ügynökségekre 

nehezedő adminisztratív terhek 

csökkentését helyezik a középpontba. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 o preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2o) A megállapodásban eszközölt 

javítások biztosítsanak teljes koherenciát 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 208. cikkével a demokrácia és a 

jogállamiság kiépítésére és erősítésére, 

valamint az emberi jogok és az alapvető 

szabadságok tiszteletben tartására 

vonatkozó általános célkitűzés 

megvalósítása érdekében. A megállapodás 

és az uniós jog közötti összhang 

szavatolása érdekében tehát további 

intézkedéseket kell alkalmazni az Unióban 

a megállapodás uniós jogba történő 

átültetésekor. 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 p preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2p) Az exporthitel-ügynökségek 

követelményeinek való megfelelést 

biztosító társadalmi és környezeti 

hatásvizsgálati módszertannak teljes 

mértékben összhangban kell lennie az EU 

fenntartható fejlődési stratégiájával, a 

Cotonoui Megállapodással és a fejlesztési 

politikáról szóló európai konszenzussal, 

tükröznie kell az ENSZ éghajlat-változási 

keretegyezménye (UNFCCC) és a 

biológiai sokféleségről szóló ENSZ-

egyezmény (CBD) értelmében, továbbá az 

ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak 

(MDGs) elérése érdekében vállalt uniós 

kötelezettségvállalásokat és 



kötelezettségeket, valamint a nemzetközi 

megállapodásokban foglalt társadalmi, 

munkaügyi és környezeti normákat. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ezért a 2001/76/EK rendelet hatályát 

veszti és helyébe ezen, a megállapodás 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét tartalmazó határozat lép és a 

2001/77/EK határozat hatályát veszti, 

(4) Ezért a 2001/76/EK rendelet hatályát 

veszti és helyébe ezen, a megállapodás 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét tartalmazó, 1. mellékletként 

hozzácsatolt határozat lép, és a 

2001/77/EK határozat hatályát veszti. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hivatalosan támogatott exporthitelek 

irányelveiről szóló megállapodás 

iránymutatásait a Közösségben alkalmazni 

kell. 

A hivatalosan támogatott exporthitelek 

irányelveiről szóló megállapodás 

iránymutatásait az Unióban alkalmazni 

kell. 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

  A Bizottság az e rendeletet a lehető 

leghamarabb hatályon kívül helyező és 

annak helyébe lépő új rendeletre irányuló 

javaslatot nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, amint az 

OECD-országok határoznak a 

megállapodás új szövegéről, illetve annak 

hatálybalépését követő két hónapon belül. 



 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b cikk (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b. cikk 

 Az Unióban alkalmazandó, az 

átláthatóságra és jelentéstételre vonatkozó 

további intézkedéseket e rendelet 1a. 

melléklete tartalmazza. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1c. cikk 

  A Tanács évente jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Bizottságnak a 

hivatalosan támogatott exporthitelekkel 

kapcsolatos iránymutatásokról szóló 

megállapodás egyes tagállamok által 

történő végrehajtásáról. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 d cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1d. cikk 

  Bármely tagállam exporthitel-ügynöksége 

mérlegének teljes kimutatást kell adnia az 

ügynökség követeléseiről és tartozásairól. 

A mérlegen kívüli eszközök exporthitel-

ügynökségek által történő alkalmazása 

teljes mértékben átlátható módon történik. 

 Az exporthitelben részesülő, nem a kkv-k 

közé tartozó vállalatok minden évben 



országonkénti pénzügyi kimutatást 

tesznek közzé. 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ia. melléklet 

 1) A nemzeti exporthitel-programok 

felügyeletét ellátó tagállami intézmények 

előjogainak sérelme nélkül minden 

tagállam éves tevékenységi jelentést nyújt 

be az Európai Parlamentnek és a 

Bizottságnak.  

Ez az éves tevékenységi jelentés az 

alábbiakat tartalmazza:  

• Valamennyi olyan nemzeti eszköz és 

program – illetve a megállapodásnak 

való megfelelőségük – ellenőrzése, 

amelyre a megállapodás vonatkozik, 

különösen arra vonatkozólag, hogy a 

díjak kockázatalapúak-e és fedezik-e 

a hosszú távú működési költségeket; 

• A jelentési időszak főbb 

tevékenységeinek áttekintése, és azok 

megfelelése a megállapodásnak (új 

kötelezettségvállalások felsorolása, 

kockázat, díjak felszámítása, 

kifizetett kárigények és 

visszafizetések, továbbá a környezeti 

kockázatok beárazásának 

mechanizmusai); 

• A tagállam arra vonatkozó 

politikájának ismertetése, hogy 

miként biztosítja, hogy az uniós 

fejlesztéspolitika célkitűzései vezetik 

exporthitelekkel kapcsolatos 

tevékenységeit a környezetvédelem, a 

szociális kérdések, az emberi jogok, a 

fenntartható hitelezés és a korrupció 

elleni küzdelem terén. 

2) A Bizottság elemzést készít az éves 



tevékenységi jelentésről, melyben értékeli 

a tagállami fellépések uniós fejlesztési 

politikával mutatott koherenciáját, és 

kommentálja az általános szakpolitikai 

fejleményeket az Európai Parlament 

számára.  

3) A Bizottság éves jelentést készít az 

Európai Parlament számára a nemzetközi 

együttműködés különböző területein – 

beleértve az OECD-t és a G-20-akat, 

valamint a harmadik országokkal 

folytatott kétoldalú találkozókat, a 

partnerségi és együttműködési 

megállapodásokról és a 

szabadkereskedelmi megállapodásokról 

szóló csúcstalálkozókat és tárgyalásokat – 

annak érdekében tett erőfeszítésekről, 

hogy harmadik országok, különösen a 

fejlődő országok olyan iránymutatásokat 

alkalmazzanak exporthitel-ügynökségeik 

átláthatósága vonatkozásában, amelyek 

legalábbis elérik az OECD közös 

megközelítéseinek szintjét. 

 

 

 

 


