
P7_TA(2013)0291 

Agencije država članica za kreditiranje izvoza  

Rezolucija Europskog parlamenta od 2. srpnja 2013. o prvom godišnjem izvješću 

Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima izvozno-kreditnih agencija država 

članica (2012/2320(INI)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. 

studenog 2011. o uporabi određenih smjernica na području službeno podržanih izvoznih 

kredita i stavljanju izvan snage Odluka Vijeća 2001/76/EZ i 2001/77/EZ1 

– uzimajući u obzir Delegirane uredbe Komisije od 14. ožujka 2013. kojom se izmjenjuje 

Uredba (EU) br. 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi određenih smjernica 

na području službeno podržanih izvoznih kredita (C(2013)1378), 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o financiranju djelatnosti i 

ulaganja malih i srednjih poduzetnika u EU-u: lakši pristup potpori kao pomoć 

internacionalizaciji2 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. rujna 2011. o novoj europskoj trgovinskoj politici 

u okviru Strategije Europa 20203 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2011. o europskoj politici međunarodnih 

ulaganja4  

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenog  010. o trgovinskoj politici u kontekstu  

zahtjeva klimatskih promjena5 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenog 2010. o ljudskim pravima i socijalnim i 

ekološkim standardima u međunarodnim trgovinskim sporazumima6 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenog 2010. o korporativnoj društvenoj 

odgovornosti u međunarodnim trgovinskim sporazumima7 

– uzimajući u obzir Povelju EU-a o temeljnim pravima (2010/C 83/02), 

– uzimajući u obzir Komunikaciju Europske komisije i Visokog predstavnika za vanjsku i 

sigurnosnu politiku od 12. prosinca 2011. (COM(2011)0886),  

– uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 19. listopada 2010. naslovljenu „Strategija za 
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učinkovitu provedbu Povelje” (COM(2010)0573), 

– uzimajući u obzir Izjavu Europskog vijeća od 26. lipnja 2012. pod naslovom „Strateški 

okvir EU-a i akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju” (11855/2012), 

– uzimajući u obzir kratko izvješće resornog odjela o mjerilima za ljudska prava za vanjsku 

politiku EU-a (EXPO/B/DROI/2011/15), 

– uzimajući u obzir glavna načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima od 16. lipnja 2011. 

(HR/PUB/11/04, 2011 Ujedinjeni narodi), 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 16. travnja 2013. o Direktivi Europskog parlamenta 

i Vijeća kojom se izmjenjuju Direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju 

nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa (COM(2013)0207), 

– uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7-0193/2013), 

A. budući da programi država članica za izvozne kredite predstavljaju važan instrument 

poboljšanja mogućnosti za trgovinu i poslovanje za europske poduzetnike; 

B. budući da Uredba (EU) br. 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi određenih 

smjernica na području službeno podržanih izvoznih kredita navodi zahtjeve kojih se države 

članice trebaju pridržavati pri godišnjem izvješćivanju u odnosu na Komisiju i, u isto 

vrijeme, delegira ovlasti Komisiji čime postiže najbrži mogući prijenos promjena iz uredbi 

OECD-a u zakonodavstvo EU-a; 

C. budući da se, u okviru članka 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) 

„zajednička trgovinska politika vodi u kontekstu načela i ciljeva vanjskog djelovanja 

Unije”; 

D. budući da su načela koja određuju način na koji Unija uređuje svoje odnose s ostatkom 

svijeta i vodeća načela o međunarodnom djelovanju Unije sadržana u člancima 3. i 21. 

Ugovora o Europskoj uniji (UEU), obvezujućem sporazumu među državama članicama; 

E. budući da Komunikacija Komisije i Visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku 

od prosinca 2011. potvrđuje da „europske poduzetnike treba poticati da postupaju u skladu 

sa sustavom dužne pažnje kako bi osigurali da njihovo djelovanje, gdje god bilo poduzeto, 

poštuje ljudska prava”;  

F. budući da „Strateški okvir EU-a i akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju” 

Europskog Vijeća potvrđuje da će „EU bez iznimke promicati ljudska prava u svim 

područjima svojeg vanjskog djelovanja”; 

G. budući da je Povelja EU-a o temeljnim pravima pravno obvezujuća za institucije EU-a i za 

države članice, s iznimkom onih država članica koje imaju mogućnost izuzeća u primjeni 

prava EU-a, i budući da se u strategiji Komisije za učinkovitu provedbu Povelje izričito 

navodi da se Povelja primjenjuje na vanjsko djelovanje EU-a; 

H. budući da Unija i države članice pozdravljaju glavna načela UN-a o poslovanju i ljudskim 

pravima čije se 4. načelo, o odnosima između države i poduzetnika, izričito odnosi na 



agencije za izvozne kredite; 

I. budući da su izvozni krediti obično odobreni velikim projektima s poteškoćama u 

određivanju komercijalnog kredita zbog visokog komercijalnog, političkog, ekonomskog ili 

ekološkog rizika, što izvozno-kreditne agencije trebaju procijeniti i čemu trebaju odrediti 

vrijednost; 

J. budući da je 14. ožujka 2013. Komisija predložila Delegiranu uredbu kojom se izmjenjuje 

Prilog II. Uredbe (EU) br. 1233/2011; 

1. pozdravlja nastojanja Komisije da uspostavi okvir za godišnje izvješćivanje država članica 

o svojim aktivnostima u vezi s izvoznim kreditima u skladu s Uredbom (EU) br. 1233/2011, 

kako bi se transparentnost proširila na razinu EU-a; naglašava da je ključni cilj tog 

izvješćivanja nadzirati usklađenost izvozno-kreditnih agencija država članica s 

međunarodnim disciplinama koje se primjenjuju na izvozne kredite i s obvezama iz 

Ugovora o EU-u; 

2. potvrđuje da je 14. prosinca 2012. neslužbeno zaprimio prvo godišnje izvješće Komisije o 

izvozno-kreditnim aktivnostima država članica u kojem se ocjenjuje 20 od 27 država 

članica čiji su izvozno-kreditni programi aktivni, kao i, u prilogu, izvješća tih država 

članica; poziva Komisiju da odobri javnu objavu tih dokumenata kako bi ispunila cilj 

okvirne uredbe o povećanju transparentnosti; 

3. pohvaljuje izvješće Komisije u kojem su jasno naznačeni opseg i važnost izvozno-kreditnih  

aktivnosti država članica tijekom 2011. u ukupnom iznosu iznad 250 milijardi eura, 

uključujući 260 transakcija sa zabilježenim visokim utjecajem na okoliš, što europskim 

poduzetnicima predstavlja velike prilike za trgovinu i poslovanje; 

4. svjestan je da su države članice svojim godišnjim izvješćima o radu Komisiji omogućile 

pristup financijskim i operativnim podacima o kreditiranju izvoza prema zahtjevu iz prvog 

stavka Priloga I. Uredbe (EU) br. 1233/2011; 

5. ističe važnost, u kontekstu opsega izvozno-kreditnih aktivnosti država članica, uvodne 

izjave 4. Uredbe (EU) br. 1233/2011, koja poziva na usklađenost s općim odredbama Unije 

o vanjskom djelovanju, poput jačanja demokracije, poštovanja ljudskih prava i  dosljednosti 

razvojne politike i borbe protiv klimatskih promjena; podsjeća, u tom smislu, na važnost 

posebnih zahtjeva o izvješćivanju navedenih u Prilogu I. Uredbe kako bi se osiguralo da 

Komisija i Parlament mogu napraviti procjenu te usklađenosti; 

6.  ističe da godišnja izvješća država članica te procjena tih izvješća koju je izradila Komisija 

još ne zadovoljavaju namjeru Parlamenta da bude u mogućnosti procijeniti jesu li izvozno-

kreditne aktivnosti država članica u skladu s ciljevima vanjske politike Unije, kao što je 

navedeno u člancima 3. i 21. UEU-a, te s tretmanom ekoloških rizika pri izračunu premija 

izvozno-kreditnih agencija; 

7. prema navodu Komisije u aktualnom godišnjem izvješću, pozdravlja „jasnu opću spremnost 

država članica na primjenu politika na svoje izvozno-kreditne programe čiji su ciljevi u 

skladu s općim odredbama članaka 3. i 21.”; pohvaljuje nastojanja nekih država članica, 

uključujući Njemačku, Italiju, Belgiju i Nizozemsku, da osiguraju jasnije izvješćivanje u 

skladu s nekima od ciljeva vanjskog djelovanja Unije;   



8. potvrđuje da Komisija treba biti u mogućnosti procijeniti jesu li izvozno-kreditne aktivnosti 

država članica u skladu s ciljevima vanjskog djelovanja Unije te stoga preporuča test 

usklađenosti kojim bi se trebalo ocijeniti jesu li ili ne službeno podržane izvozno-kreditne 

agencije usvojile učinkovite politike kojima je cilj osiguravanje usklađenosti njihovih 

aktivnosti s ciljevima vanjske politike Unije; 

Mjere za usklađivanje djelovanja izvozno-kreditnih agencija s ciljevima vanjskog djelovanja 

Unije 

9. slaže se s primjedbom Komisije u godišnjem izvješću da je „teško odrediti točne mjere za 

određivanje usklađenosti s pravom EU-a”; iznova naglašava da su odredbe članka 21. i dalje 

ključne mjere prema kojima se ocjenjuju politike koje se primjenjuju na izvozno-kreditne 

transakcije; 

10. naglašava da će Unija biti pouzdani i jaki globalni čimbenik jedino ako države članice i 

europske institucije nastave voditi usklađenu vanjsku politiku; 

11. preporuča da radna skupina Vijeća o izvoznim kreditima i Komisija surađuju s Europskom 

službom za vanjsko djelovanje na razvijanju metodologije za jasnije izvješćivanje u skladu s 

člankom 21. te na primjeni određenih smjernica OECD-a unutar EU-a na području službeno 

podržanih izvoznih kredita, prije izlaska sljedećeg godišnjeg izvješća; ustraje na stajalištu 

da javno savjetovanje bude dio ovog postupka; 

12. smatra iznimno važnim pozvati države članice da prate i prijave postojanje, ishod i 

učinkovitost sustava dužne pažnje tijekom praćenja projekata koji su službeno podržani 

izvoznim kreditima uzimajući u obzir njihov potencijalni utjecaj na ljudska prava; 

13. svjestan je činjenice da se izvozno-kreditne agencije oslanjaju na podatke koje dobivaju od 

partnera u projektima; uvjeren je da iako izvozno-kreditne agencije  trebaju imati 

strukturirani pristup sustavu dužne pažnje kako bi ispunile uvjete za financiranje projekta, 

partneri u projektima željeli bi te postupke obavljati sami, čime bi umanjili dodatne 

administrativne troškove izvozno-kreditnih agencija; 

14. smatra da je napredak u izvješćivanju izvozno-kreditnih agencija o usklađivanju ljudskih 

prava predvodnik boljem izvješćivanju o drugim ciljevima europskog vanjskog djelovanja 

navedenog u članku 21., poput iskorjenjivanja siromaštva i tretmana ekoloških rizika; 

Izvješćivanje o tretmanu ekoloških rizika pri izračunu premija izvozno-kreditnih agencija  

15. predlaže izvozno-kreditnim agencijama država članica da nastave izvješćivati o svojoj 

procjeni ekoloških rizika i smatra da je takvo izvješćivanje svih izvozno-kreditnih agencija 

zemalja članica OECD-a i onih koje to nisu nužno za osiguravanje jednakih uvjeta 

poslovanja za sve; 

Izvješćivanje o uvjetnoj odgovornosti 

16. primjećuje da izvozno-kreditne agencije država članica trenutno izvješćuju o izloženosti 

uvjetnoj odgovornosti na različite načine; traži od Komisije da predvidi zajedničku 

definiciju koja odražava želju Parlamenta da bude informiran o izvanbilančnoj izloženosti; 

Smjernice i ocjenjivanje Komisije 



17. poziva Komisiju da državama članicama da smjernice za sljedeće izvještajno razdoblje, 

između ostalog o tome kako izvješćivati o postojanju i učinkovitosti sustava dužne pažnje 

uzimajući u obzir svoje politike o ljudskim pravima te kako izvješćivati o tretmanu 

ekoloških rizika; 

18. očekuje da sljedeće godišnje izvješće Komisije sadrži izjavu o tome je li bilo moguće 

ocijeniti usklađenost država članica s ciljevima i obvezama Unije te, ako je odgovor 

negativan, preporuku o tome kako u vezi s time poboljšati izvješćivanje; 

Izvješće Komisije o uspostavi kontakta s državama koje nisu članice OECD-a 

19. pozdravlja trud kojeg su 2012. uložili Komisija i SAD za uključivanje Kine, Brazila, Rusije 

i drugih gospodarstava u razvoju u uspostavu međunarodne radne skupine najvećih 

ponuditelja financiranja izvoza; 

20. predlaže razmatranje važnosti sektorskog pristupa u razvoju te skupine kako bi se izgradila 

osnova za horizontalne odredbe u drugoj fazi, što bi osiguralo svim državama članicama 

OECD-a i onima koje to nisu da zajednički usvoje učinkovite i visoke standarde i sva nova 

međunarodna pravila o izvozno-kreditnim agencijama s ciljem osiguravanja jednakih uvjeta 

poslovanja; 

o 

o     o 

21. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, 

Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i tajništvu OECD-a. 


