
Parecer 

COM(2014)123 

REVISÃO ANUAL dos relatórios anuais de atividades de crédito à exportação dos 

Estados-Membros, em conformidade com o ponto 3 do anexo I do Regulamento (UE) 

n.º 1233/2011 



a 

a REVISÃO relatórios anuais de atividades 

Estados-Membros, em conformidade com o ponto 3 do anexo 

n.º 1233/2011 COM(2014)123 final. 

2. Atento o seu objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Economia e 

Obras Públicas, que a analisou e aprovou o Relatório que se subscreve integralmente e 

anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte integrante. 

PARTE 11- PARECER 

Atento o 

parecer que: 

a 

Não constituindo a presente iniciativa uma iniciativa 

observância do princípio da subsidiariedade; 

2. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio 

de S. Bento, 08 de julho de 2014 

Assuntos 

O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão 

(António Cardoso) (Paui~Mota Pinto) 

a 





Relatório 
Revisão anual dos relatórios anuais de 
atividades de crédito à exportação dos Relator: Eduardo 

Estados-Membros, em conformidade com Teixeira (PSD) 
o ponto 3 do anexo I do Regulamento (UE) 
n. 0 1233/2011 
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apreciação e 

pronúncia pela Assembleia 

União Europeia, a Revisão relatórios anuais de atividades de crédito à 

exportação dos Estados-Membros, em conformidade com o ponto 3 do anexo í do 

Regulamento {UE) n. 0 123312011 - COM {2014) 123 foi enviada à Comissão de 

Economia e Obras Públicas, atento o seu objeto, para efeitos de análise e elaboração 

do presente relatório. 

PARTE 11- CONSIDERANDOS 

1 Em geral 

A presente revisão anual abrange o ano de 2. No que diz respeito ao âmbito 

deste exercício, abrange as atividades de crédito à exportação de médio e longo prazo 

- com um prazo de reembolso de dois ou mais anos. Esta revisão não abrange 

transações de crédito à exportação a curto prazo nem atividades realizadas por 

algumas Agências de Crédito à Exportação (ACE) fora do domínio do crédito à 

exportação (como os seguros de investimentos). 

O relatório refere que foram recebidos relatórios anuais de atividades de Portugal e 

dos seguintes Estados membros: Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa, 

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, 

Polónía, Roménia, Eslovénia, República Eslovaca, Espanha, Suécia e Reino Unido. 



quadro regulamentar as às transações e aos 

programas de crédito à exportação, mas ao cada 

a decisão sobre a realização um crédito à exportação e, em 

caso afirmativo, sobre a forma de organizar a respetiva Agência de Crédito à 

Exportação (ACE). 

Em alguns Estados membros, a ACE é um serviço ou organismo do Estado. Noutros, 

uma companhia de seguros desempenha essa função ao abrigo de um mandato 

público e sob controlo governamentaL 

comparação com o ano de referência anterior, a situação não sofreu alterações de 

fundo: em 2012, 20 Estados membros da tinham programas de crédito à 

exportação, na aceção do Regulamento n.0 233/2011, sendo esses programas 

geridos por um total de 27 diferentes agências e serviços do Estado. 

Conforme já mencionado na última revisão anual, a categoria mais comum de apoio 

ao crédito à exportação prestado pelas ACE costumava ser de «garantia pura» (ou 

seja, a transação de exportação em questão é efetivamente financiada por um crédito 

de um banco comercial, em relação ao qual a ACE constitui uma garantia ou uma 

cobertura de tipo seguro), embora alguns Estados membros também já tenham 

concedido um «apoio financeiro oficial» (por exemplo, regimes de apoio às taxas de 

juro). 

Em consequência da crise financeira mundial de 2008-09 e da crise na zona euro nos 

últimos anos, tornou-se cada vez mais difícil obter liquidez suficiente dos bancos 

comerciais. Este problema tem sido muito debatido nos meios do crédito à exportação 

internacionais (por exemplo, a nível da OCDE). Nem todos os Estados membros da 



à 

anexo 2 

ao 

Estados membros também referem explicitamente os sociais, alguns os 

direitos humanos, as normas fundamentais de direito do trabalho, as normas 

anticorrupção e o impacto geral sobre o desenvolvimento. A informação refletida nos 

relatórios anuais de atividades mostra que os Estados membros têm, em geral, 

políticas em matéria de crédito à exportação e de ambiente, medidas anticorrupção e 

práticas de empréstimo sustentáveis em relação aos países de baixo rendimento. 

PARTE -OPINIÃO DO DEPUTADO RELATOR 

neste parecer, expressar a sua opinião pessoal. 

PARTE IV CONCLUSÕES 

Em face do exposto, a Comissão de Economia e Obras Públicas conclui o seguinte: 

1. À presente iniciativa não se aplica a análise do princípio da subsidiariedade; 

2. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem 

posterior acompanhamento; 



O Deputado Presidente da Comissão 

(Eduardo Teixeira) (Pedro Pinto) 


