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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen og Rådet er for øjeblikket ved at revidere den lovgivningsmæssige ramme (det 
såkaldte arrangement vedrørende offentligt støttede eksportkreditter), som blev forhandlet i 
OECD's eksportkreditgruppe, for at gennemføre den EU-retten. Formålet er at give mere 
retssikkerhed til medlemsstaternes eksportkreditagenturer, for at deres aktiviteter ikke vil blive 
anfægtet ved WTO's tvistbilæggelsesmekanisme. Revisionen giver mulighed for at anvende 
artikel 208 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), hvoraf det fremgår, 
at hovedformålet for Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde er at nedbringe og 
udrydde fattigdommen. Denne målsætning skal respekteres, når Unionen gennemfører politikker, 
der kan påvirke udviklingslandene. Eksportkreditagenturer er i denne forbindelse potentielt 
velplacerede offentlige politiske instrumenter, som kan bidrage til Unionens eksterne mål 
(navnlig fattigdomsbekæmpelse og klimaændringer), samtidig med at kravet om konsekvens 
inden for EU's samlede optræden udadtil opfyldes. Disse aktører bør derfor vurderes ud fra disse 
målsætninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der er af multilaterale finansielle 
virksomheder og Den Europæiske 
Investeringsbank gradvist blevet udviklet 
en række sociale og miljømæssige 
benchmarks, som omfatter en bred vifte af 
områder, lige fra Ækvatorprincipperne 
(2006), den førende standard for 
forvaltning af sociale og miljømæssige 
projektrisici, til Verdensbankens 
beskyttelsesforanstaltninger, herunder 
sektorrelaterede aktiviteter såsom 
Verdensbankens anbefalinger i dennes 
undersøgelse af udvindingsindustrien og 
anbefalingerne fra Verdenskommissionen 
for dæmninger. Disse sociale og 
miljømæssige standarder, som afspejles i 
ordningens ”fælles strategier”, er en del 
af en kontinuerlig revisions- og 
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ajourføringsproces.

Begrundelse

Inddragelsen af sociale og miljømæssige benchmarks hjælper med til at fremme 
sammenhængen mellem politikker vedrørende offentligt understøttede eksportkreditter og 
politikker for miljøbeskyttelse, herunder relevante internationale aftaler overenskomster og 
konventioner og bidrager derved til en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Eksportkreditagenturer er blevet den 
største kilde til offentlig finansiering for 
udviklingslandene. Gæld hos 
eksportkreditagenturer udgør derfor 
størsteparten af udviklingslandenes 
offentlige gæld. En betragtelig del af 
eksportkreditagenturernes 
projektfinansiering i udviklingslandene er 
koncentreret inden for sektorer såsom 
transport, olie, gas og minedrift samt 
infrastruktur i stor målestok, såsom store 
dæmninger.

Begrundelse

Eksportkreditagenturer er blevet den største kilde til offentlig udviklingsfinansiering, men 
renterne på deres lån er stadig højere end renterne på lån fra Verdensbanken eller IMF. 
Eksportkreditagenturer er dermed blevet disse landes største officielle kreditorer, hvor 
gælden fra eksportkreditagenturer udgør den største del af udviklingslandenes statsgæld: 
Ifølge nogle undersøgelser udgør den 30-40 % af den offentlige sektors samlede gæld.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) På topmødet i Pittsburgh den 24.-25. 
september 2009 forpligtede G20 -landene 
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sig til at rationalisere og udfase den 
ineffektive subventionering af fossile 
brændstoffer på mellemlang sigt. Disse 
forpligtelser blev bekræftet af G20-
landene på topmødet i Toronto den 26.-
27. juni 2010.

Begrundelse

Forslaget skal sikre, at OECD’s retningslinjer afspejler EU’s politikker til imødegåelse af 
global klimaændring vedtaget på G 20-topmøderne. 

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Forbedringerne i aftalen bør sikre 
fuld overensstemmelse med artikel 208 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) for at bidrage til 
at nå det generelle mål med udvikling og 
konsolidering af demokratiet og 
retsstatsprincipperne samt respekten for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder. Der 
bør derfor anvendes yderligere 
foranstaltninger i Unionen, når OECD-
aftalen skal omsættes i EU-lovgivningen, 
for at sikre overensstemmelse mellem 
OECD-aftalen og EU's lovgivning.

Begrundelse

Revisionen giver mulighed for at anvende artikel 208 i TEUF, hvoraf det fremgår, at 
hovedformålet for Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde er at nedbringe og 
udrydde fattigdommen. Denne målsætning skal respekteres, når Unionen gennemfører 
politikker, der kan påvirke udviklingslandene.

Ændringsforslag 5
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Forslag til beslutning
Betragtning 3 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3e) De principper og normer, der er 
afledt af EU's politik og EU-retten, bør, 
suppleret af andre eksempler på 
international god praksis, være 
retningsgivende for alle projekter 
finansieret af eksportkreditagenturer og 
bør omfatte en social og miljømæssig 
konsekvensanalyse, der inkluderer 
menneskerettighederne og de normer, der
er indeholdt i Unionens samlede miljø- og 
sociallovgivning, og som er relevante for 
de sektorer og projekter, der finansieres af 
eksportkreditagenturer,

Begrundelse

Disse principper afspejler Den Europæiske Unions generelle målsætninger, som er forankret 
i TEUF. De bør derfor udgøre grundlaget for Den Europæiske Investeringsbanks 
udlånspraksis, som den er formuleret i EIB's erklæring om miljømæssige og sociale 
principper og standarder (2009) og håndbogen om miljømæssig og social praksis (2010).  I 
forbindelse hermed bør disse grundlæggende principper endnu en gang understreges med 
henblik på at sikre lige vilkår for europæiske finansielle virksomheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Betragtning 3 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3f) Eksportkreditagenturerne bør 
anvende sociale og miljømæssige 
konsekvensanalysemetoder under hele 
projektet for at sikre, at alle de 
finansierede projekter er bæredygtige.
Social og miljømæssig risikoberegning 
bør indgå i disse analyser.

Begrundelse

De fælles strategier bør anbefale, at projekter, der finansieres af eksportkreditagenturer, 
vurderes i forhold til internationale menneskerettighedsnormer med henblik på at forhindre, 
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at projekter forårsager eller bidrager til krænkelser af menneskerettighederne.  Alle 
eksportkreditagenturer skal følge en klar politik med forebyggelse af skader på miljøet og 
menneskerettighederne og her udvise behørig grundighed.

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Betragtning 3 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3g) Sociale og miljømæssige 
konsekvensanalysemetoder, der sikrer 
overholdelse af eksportkreditagenturernes 
krav, bør fuldt ud være i 
overensstemmelse med principperne for 
EU-strategien for bæredygtig udvikling, 
Cotonou-aftalen og den europæiske 
konsensus om udvikling og bør afspejle 
EU’s tilsagn og forpligtelser i henhold til 
FN's rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCC), FN’s 
konvention om den biologiske 
mangfoldighed (CBD) samt opfyldelsen af 
FN’s årtusindudviklingsmål (MDG) og de 
sociale, arbejdsmæssige og miljømæssige 
normer, der er forankret i internationale
konventioner.

Begrundelse
I fuld overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 208 i TEUF skal der kun ydes official 
bistand, når: 
 eksportkreditagenturerne er i overensstemmelse med menneskerettighederne og de sociale 

rettigheder og baseret på de internationale traktater og konventioner, herunder den 
europæiske menneskerettighedskonvention og ILO-konventionerne; 

 de offentligt støttede eksportkreditter bidrager til finansering af internationale mål, som
EU har forpligtet sig til, især hvad angår klimaændringer og udryddelse af fattigdom;

 miljømæssige og sociale konsekvensanalyser anvendes, inden projekter godkendes, idet 
der fuldt ud tages hensyn til de berørte samfunds interesser; 

 de offentligt støttede eksportkreditter er i overensstemmelse med udviklingsmålene og ikke 
undergraver dem, hvilket fastslås i projektbedømmelserne; 

 eksportkreditagenturerne ikke modarbejder forpligtelser i henhold til de internationale 
traktater og aftaler i forbindelse med miljøbeskyttelse, menneskerettigheder og 
bæredygtig udvikling.
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Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
De yderligere foranstaltninger, der skal 
anvendes i Unionen for at bidrage til, at 
artikel 208 i TEUF gennemføres fuldt ud, 
er vedføjet som Bilag Ia til denne 
afgørelse.

Begrundelse

Bilaget forsøger at råde bod på det problem, at der er tvivl om, hvorvidt 
eksportkreditagenturerne er bundet af de sociale og miljømæssige normer ved at give en klar 
ramme for, hvordan eksportkreditagenturerne forventes at bidrage til gennemførelsen af 
TEUF’s artikel 208.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag Ia (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I a
SAMHØRIGHED OG 
GENNEMSIGTIGHED 
DEL A) Høring, gennemsigtighed og 
offentlighedens adgang til information
Kommissionen forpligter sig til at 
underrette Europa-Parlamentet om 
gennemførelsen af OECD-
overenskomsten og de offentligt støttede 
eksportkreditter. Den forelægger derfor 
en årlig ”gennemsigtighedsberetning” om
gennemførelse af overenskomsten. Denne 
gennemsigtighedsberetning indeholder en 
liste over de enkelte godkendte 
transaktioner for hvert enkelt støtteydende 
land, hvad angår følgende:
- Navnet på det land, der yder den 
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offentlige støtte
- eksportkreditagenturets navn
- varernes bestemmelsessted; stedet for 
tjenesteydelserne
- dato for transaktionen godkendt af 
agenturet
- eksportørens eller tjenesteyderens navn
- transaktionens art: levering af varer 
eller udstyr; udførelse af forskning eller 
design; udførelse af arbejde; ydelse af 
tjenester
- den intervenerende bank
- debitor 
- garant
- typen af offentlig støtte (klassifikation 
som i OECD-overenskomsten): 
1/Eksportkreditgaranti eller forsikring 
(ren dækning); 2/Offentlig 
finansieringsstøtte: a. direkte 
kredit/finansiering og refinansiering eller 
b. rentestøtte.
Yderligere oplysninger forelægges I 
overensstemmelse med EU’s politik for 
udviklingssamarbejde. Den Europæiske 
Union leverer et solidt retsgrundlag for 
udviklingssamarbejde i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. I 
artikel 208, stk. 1, I TEUF fastsættes, at 
”Unionen tager hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med 
iværksættelse af politikker, der kan
påvirke udviklingslandene". I artikel 208, 
stk. 2, i TEUF fastsættes, at “Unionen og 
medlemsstaterne respekterer de 
forpligtelser og tager hensyn til de 
målsætninger, som de har godkendt inden 
for rammerne af De Forenede Nationer 
og andre kompetente internationale 
organisationer.”  Yderligere oplysninger 
om hver enkelt transaktion indeholder:  
• Når der er tale om transaktioner i dybt
forgældede fattige lande: 
Eksportkreditagenturerne indberetter 
antallet og værdien af projekterne til IDA-
landene og leverer metoderne for 
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gennemførelsen af den landespecifikke 
ramme for holdbarhed af gæld og til at 
sikre, at betalingerne udelukkende går til 
produktive formål. Dette vil omfatte en 
erklæring fra kunden om, at der ikke er 
foretaget illegale betalinger i forbindelse 
med en kontrakt. En hvilken som helst 
overtrædelse af forbuddet mod illegale 
betalinger bør medføre en ophævelse af 
statens forpligtelse til at betale.
• I forbindelse med bundne bistandslån: 
Eksportkreditagenturer aflægger 
beretning om antallet og værdien af 
bundne bistandsprojekter ved brug af 
klassifikationen i OECD-overenskomsten 
og om de metoder, der er brugt til at sikre 
overholdelse af aftalerne.
• I forbindelse med gennemførelse af 
projekter: Eksportkreditagenturer 
forelægger oplysninger om de 
foranstaltninger, som ansøgeren har 
truffet for at overholde den gældende 
miljø-, social- og 
menneskerettighedslovgivning i 
værtslandet samt international bedste 
praksis, herunder EU-principper og -
standarder baseret på EU's politik og 
lovgivning. Dette vil omfatte en erklæring 
fra kunden om, at denne vil overholde 
værtslandets nationale 
menneskerettigheds- og miljølovgivning
samt international bedste praksis.
• Eksportkreditagenturer forelægger 
oplysninger om, hvorvidt kunden 
overholder den internationale og den 
nationale straffelov. Dette vil omfatte en 
erklæring fra kunden om, at denne vil 
overholde den internationale og den 
nationale straffelov.   
• I forbindelse med dæmningsprojekter: 
Eksportkreditagenturerne forelægger 
oplysninger om, hvorvidt kunden 
overholder retningslinjerne fra 
Verdenskommissionen for Dæmninger.
• I forbindelse med 
udvindningsindustriprojekter: 
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Eksportkreditagenturerne forelægger 
oplysninger om, hvorvidt kunden 
overholder Verdensbankens anbefalinger 
i dennes undersøgelse af 
udvindingsindustrien.
• det skal fastslås, at kundens 
aftale/kontrakt ikke indeholder nogen 
klausul, der giver retlig immunitet i 
forbindelse med overtrædelse af den i 
værtslandet eller hjemlandet gældende 
lovgivning
Eksportkreditagenturer skal stille 
information om evaluering af projekter til 
rådighed for de berørte samfund, ngo'er 
og andre interesserede parter inden 
godkendelse af en foreliggende 
ansøgning. Denne information omfatter 
for alle projekter en vurdering af de 
miljømæssige og sociale virkninger for en 
bæredygtig udvikling samt navnene på de 
involverede virksomheder.
Desuden skal vurderingen af 
virkningerne for en bæredygtig udvikling 
gores tilgængelige for offentligheden, 
inden der ydes støtte fra 
eksportkreditagenturer.

DEL B) Klimaændring 
Eksportkreditagenturer skal i 
overensstemmelse med artikel 208 i TEUF 
yde sit bidrag til EU's forpligtelser i 
henhold til FN's rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC).
Integration af europæiske klimapolitiske 
foranstaltninger i 
eksportkreditagenturernes operationer, 
hvor dette finder anvendelse, omfatter:
• Detaljerede årlige beretninger om den 
fuldstændige balance i de af 
eksportkreditagenturerne støttede 
projekters kulstofregnskaber eller de 
lokalt eller regionalt afgrænsede 
virkninger af enkelte projekter;  
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• En analyse af 
kulstofemissionsregnskaberne, der 
indføjes i 
miljørisikovurderingsproceduren for at 
fastslå, hvorvidt projektforslag 
maksimerer forbedringer af 
energieffektiviteten; 
• Opstilling af en liste over 
projekter/teknologier, der under ingen 
omstændigheder vil modtage støtte, 
herunder udfasning af finansielle 
transaktioner til projekter, der forbruger 
fossile brændstoffer;
• Opstilling af klare langsigtede og 
kortsigtede mål for reduktion af CO2 -
emissioner samt fastlæggelse af årlige 
maksimumsgrænser for emission;
• Fastlæggelse af vurderingsprocedurer, 
idet der tages hensyn til 
udviklingslandenes behov i forbindelse 
med klimaændringer som fastlagt i de af 
UNFCCC udarbejdede de nationale 
handlingsplaner for tilpasning (NAPA) og 
EU’s regions- og 
landestrategidokumenter (RSP/CSP).
• Fastlæggelse af målsætninger på 
området for vedvarende energi i 
overensstemmelse med regions-
/landestrategidokumenterne.

Begrundelse

Bilaget omfatter en lang række punkter, der har til formål at sikre overensstemmelse med 
TEUF's artikel 208 og udbedre betydelige mangler såsom det faktum, at der ikke henvises til 
menneskerettighedsstandarder i forbindelse med de fælles strategier. Bilaget søger også at 
fastlægge en ordning, under hvilken EU bør forelægge en årlig beretning om transaktioner 
udført af eller på vegne af en regering i forbindelse med eksport af varer og/eller 
tjenesteydelser under denne ordning. Anvendelsesområdet for de fælles strategier skal 
udvides til at sikre, at al offentlig støtte, der ydes af eksportkreditagenturer, er omfattet, ikke 
alene transaktioner, hvortil der er knyttet en betingelse om tilbagebetaling i løbet af to år 
eller mere. Den del, der omhandler klimaændring, understreger EU's internationale 
forpligtelser med hensyn til klimaændring med henblik på udfasning af støtte til fossilt 
brændstof på mellemlang sigt og ydelse af målrettet støtte for at gøre de fattigste lande i stand 
til at tilpasse sig klimaændringer.
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