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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen och rådet arbetar för närvarande med en översyn av lagstiftningsramen (kallad 
”överenskommelsen om statsstödda exportkrediter” och framförhandlad inom 
OECD:s exportkreditgrupp), för att införa den i unionslagstiftningen. Syftet är att öka 
rättssäkerheten för medlemsstaternas exportkreditorgan genom att kunna garantera att deras 
verksamhet inte kommer att ifrågasättas inför Världshandelsorganisationens 
tvistlösningsmekanism. Denna översyn möjliggör en tillämpning av artikel 208 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), där det står att det huvudsakliga målet för 
unionens utvecklingspolitik består i att minska och utrota fattigdomen. Detta mål måste 
respekteras när unionen genomför politiska åtgärder som sannolikt kommer att påverka 
utvecklingsländerna. I det här sammanhanget utgör exportkreditorganen lämpliga politiska 
instrument för att bidra till unionens yttre mål (framför allt fattigdomslindring och 
klimatförändringar) samtidigt som kravet på konsekvens mellan EU:s alla yttre åtgärder uppfylls.
Exportkreditorganen måste därför bedömas mot bakgrund av dessa mål.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Multilaterala finansieringsinstitut 
och Europeiska investeringsbanken har 
löpande tagit fram social- och 
miljöriktmärken som omfattar många 
olika områden, från ekvatorsprinciperna 
(2006), som är den ledande frivilliga 
standarden för hantering av samhälls-
och miljörisker i projekt, till 
Världsbankens säkerhetspolitiska 
riktmärken för bland annat 
branschspecifik verksamhet, såsom 
rekommendationerna i Världsbankens 
översyn av utvinningsindustrin och 
Världskommissionen om dammar. Dessa 
social- och miljöstandarder, som återges i 
de ”gemensamma hållningarna” i 
upplägget, utgör en del av en löpande 
översyns- och uppdateringsprocess.
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Motivering

Att inkludera social- och miljöriktmärken gör det lättare att nå konsekvens mellan politiken 
för statsstödda exportkrediter och miljöpolitiken, inklusive i relevanta internationella avtal 
och konventioner på området, för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Exportkreditorgan har blivit den 
största finansieringskällan för 
utvecklingsländer. Skulder till dessa 
organ utgör därför den största delen av 
utvecklingsländernas skulder till 
offentliga organ. En betydande del av de 
projekt exportkreditorganen finansierar i 
utvecklingsländer är koncentrerad till 
branscher som transport, olja, gas och 
gruvdrift samt storskaliga 
infrastrukturprojekt, såsom dammbyggen.

Motivering

Exportkreditorganen har blivit den största givaren av offentliga lån till utvecklingsländerna 
men deras lån ges fortfarande till högre ränta än de lån som ges av Världsbanken och 
Internationella valutafonden. Exportkreditorganen har således blivit de här ländernas största 
offentliga fordringsägare och skulderna till dessa organ är det största inslaget i 
utvecklingsländernas offentliga skulder. Enligt vissa undersökningar uppgår de till mellan 
30 och 40 procent av den totala offentliga statsskulden.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Vid toppmötet i Pittsburgh den 
24−25 september 2009 åtog sig 
G20-ländernas ledare att på medellång 
sikt rationalisera och fasa ut ineffektiva 
subventioner av fossila bränslen. Ledarna 
upprepade dessa åtaganden vid sitt 
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toppmöte i Toronto den 26–27 juni 2010.

Motivering

I förslaget måste man se till att OECD:s riktlinjer återspeglar EU:s politik på 
klimatförändringsområdet i enlighet med vad som har antagits inom G20-gruppen och vid 
dess toppmöten.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Vid förbättringar i 
överenskommelsen måste man se till att 
de till fullo följer artikel 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) för att fullt ut bidra till 
att förverkliga det allmänna målet om att 
utveckla och förstärka demokratin och 
rättsstaten samt respektera mänskliga och 
grundläggande rättigheter. Ytterligare 
åtgärder måste därför vidtas inom 
unionen när OECD-överenskommelsen 
införs i unionslagstiftningen, för att 
kunna garantera att överenskommelsen 
blir förenlig med lagstiftningen.

Motivering

Denna översyn möjliggör en tillämpning av artikel 208 i EUF-fördraget, där det står att det 
huvudsakliga målet för unionens utvecklingspolitik består i att minska och utrota fattigdomen.
Detta mål måste respekteras när unionen genomför politiska åtgärder som sannolikt kommer 
att påverka utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 3e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3e) EU:s principer och standarder, som 
härrör från EU:s politik och lagstiftning 
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och kompletteras av andra exempel av 
internationell bästa praxis, bör vara 
vägledande för alla projekt som 
finansieras av exportkreditorganen och 
bör omfatta sociala och miljömässiga 
konsekvensanalyser, vilket även 
inbegriper mänskliga rättigheter och de 
standarder som finns inom unionens 
miljö- och sociallagstiftning och som är 
relevanta för de branscher och projekt 
som finansieras av exportkreditorganen.

Motivering

Dessa principer speglar Europeiska unionens övergripande mål såsom de fastställs i 
EUF-fördraget. De utgör därmed en grund för Europeiska investeringsbankens 
utlåningsrutiner enligt dess förklaring om miljömässiga och sociala principer och 
standarder (2009) och dess handbok om miljömässiga och sociala rutiner (2010). I detta 
sammanhang måste de övergripande principerna stärkas för att säkerställa rättvisa 
konkurrensvillkor mellan de europeiska finansiella institutionerna.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 3f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3f) Exportkreditorganen bör tillämpa 
sociala och miljömässiga 
konsekvensanalysmetoder genom hela 
projektcykeln för att säkerställa 
hållbarheten i alla projekt de finansierar.
Social och miljömässig riskbedömning 
bör ingå i dessa analyser.

Motivering

I de gemensamma hållningarna bör man rekommendera att de projekt som 
exportkreditorganen stödjer bedöms enligt internationella människorättsstandarder och ger 
en tydlig signal om att förhindra projekt från att orsaka eller bidra till att de mänskliga 
rättigheterna kränks. Varje exportkreditorgan måste ha en tydlig policy för hur man ska 
förhindra miljöskador och brott mot de mänskliga rättigheterna samt vidta aktsamhet i detta 
syfte.
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 3g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3g) De sociala och miljömässiga 
konsekvensanalysmetoder som används 
för att se till att exportkreditorganens krav 
uppfylls måste vara konsekventa med 
principerna i EU:s strategi för hållbar 
utveckling, Cotonouavtalet och det 
europeiska samförståndet om utveckling, 
och bör återge EU:s åtaganden och 
förpliktelser inom ramen för 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar, FN:s konvention om 
biologisk mångfald och 
FN:s millenniemål, samt de social-, 
arbets- och miljöstandarder som finns i 
internationella avtal.

Motivering

In full consistency and coherence with the provisions of Article 208 TFEU, Official support 
shall only be provided:

 when ECAs comply with human and social rights, based on international treaties and 
conventions, including the European Convention on Human Rights and the ILO 
Conventions;

 when the officially supported export credits contribute to the financing of international 
objectives to which the EU is committed to, especially regarding climate change and 
poverty alleviation;

 when Environmental and Social Impact Assessments are implemented, prior to the project 
approval, taking dully into account the interests of affected or interested communities;

 the officially supported export credits are consistent with and do not undermine 
development objectives, as identified through project appraisal;

when ECAs do not contravene obligations under international treaties and agreements 
related to environmental protection, human rights and sustainable development.
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Övriga åtgärder som måste tillämpas i 
unionen för att till fullo uppfylla 
artikel 208 i EUF-fördraget finns som 
bilaga Ia till detta beslut.

Motivering

I bilagan försöker man lösa problemet med tvetydigheter kring exportkreditorganens 
åtaganden om att uppfylla sociala och miljömässiga standarder genom att skapa en tydlig 
ram för vad som förväntas av exportkreditorganen och på så sätt bidra till att uppfylla artikel 
208 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga 1a
KONSEKVENS OCH TRANSPARENS 
DEL A) Samråd, transparens och 
allmänhetens tillgång till information
Kommissionen förpliktigar sig att låta 
Europaparlament ta del av information 
om genomförandet av 
OECD-överenskommelsen om statsstödda 
exportkrediter. Den bör därför 
sammanställa en årlig ”insynsrapport” 
om hur överenskommelsen genomförs. 
Denna insynsrapport ska innehålla en 
förteckning över varje enskild, godkänd 
transaktion, uppdelat efter stödgivande 
land och med följande uppgifter:
• namn på det land som ger det officiella 
stödet,
• exportkreditorganets namn
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• varornas destination, platsen för 
tjänsterna,
• datum då transaktionen godkändes av 
organet,
• exportörens eller tjänsteleverantörens 
namn,
• typ av transaktion: leverans av varor 
eller utrustning, bedrivande av forskning 
eller formgivning, genomförande av 
byggentreprenader, tillhandahållande av
tjänster,
• den ingripande bankens namn,
• gäldenärens namn,
• borgensmannens namn.
• typ av officiellt stöd (klassificering enligt 
OECD-överenskommelsen): 
1) exportkreditgaranti eller försäkring 
(ren risktäckning) 2) statligt 
finansieringsstöd i form av a) direkt 
kredit/finansiering och refinansiering 
eller b) räntestöd.
Rapporten ska dessutom innehålla 
information om hur transaktionen 
stämmer överens med unionens politik om 
utvecklingssamarbete. Unionen ger en 
stark rättslig grund för 
utvecklingssamarbetet i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. I 
enlighet med artikel 208.1 i 
EUF-fördraget ska unionen ”ta hänsyn 
till målen för utvecklingssamarbetet vid 
genomförande av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna”. Unionen och 
medlemsstaterna ska, i enlighet med 
artikel 208.2 i EUF-fördraget, ”uppfylla 
de åtaganden och beakta de mål som de 
har godkänt inom ramen för 
Förenta nationerna och andra behöriga 
internationella organisationer”. 
Ytterligare information om varje enskild 
transaktion ska omfatta följande: 
• Vid transaktioner i de mest skuldsatta 
fattiga länderna: Exportkreditorganen 
ska rapportera antalet och värdet på 
projekt till Internationella 
utvecklingsfondens länder och ta fram en 
metod för att tillämpa den landsspecifika 



PE448.927v02-00 10/13 AD\836918SV.doc

SV

skuldstabiliseringsramen och för att se till 
att utgifterna endast används för 
produktiva ändamål. Detta ska innefatta 
en förklaring från mottagaren om att inga 
olagliga betalningar har gjorts i samband 
med kontraktet. Brott mot förbudet mot 
olagliga betalningar ska innebära att 
statens betalningsförpliktelser upphävs.
• Vid bundna biståndskrediter: 
Exportkreditorganen ska rapportera 
antalet och värdet på bundna 
biståndsprojekt genom 
OECD:s klassificering och om den metod 
som används för att säkerställa att avtalet 
följs.
• Vid genomförande av projekt: 
Exportkreditorganen ska ge information 
om vilka åtgärder den sökande har 
vidtagit för att kunna följa miljö-, social-
och människorättslagstiftningen och 
internationell bästa praxis i värdlandet, 
inklusive EU:s principer och standarder i 
enlighet med EU:s politik och 
lagstiftning. Detta ska inkludera en 
förklaring från mottagaren om att 
tillämplig lagstiftning i värdlandet och 
internationell bästa praxis kommer att 
respekteras.
• Exportkreditorganen ska ge information 
om kundernas respekt för internationell 
och nationell straffrätt. Detta ska 
inkludera en förklaring från mottagaren 
om att internationell och nationell 
straffrätt kommer att respekteras.
• Vid dammprojekt: Exportkreditorganen 
ska ge information om i vilken 
utsträckning mottagarna uppfyller 
Världskommissionen om dammars 
riktlinjer.
• Vid projekt inom utvinningsindustrin: 
Exportkreditorganen ska ge information 
om i vilken utsträckning mottagarna 
uppfyller rekommendationerna i 
Världsbankens översyn av 
utvinningsindustrin.
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Exportkreditorganen ska ge de berörda 
samhällena, icke-statliga organisationer 
och andra intresserade parter tillgång till 
projektbedömningsmaterialet innan en 
tillämpning godkänns. Denna information 
ska inkludera miljömässiga och sociala 
konsekvensanalyser för alla projekt, samt 
namnen på de deltagande företagen.
Dessutom ska bedömningar om 
konsekvenserna för den hållbara 
utvecklingen offentliggöras innan 
exportkreditorganen fattar beslut om stöd.
DEL B) Klimatförändringar 
Exportkreditorganen ska fortsätta att 
uppfylla de åtaganden och förpliktelser 
som unionen har genom 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar i enlighet med 
artikel 208 i EUF-fördraget.
Införandet av klimatpolitiken i deras 
verksamhet ska i tillämpliga fall leda till:
• Årlig detaljrapportering om det totala 
koldioxidavtrycket från de projekt som 
exportkreditorganen stöder eller de lokala 
och regionala effekterna av enskilda 
projekt. 
• En analys av koldioxidavtrycken ska 
inkluderas i 
miljökonsekvensbedömningen för att 
avgöra om projektförslagen bidrar till att 
maximera förbättringarna i 
energieffektiviteten. 
• Införande av en uteslutningslista över 
projekttyper eller tekniker som 
exportkreditorganen inte kommer att 
stödja, inklusive en utfasning av de 
ekonomiska transaktionerna för projekt 
som omfattar fossila bränslen.
• Fastställandet av tydliga mål för 
minskade koldioxidutsläpp på både lång 
och kort sikt samt ett årligt utsläppstak.
• Fastställandet av 
godkännandeförfaranden som tar hänsyn 
till behoven i utvecklingsländerna i 
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samband med klimatförändringar och 
utveckling, i enlighet med de nationella 
åtgärdsprogrammen i 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar och EU:s regionala 
och nationella strategidokument.
• Fastställande av mål om förnybar 
energi, i enlighet med de 
regionala/nationella strategiplanerna.

Motivering

The annex includes a wide range of issues aimed at complying with Article 208 TFEU and 
plug important gaps such as the absence of any reference to human rights standards within 
the Common Approaches. The annex also seeks to establish an arrangement by which the EU 
should provide an annual report on transactions by or on behalf of a government for export of 
goods and/or services within the scope of the Arrangement. Also, the scope of the Common 
Approaches must be widened to ensure that all official support provided by ECAs is covered, 
not only transactions with a repayment term of two years or more. Finally, the part devoted to 
climate change highlights the EU's international commitments on climate change in order to 
phase out fossil fuel subsidies over the medium term and provide targeted support to enable 
the poorest countries adapt to climate change.
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