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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът счита, че експортните кредити представляват важен инструмент за 
подпомагане на предприятията в ЕС. В контекста на увеличеното търсене на 
официално подкрепяни експортни кредити е изключително важно в държавите-членки 
да се въведе възможно най-скоро най-новата нормативна уредба на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързана с този инструмент. 

Подпомагането на средносрочни и дългосрочни експортни кредити е мощен 
инструмент, който все още не се използва пълноценно във всички държави-членки, и 
трябва да се поощрява. Експортните кредити могат да помогнат за създаването на 
работни места, като обезпечат финансиране за проекти, които в противен случай биха 
имали много по-ограничен достъп до капитал поради непазарния си характер.

Докладчикът отбелязва, че новото законодателство в тази област трябва да избегне 
създаването на нови формалности или бюрократични спънки, което би повишило 
допълнително вече съществуващите разходи. Надзор на европейско равнище над 
експортните кредити следва да се въвежда по изключение, когато се наблюдава 
нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Трябва да се защитава 
принципът на субсидиарност. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Споразумението допринесе за 
намаляване на въздействието на 
настоящата икономическа и 
финансова криза, като се създадоха 
работни места посредством 
подпомагане на търговията и 
инвестициите на дружества, които в 
противен случай не биха получили 
кредити в частния сектор.
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Агенциите за експортно 
кредитиране следва да отчитат 
целите и политиките на Съюза и да 
се съобразяват с тях. Когато 
подпомагат дружества от Съюза, 
тези агенции следва да спазват и 
насърчават принципите и 
стандартите на Съюза в области 
като укрепването на демокрацията, 
спазването на правата на човека и 
съгласуваност на политиките за 
развитие.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Въпреки това агенциите на 
държавите-членки за експортно 
кредитиране следва внимателно да 
проверяват получените заявления, 
като вземат предвид това, че 
официалната подкрепа, предоставяна 
като експортен кредит, потенциално 
би могла да допринесе в средносрочен 
и дългосрочен план за публичния 
дефицит на съответната държава-
членка, по-специално с оглед на 
завишения риск от неизпълнение, 
дължащ се на последиците от 
финансовата криза.

Изменение 4
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Предложение за решение
Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Агенциите за експортно 
кредитиране следва внимателно да 
проверяват получените заявления, 
така че да се извлекат максимални 
ползи от предоставената официална 
подкрепа, като вземат предвид 
факта, че целесъобразно насочени 
експортни кредити ще допринесат за 
нови възможности за достъп до 
пазари за дружествата от Съюза, по-
специално за малките и средните 
предприятия, като същевременно 
насърчават откритата и лоялна 
търговия, както и взаимноизгодния 
растеж в периода след кризата. 

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) ОИСР поставя изискване за 
оповестяване на информацията 
относно експортни кредити от 
държавите-членки на ОИСР с цел да 
ги предпази от поведение, което е 
протекционистично по своя характер 
или води до изкривяване на пазара. В 
рамките на Съюза прозрачността 
следва да бъде гарантирана, така че 
да се осигури равнопоставеност на 
държавите-членки.
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Изменение 6

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 а
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета предложение 
за ново решение за отмяна и замяна 
на настоящото решение при първа 
възможност след договарянето на 
нова версия на споразумението между 
участниците от ОИСР, като това 
става в срок от два месеца след 
влизането му в сила.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Съветът представя ежегодно на 
Европейския парламент и на 
Комисията доклад относно 
прилагането на споразумението 
относно насоките за официално 
подкрепяните експортни кредити във 
всяка държава-членка.

Изменение 8

Предложение за решение
Член 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1в
В счетоводния отчет на агенцията за 
експортно кредитиране на всяка от 
държавите-членки следва да бъде 
представен пълен преглед на 
активите и пасивите на агенцията. 
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Използването на задбалансови 
инструменти от страна на
агенциите за експортно кредитиране 
следва да стане напълно прозрачно.
Дружества, различни от малки и 
средни предприятия (МСП), които 
ползват експортни кредити, 
публикуват ежегодно финансови 
отчети за всяка отделна страна.
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