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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at eksportkreditter er et vigtigt instrument til at støtte EU's virksomheder.
På baggrund af den øgede efterspørgsel efter offentligt støttede eksportkreditter er det yderst 
vigtigt, at den nyeste OECD-bestemmelse om dette instrument hurtigst muligt indføres i 
medlemsstaterne.

Støtte til eksportkreditter på mellemlang og lang sigt er et kraftfuldt instrument, som endnu 
ikke udnyttes fuldt ud af medlemsstaterne og derfor bør fremmes. Eksportkreditter kan 
bidrage til at skabe arbejdspladser ved at sikre finansieringen af projekter, der ellers kun ville 
have begrænset adgang til finansiering, da de ikke er markedsbaserede.

Ordføreren konstaterer, at man i forbindelse med al ny lovgivning på dette område må undgå 
at skabe yderligere bureaukrati, som vil øge omkostningerne yderligere. Der bør 
undtagelsesvis indføres kontrol af eksportkreditterne på europæisk plan, når der sker 
forvridning af konkurrencen på det indre marked. Nærhedsprincippet må fastholdes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Arrangementet har bidraget til at 
mindske virkningerne af den nuværende 
økonomiske og finansielle krise ved at 
skabe arbejdspladser gennem støtte til 
handel og investeringer i virksomheder, 
som ellers ikke ville få bevilget kreditter i 
den private sektor.

Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Eksportkreditagenturerne bør tage 
hensyn til og respektere Unionens 
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målsætninger og politikker. Disse 
agenturer bør, når de støtter 
virksomheder i Unionen, overholde og 
fremme Unionens principper og 
standarder på områder såsom 
konsolidering af demokrati, respekt for 
menneskerettigheder og udviklingsvenlig 
politikkohærens.

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Medlemsstaternes 
eksportkreditagenturer bør imidlertid 
behandle de indgåede ansøgninger 
omhyggeligt og tage hensyn til, at den 
officielle støtte, der ydes som 
eksportkredit, på mellemlang og lang sigt 
muligvis vil kunne bidrage til de 
respektive medlemsstaters 
budgetunderskud, navnlig i lyset af den 
øgede risiko for misligholdelse i kølvandet 
på den finansielle krise.

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) Eksportkreditagenturerne bør nøje 
gennemgå de ansøgninger, der modtages, 
for at maksimere udbyttet af den 
offentlige støtte, under hensyntagen til 
den kendsgerning, at målrettet 
eksportkredit bidrager til nye muligheder 
for markedsadgang for virksomheder i 
Unionen, navnlig SMV'er, samtidig med 
at de fremmer åben og rimelig handel og 
vækst til gensidig gavn i eftervirkningerne 



AD\839441DA.doc 5/7 PE448.949v03-00

DA

af krisen. 

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Betragtning 2 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2e) OECD kræver offentliggørelse af 
oplysninger om eksportkreditter fra sine 
medlemslande for at beskytte dem mod 
adfærd, som er protektionistisk eller 
markedsforvridende. Inden for Unionen 
bør der sikres gennemsigtighed for at 
garantere lige vilkår for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag til ny 
beslutning om at ophæve og erstatte 
denne beslutning snarest muligt efter at 
medlemmerne i OECD er enedes om en 
ny version af arrangementet og senest to 
måneder efter, den er trådt i kraft.

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
Rådet aflægger årligt rapport til Europa-
Parlamentet og Kommissionen om de 
enkelte medlemsstaters gennemførelse af 
arrangementet vedrørende retningslinjer 
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for offentligt støttede eksportkreditter.

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Artikel 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1c
Ethvert medlemslands 
eksportkreditagenturs balance skal give et 
fuldstændigt overblik over agenturets 
aktiver og passiver.  Kreditagenturers 
anvendelse af ikke-bogførte poster gøres 
fuldstændig gennemsigtig.
Virksomheder, undtaget SMV’er, der 
nyder godt af eksportkreditter, 
offentliggør landespecifikke regnskaber.
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