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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι εξαγωγικές πιστώσεις συνιστούν σημαντικό μηχανισμό για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ. Δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για εξαγωγικές 
πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, έχει πρώτιστη σημασία να θεσπισθεί η πλέον 
πρόσφατη κανονιστική διάταξη του ΟΟΣΑ για τον εν λόγω μηχανισμό στα κράτη μέλη το 
ταχύτερο δυνατόν. 

Η στήριξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων είναι ισχυρό 
εργαλείο το οποίο δεν εκμεταλλεύονται πλήρως όλα τα κράτη μέλη και το οποίο χρειάζεται 
να ενθαρρυνθεί. Οι εξαγωγικές πιστώσεις μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας διασφαλίζοντας χρηματοδότηση για έργα που άλλως θα είχαν περισσότερο 
περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια καθόσον από τη φύση τους δεν απευθύνονται κατά 
τρόπο άμεσο στην αγορά.

Ο εισηγητής σημειώνει ότι οιαδήποτε νέα νομοθεσία στο συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να 
αποφεύγει την επιβολή νέων διοικητικών επιβαρύνσεων ή γραφειοκρατίας που θα σήμαινε 
αύξηση του ήδη υφισταμένου κόστους. Η σε ευρωπαϊκό επίπεδο εποπτεία των εξαγωγικών 
πιστώσεων πρέπει να θεσπίζεται κατ' εξαίρεση οσάκις παρατηρείται στρέβλωση του 
ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της 
επικουρικότητας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο Διακανονισμός έχει συμβάλει στον 
μετριασμό του αντικτύπου της παρούσας 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης χάρις στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας μέσω της στήριξης της εμπορικής 
και επενδυτικής δραστηριότητας 
επιχειρήσεων στις οποίες άλλως δεν θα 
εχορηγείτο πίστη στο πλαίσιο του ιδιωτικού 
τομέα.
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Οι οργανισμοί εξαγωγικών 
πιστώσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
και να τηρούν τους στόχους και τις 
πολιτικές της Ένωσης. Κατά τη στήριξη 
των επιχειρήσεων της Ένωσης οι εν λόγω 
οργανισμοί πρέπει να τηρούν και να 
προωθούν τις αρχές και τα πρότυπα της 
Ένωσης σε τομείς όπως η εδραίωση της 
δημοκρατίας , ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 
εσωτερική συνέπεια της πολιτικής για την 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Οι Οργανισμοί Εξαγωγικών 
Πιστώσεων των κρατών μελών όμως 
πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις 
αιτήσεις που λαμβάνουν έχοντας κατά 
νου ότι η δημόσια στήριξη που παρέχεται 
με τη μορφή εξαγωγικών πιστώσεων θα 
μπορούσε δυνάμει μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα να συνεισφέρει στο 
έλλειμμα του δημοσίου του κράτους 
μέλους, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ο 
αυξημένος κίνδυνος για αθέτηση των 
ανειλημμένων υποχρεώσεών τους 
συνεπεία των επακολούθων της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Τροπολογία 4
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Οι οργανισμοί εξαγωγικών 
πιστώσεων πρέπει να εξετάζουν 
προσεκτικά τις αιτήσεις που λαμβάνουν 
για να μεγιστοποιούν τα οφέλη από τη 
δημόσια στήριξη που παρέχεται έχοντας 
κατά νου ότι καλά στοχοθετημένες 
εξαγωγικές πιστώσεις θα συμβάλλουν σε 
δυνατότητες πρόσβασης σε νέες αγορές 
για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως 
τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, ευνοώντας ταυτόχρονα το 
ανοικτό και σε δίκαιη βάση εμπόριο και 
την για αμφότερα τα μέρη ωφέλιμη 
αύξηση της οικονομίας μετά την κρίση. 

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Ο ΟΟΣΑ επιβάλλει την 
γνωστοποίηση πληροφοριών περί 
εξαγωγικών πιστώσεων από τα κράτη 
μέλη του για να εμποδίζει την ανάπτυξη 
συμπεριφοράς προστατευτισμού ή 
στρέβλωσης της αγοράς από αυτά. Εντός 
της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια για να υπάρχουν εχέγγυα 
ανταγωνισμού επί ίσοις όροις για τα 
κράτη μέλη.
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
νέας απόφασης η οποία να καταργεί και 
αντικαθιστά την παρούσα απόφαση το 
ταχύτερο δυνατό μετά τη συμφωνία νέας 
εκδοχής του Διακανονισμού μεταξύ των 
συμμετεχόντων στον ΟΟΣΑ και πάντως 
πριν από την παρέλευση διμήνου από τη 
θέση του εν ισχύι.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Το Συμβούλιο υποβάλλει κατ' έτος 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Επιτροπή σχετικά με την από κάθε 
κράτος μέλος υλοποίηση του 
Διακανονισμού περί κατευθυντηρίων 
γραμμών για τις εξαγωγικές πιστώσεις 
που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1γ
Ο ισολογισμός του οργανισμού 
εξαγωγικών πιστώσεων οιουδήποτε 
κράτους μέλους παρέχει πλήρη 
επισκόπηση των στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού του οργανισμού. Η χρήση 
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μηχανισμών εκτός ισολογισμών από τους 
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων 
διενεργείται με πλήρη διαφάνεια.
Επιχειρήσεις, πλην των μικρών και
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες 
λαμβάνουν εξαγωγικές πιστώσεις 
δημοσιεύουν χρηματοοικονομικούς 
λογαριασμούς ανά χώρα.
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