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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjo įsitikinimu, eksporto kreditai yra svarbi priemonė ES įmonėms remti. Atsižvelgiant 
į padidėjusią oficialiai remiamų eksporto kreditų paklausą, itin svarbu, kad valstybėse narėse 
būtų kuo skubiau pradėtas taikyti naujausias pagal šią priemonę numatytas Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) reglamentas.

Vidutinės trukmės ir ilgalaikių eksporto kreditų rėmimas yra galinga, dar ne visų valstybių 
narių visapusiškai išnaudota, priemonė ir todėl turėtų būti skatinama ja pasinaudoti. Taikant 
eksporto kreditus gali būti užtikrintas finansavimas nekomercinio pobūdžio projektams, kurių 
galimybės panaudoti kapitalą kitu atveju būtų labiau ribotos, taip pat padedama kurti darbo 
vietas.

Pranešėjas pažymi, kad rengiant bet kokius naujus šios srities teisės aktus turi būti vengiama 
bet kokių naujų biurokratinių kliūčių, dėl kurių padidėtų dabartinės išlaidos. Susidūrus su 
konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje atveju, išimties tvarka Europos lygmeniu turėtų būti 
pradėta taikyti eksporto kreditų priežiūra. Turėtų būti vadovaujamasi subsidiarumo principu.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Susitarimo dėka – remiant 
bendrovių, kurioms kitu atveju nebūtų 
suteikti privačiojo sektoriaus kreditai, 
vykdomą prekybinę veiklą ir investicijas, 
taip pat kuriant darbo vietas –
sušvelnintas dabartinės ekonominės ir 
finansų krizės poveikis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Eksporto kreditų agentūros turėtų 
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atsižvelgti į Sąjungos tikslus bei politiką ir 
jais vadovautis. Remdamos Sąjungos 
bendroves, šios agentūros tokiose srityse, 
kaip demokratijos stiprinimas, pagarba 
žmogaus teisėms ir politikos derinimas 
siekiant vystymosi, turėtų laikytis 
Sąjungos principų bei standartų ir juos 
skatinti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) Tačiau valstybių narių eksporto 
kreditų agentūros turėtų atidžiai vertinti 
gautas paraiškas atsižvelgdamos į tai, kad 
oficiali pagalba, suteikta eksporto kreditų 
forma, vidutinės trukmės laikotarpiu ir 
ilgainiui gali paskatinti atitinkamos 
valstybės narės valstybės deficitą, ypač kai 
tai susiję su didesne įsipareigojimų 
nevykdymo dėl finansų krizės pasekmių 
rizika.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) Eksporto kreditų agentūros turėtų 
atidžiai vertinti gautas paraiškas, kad 
teikiama oficiali parama atneštų 
maksimalią naudą, atsižvelgiant į tai, kad 
tikslingai panaudoti eksporto kreditai 
prisidėtų sudarant naujų galimybių 
Sąjungos bendrovėms, ypač MVĮ, 
naudotis rinka, taip pat būtų skatinama 
laisva ir sąžininga prekyba ir abipusiškai 
naudingas augimas krizei pasibaigus.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2e) EBPO reikalauja, kad jos valstybės 
narės pateiktų informaciją apie eksporto 
kreditus, siekdama šių valstybių 
protekcionistinio ar iškreipiančio rinką 
elgesio prevencijos. Sąjungoje, siekiant 
sudaryti valstybėms narėms vienodas 
konkurencijos sąlygas, turėtų būti 
užtikrinamas skaidrumas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pasiūlymą dėl naujo sprendimo, 
skirto kuo skubiau panaikinti ir pakeisti šį 
sprendimą, kai tik EBPO šalys narės 
susitars dėl naujos Susitarimo versijos ir 
ne vėliau negu per du mėnesius po jo 
įsigaliojimo.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Taryba teikia Europos Parlamentui ir 
Komisijai metines ataskaitas apie tai, kaip 
kiekviena valstybė narė įgyvendina 
Susitarimą dėl rekomendacijų oficialiai 
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remiamiems eksporto kreditams.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c straipsnis
Bet kurios valstybės narės eksporto 
kredito agentūros balanse nurodomas 
visas agentūros turtas ir įsipareigojimai. 
Eksporto kreditų agentūrų naudojamos 
nebalansinės priemonės turi būti visiškai 
skaidrios.
Bendrovės, kurios nėra MVĮ ir kurios 
naudojasi eksporto kreditais, skelbia 
metines finansines ataskaitas pagal šalis.
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