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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca uważa, że kredyty eksportowe są istotnym instrumentem wspierania 
przedsiębiorstw UE. W związku z wyższym popytem na oficjalnie wpierane kredyty 
eksportowe jest niezwykle ważne, by najnowsze rozporządzenie OECD dotyczące tego 
instrumentu zostało jak najszybciej wprowadzone w państwach członkowskich. 

Wsparcie dla średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych jest skutecznym 
narzędziem, które nie jest jeszcze w pełni wykorzystywane we wszystkich państwach 
członkowskich, i do stosowania którego powinno się zachęcać. Kredyty eksportowe mogą 
pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez zabezpieczanie finansowania projektów, 
które w innej sytuacji miałyby bardziej ograniczony dostęp do kapitału ze względu na swój 
nierynkowy charakter.

Sprawozdawca zauważa, że wprowadzając wszelkie nowe przepisy w tej dziedzinie należy 
unikać wytworzenia jakiegokolwiek nowego obciążenia biurokratycznego, które nałożyłoby 
się na już istniejące koszty. Nadzór na szczeblu europejskim nad kredytami eksportowymi 
powinien zostać wprowadzony w drodze wyjątku, w przypadkach zakłóceń konkurencji na 
rynku wewnętrznym. Należy przestrzegać zasady pomocniczości. 

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Porozumienie przyczyniło się do 
zmniejszenia skutków obecnego kryzysu 
gospodarczego i finansowego dzięki 
tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez 
wspieranie handlu i inwestycji w 
przypadku przedsiębiorstw, które w innej 
sytuacji nie otrzymałyby pożyczki w 
sektorze prywatnym.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Agencje kredytów eksportowych 
powinny uwzględniać cele i polityki Unii 
oraz przestrzegać ich. Wspierając 
przedsiębiorstwa unijne agencje te 
powinny stosować się do zasad i 
standardów Unii oraz propagować te 
zasady w dziedzinach takich jak 
umacnianie demokracji, przestrzeganie 
praw człowieka i spójności polityki na 
rzecz rozwoju.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Jednakże agencje kredytów 
eksportowych państw członkowskich 
powinny uważnie przeanalizować 
otrzymane wnioski, uwzględniając fakt, że 
oficjalne wsparcie w postaci kredytów 
eksportowych może potencjalnie w 
perspektywie średnio- i długoterminowej 
przyczynić się do deficytu publicznego w 
odnośnych państwach członkowskich, w 
szczególności biorąc pod uwagę 
zwiększone ryzyko niewywiązania się z 
płatności ze względu na następstwa 
kryzysu finansowego.

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) Agencje kredytów eksportowych 
powinny uważnie badać otrzymywane 
wnioski, żeby zmaksymalizować korzyści 
wynikające z oficjalnego wsparcia, 
uwzględniając fakt, że dobrze 
nakierowany kredyt eksportowy przyczyni 
się do stworzenia nowych możliwości 
dostępu do rynku dla przedsiębiorstw 
unijnych, zwłaszcza dla MŚP, a 
jednocześnie umocni otwarty i 
sprawiedliwy handel i wzajemnie 
korzystny wzrost po okresie kryzysu. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2e) OECD domaga się od swoich państw 
członkowskich ujawniania informacji o 
kredytach eksportowych, żeby zapobiec 
ich zachowaniu, które ma charakter 
protekcjonistyczny lub zakłócający rynek. 
Należy zapewnić przejrzystość w Unii, 
żeby zagwarantować równe warunki 
konkurencji dla państw członkowskich.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
dotyczący nowej decyzji o niezwłocznym 
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uchyleniu i zastąpieniu tej decyzji, jak 
tylko uczestnicy OECD uzgodnią nową 
wersję porozumienia oraz nie później niż 
dwa miesiące po jej wejściu w życie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 b
Rada składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Komisji coroczne 
sprawozdanie w sprawie wdrażania przez 
każde państwo członkowskie 
Porozumienia w sprawie oficjalnie 
wspieranych kredytów eksportowych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 c
Bilanse agencji kredytów eksportowych 
każdego państwa członkowskiego 
zawierają pełen przegląd aktywów i 
zobowiązań agencji. Zapewnia się pełną 
przejrzystość korzystania z instrumentów 
pozabilansowych przez agencje kredytów 
eksportowych.
Przedsiębiorstwa korzystające z kredytów 
eksportowych publikują w poszczególnych 
państwach rachunkowość finansową.
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