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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator considera que o crédito à exportação constitui um instrumento poderoso de apoio às 
empresas da UE. Tendo em conta o crescente momento de pedidos de crédito à exportação 
com apoio oficial, é da maior importância que o mais recente Convénio da OCDE sobre este 
instrumento seja introduzido o mais rapidamente possível pelos Estados-Membros.

O apoio ao crédito à exportação a médio e longo prazo é um instrumento valioso que ainda 
não está completamente explorado em todos os Estados-Membros e que necessita de ser 
incentivado. O crédito à exportação podem ajudar a criar emprego através da garantia do 
financiamento a projectos que, de outra forma, teriam acesso mais restrito ao capital, devido 
ao seu carácter de financiamento obtido fora do mercado.

O relator salienta que qualquer nova legislação neste domínio deverá evitar toda e qualquer 
nova forma de burocracia administrativa que aumentaria os custos já existentes. A supervisão 
a nível europeu dos créditos à exportação deverá ser introduzida como excepção, quando 
ocorrer qualquer distorção da concorrência no mercado interno. O princípio da 
subsidiariedade deverá ser mantido.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O Convénio contribuiu para reduzir 
o impacto da actual crise económica e 
financeira, através da criação de 
emprego, ao ajudar o comércio e o 
investimento das empresas que, de outro 
modo, não conseguiriam crédito no sector 
privado.
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Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) As agências de crédito à exportação 
devem ter em conta e respeitar os 
objectivos e as políticas da União.   Ao 
apoiarem as empresas da União, estas 
agências devem cumprir e promover os 
princípios e normas da União em áreas 
como a consolidação da democracia, o 
respeito pelos direitos humanos e a 
coerência da política para o 
desenvolvimento.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Não obstante, as agências de crédito 
à exportação dos Estados-Membros 
devem examinar cuidadosamente as 
candidaturas recebidas, tendo em conta 
que o montante do apoio oficial concedido 
como crédito à exportação pode, a médio 
e longo prazo, contribuir para o défice 
público do respectivo Estado-Membro, e 
particularmente para o aumento do risco 
de incumprimento e na sequência da crise 
financeira.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) As agências de crédito à exportação 
deverão examinar cuidadosamente as 
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candidaturas recebidas, a fim de 
maximizar os benefícios do apoio oficial 
prestado, tendo em conta o facto de que a 
existência de créditos à exportação bem 
orientados contribuirá para criar novas 
oportunidades de acesso aos mercados 
para as empresas da UE, nomeadamente 
as PME, incentivando simultaneamente o 
comércio aberto e leal, assim como um 
crescimento mutuamente benéfico na 
sequência da crise. 

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-E) A OCDE requer aos países que dela 
são membros a publicação de informação 
sobre créditos à exportação, a fim de 
evitar que se comportem de forma 
proteccionista ou que distorça o mercado. 
No interior da União, deverá ser 
assegurada a transparência, a fim de 
garantir condições de actividade 
equitativas aos Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta de 
nova decisão destinada a revogar e a 
substituir esta decisão o mais rapidamente 
possível, logo que uma nova versão do 
Convénio tiver sido acordada entre os 
Participantes da OCDE e, o mais tardar, 
num prazo de dois meses após a entrada 
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em vigor deste último.

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
O Conselho informará anualmente o 
Parlamento Europeu e a Comissão sobre 
a implementação, em cada Estado-
Membro, do Convénio relativo a 
directrizes para os créditos à exportação 
que beneficiam de apoio oficial.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.°-C
O balanço de cada agência de crédito à 
exportação de qualquer Estado-Membro 
apresentará uma imagem completa de 
todos os activos e passivos da agência. A 
utilização de veículos fora do balanço 
pelas agências de crédito à exportação 
será tornada inteiramente transparente.
As empresas, com excepção das PME, que 
beneficiam de créditos à exportação 
publicarão contas financeiras anuais país 
por país.
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