
AD\839441RO.doc PE448.949v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2006/0167(COD)

24.11.2010

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aplicarea anumitor 
orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

Raportor pentru aviz: Arturs Krišjānis Kariņš



PE448.949v03-00 2/7 AD\839441RO.doc

RO

PA_Legam



AD\839441RO.doc 3/7 PE448.949v03-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul consideră că creditele la export constituie un instrument important pentru 
sprijinirea întreprinderilor din UE. În lumina cererii tot mai însemnate de credite la export 
care beneficiază de sprijin public, este deosebit de important ca cele mai recente reglementări 
ale OCDE cu privire la acest instrument să fie introduse în statele membre cât mai curând cu 
putință. 

Sprijinul pentru creditele la export pe termen mediu și lung reprezintă un instrument puternic 
care nu este încă exploatat la maximum în toate statele membre și trebuie încurajat. Creditele 
la export pot contribui la crearea de locuri de muncă prin garantarea finanțării de proiecte 
care, altfel, ar avea acces mai restrâns la capital deoarece nu au caracter comercial.

Raportorul constată că orice act legislativ nou în acest domeniu trebuie să evite să creeze noi 
formalități administrative și birocrație care s-ar adăuga la costurile deja existente. 
Supravegherea la nivel european a creditelor la export ar trebui să fie introdusă ca o excepție 
atunci când apare o denaturare a concurenței pe piața internă. Principiul subsidiarității trebuie 
respectat. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordul a contribuit la reducerea 
impactului actualei crize economice și 
financiare, prin crearea de locuri de 
muncă în urma sprijinirii comerțului și a 
investițiilor companiilor care, altfel, nu ar 
avea acces la credit în sectorul privat.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Agențiile de credit la export ar trebui 
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să țină seama de obiectivele și politicile 
Uniunii și să le respecte. Atunci când 
sprijină societăți din Uniune, aceste 
agenții ar trebui să respecte și să 
promoveze principiile și standardele 
Uniunii în astfel de domenii cum ar fi 
consolidarea democrației, respectarea 
drepturilor omului și coerența politicilor 
în favoarea dezvoltării.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Cu toate acestea, agențiile de credit la 
export din statele membre ar trebui să 
examineze cu atenție cererile primite, 
ținând cont de faptul că sprijinul public 
furnizat drept credit la export ar putea 
eventual contribui pe termen mediu și 
lung la deficitul public al statelor membre 
respective, în special având în vedere 
riscul crescut de nerambursare de după 
criza financiară.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Agențiile de credit la export ar trebui 
să examineze cu atenție cererile primite 
pentru a maximiza avantajele sprijinului 
public furnizat, luând în considerare 
faptul că creditele la export bine orientate 
vor contribui la crearea de noi 
oportunități de acces pe piață pentru 
societățile din Uniune, în special IMM-
uri, promovând în același timp relații 
comerciale deschise și echitabile și o 
creștere reciproc avantajoasă în perioada 
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de după criză. 

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) OCDE solicită statelor sale membre 
să publice informațiile privind creditele la 
export pentru a le împiedica să adopte 
comportamente protecționiste sau care 
denaturează piața. În cadrul Uniunii, ar 
trebui să se garanteze transparența pentru 
a asigura condiții echitabile de 
concurență pentru statele membre.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o nouă 
propunere de decizie pentru a abroga și a 
înlocui cât mai curând posibil prezenta 
decizie, de îndată ce membrii OCDE vor 
ajunge la un acord cu privire la o nouă 
versiune a acordului, în termen de 
maximum două luni de la intrarea sa în 
vigoare.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
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Consiliul raportează anual Parlamentului 
European și Comisiei cu privire la 
aplicarea de către fiecare stat membru a 
Acordului privind orientările pentru 
creditele la export care beneficiază de 
sprijin public.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1c
Bilanțul agenției de credit la export a 
oricărui stat membru prezintă o sinteză 
completă a activelor și pasivelor agenției. 
Utilizarea instrumentelor în afara 
bilanțului de către agențiile de credit la 
export este pe deplin transparentă.
Societățile, altele decât IMM-urile, care 
beneficiază de credite la export publică 
situații financiare anuale pentru fiecare 
țară.
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