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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att exportkrediter är ett viktigt instrument för att stödja europeiska 
företag. Mot bakgrund av den ökade efterfrågan på exportkrediter med offentligt stöd är det 
av största vikt att den nyaste OECD-bestämmelsen om detta instrument införs av 
medlemsstaterna så snart som möjligt. 

Stöd till exportkrediter på medellång och lång sikt är ett kraftfullt verktyg som ännu inte 
utnyttjats fullt ut i alla medlemsstater och måste främjas. Exportkrediter kan hjälpa till att 
skapa arbetstillfällen genom att garantera finansiering för projekt som annars skulle ha haft 
mer begränsad tillgång till kapital på grund av att de inte är marknadsbaserade.

Föredraganden konstaterar att man vid inrättande av ny lagstiftning på detta område måste 
undvika att införa ny byråkrati som kan höja redan befintliga kostnader. Tillsyn på EU-nivå 
av exportkrediter bör införas som ett undantag när konkurrenssnedvridning inom den 
inre marknaden inträffar. Subsidiaritetsprincipen måste bevaras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Konsensusöverenskommelsen har 
bidragit till att minska effekten av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen genom skapande av arbetstillfällen 
genom stöd till handel och investeringar i 
företag som annars inte skulle beviljas 
krediter i den privata sektorn.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Exportkreditinstituten bör beakta och 
respektera EU:s mål och politik. Vid stöd 
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till EU-baserade företag bör dessa institut 
följa och främja unionens principer och 
normer på sådana områden som 
befästande av demokrati, respekt för 
mänskliga rättigheter och samstämmighet 
mellan olika politikområden för att 
åstadkomma utveckling.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Medlemsstaternas exportkreditorgan 
bör emellertid noga granska de 
ansökningar de fått in med beaktande av 
att det offentliga stöd som tillhandahålls 
som exportkrediter på medellång och lång 
sikt kan bidra till deras medlemsstats 
budgetunderskott, särskilt med tanke på 
den ökade risken för inställda betalningar 
i efterdyningarna efter finanskrisen.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) Exportkreditinstitut bör noga 
undersöka inlämnade ansökningar för att 
maximera fördelarna med det statliga stöd 
som lämnas med beaktande av att 
välriktade exportkrediter bidrar till 
möjligheter till tillträde på nya marknader 
för företag i EU, särskilt små och 
medelstora företag, samtidigt som man 
främjar öppen och rättvis handel och 
tillväxt som är gynnsam för båda parter i 
krisens efterdyningar. 
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 2e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2e) OECD kräver redovisning av 
information om exportkrediter från sina 
medlemsländer för att hindra beteende 
som är protektionistiskt eller snedvrider 
marknaden. Inom unionen bör 
transparens säkerställas för att garantera 
lika villkor för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Kommissionen ska översända ett förslag 
till Europaparlamentet och rådet om ett 
nytt beslut om att dra tillbaka och ersätta 
detta beslut så snart som möjligt när 
OECD:s deltagarländer väl har kommit 
överens om en ny version av 
konsensusöverenskommelsen, dock senast 
två månader efter att den har trätt i kraft.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Rådet ska varje år rapportera till 
Europaparlamentet och kommissionen 
om varje medlemsstats genomförande av 
consensusöverenskommelsen om 
riktlinjer för statsstödda exportkrediter.



PE448.949v03-00 6/7 AD\839441SV.doc

SV

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1c
Balansräkningen för exportkreditinstitut i 
medlemsstaterna ska ge en full överblick 
av institutets tillgångar och skulder. 
Exportkreditinstitutens användning av 
bolag utanför balansräkningen bör göras 
fullständigt transparent.
Med undantag för små och medelstora 
företag ska företag som drar nytta av 
exportkrediter redovisa räkenskaper per 
land.
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