
AM\839482DA.doc PE452.832v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2006/0167(COD)

16.11.2010

ÆNDRINGSFORSLAG
9 - 27

Udkast til betænkning
Yannick Jadot
(PE452.514v01-00)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om anvendelse af 
visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter

Forslag til beslutning
(KOM(2006)0456 – C7-005072010 – 2006/0167(COD))



PE452.832v01-00 2/17 AM\839482DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\839482DA.doc 3/17 PE452.832v01-00

DA

Ændringsforslag 9
Daniel Caspary

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Deltagerne i arrangementet 
medvirker i en kontinuerlig proces med 
henblik på at minimere 
markedsfordrejninger gennem direkte 
eller indirekte subsidiering og skabe 
ensartede konkurrencevilkår, hvor de 
præmier, der opkræves af officielt støttede 
eksportkreditagenturer i OECD's 
medlemslande, baseres på risikoen og 
dækker deres driftsudgifter og tab på lang 
sigt.

Or. en

Ændringsforslag 10
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Deltagerne i arrangementet 
medvirker i en kontinuerlig proces med 
henblik på at minimere 
markedsfordrejninger og skabe ensartede 
konkurrencevilkår, hvor de præmier, der 
opkræves af officielt støttede 
eksportkreditagenturer i OECD's 
medlemslande, baseres på risikoen og 
dækker deres driftsudgifter og tab på lang 
sigt. For at fremme dette mål kræves 
gennemskuelighed og rapportering fra 
officielt støttede eksportkreditagenturers 
side.
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Or. en

Ændringsforslag 11
Daniel Caspary

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) For at støtte det igangværende 
arbejde i OECD hen imod højere 
standarder for gennemskuelighed og 
rapportering for officielt støttede 
eksportkreditagenturer i OECD's 
medlemslande og andetsteds bør Unionen 
anvende foranstaltninger for 
gennemskuelighed og rapportering for 
officielt støttede eksportkreditagenturer, 
der er hjemmehørende i Unionen, som 
fastsat i bilag 1a til denne beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 12
Joe Higgins

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Udvikling og konsolidering af 
demokratiet og retsstatsprincippet og 
sikring af respekten for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder som 
fastsat i artikel 21 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), bør anvendes 
som en rettesnor for alle projekter 
finansieret af officielt støttede 
eksportkreditagenturer hjemmehørende i 
Unionen, bl.a. de overordnede 
miljøprincipper i TEU, de grundlæggende 
menneskerettigheder, der er nævnt i Den 
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Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og de normer, 
som indgår i Unionens miljø- og 
sociallovgivning, og som er relevante for 
sektorer og projekter finansieret af 
officielt støttede eksportkreditagenturer.

Or. en

Ændringsforslag 13
Joe Higgins

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Den Europæiske Unions og 
medlemsstaternes klimamål i form af 
deres forpligtelser på EU-plan og 
internationalt bør tjene som en rettesnor 
for alle projekter finansieret af officielt 
støttede eksportkreditagenturer 
hjemmehørende i Unionen. Disse mål 
omfatter følgende: stats- og 
regeringschefernes sluterklæring på G20-
topmødet i Pittsburgh den 24. og 25. 
september 2009 om at udfase subsidierne 
til fossile brændsler, Unionens mål om 
senest i 2020 at begrænse emissionerne af 
drivhusgasser med 30 % i forhold til 
niveauet i 1990, øge energieffektiviteten 
med 20 % og sikre, at 20 % af EU's 
energiforbrug dækkes af vedvarende 
kilder, samt Unionens mål om at 
begrænse emissionerne af drivhusgasser 
med 80-95 % inden 2050. Ophævelsen af 
subsidierne til fossile brændsler bør 
ledsages af foranstaltninger, der kan 
sikre, at dette ikke forringer levevilkårene 
for arbejdstagerne og de fattige.

Or. en
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Ændringsforslag 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) EU's principper og normer, der 
fremgår af EU's politik og lovgivning, og 
som afspejler Unionens mål om at udvikle 
og konsolidere demokratiet og 
retsstatsprincippet og sikre overholdelse 
af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder som 
fastsat i artikel 21 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), bør anvendes 
som en rettesnor for alle projekter 
finansieret af officielt støttede 
eksportkreditagenturer hjemmehørende i 
Unionen, bl.a. de overordnede 
miljøprincipper i TEU, de grundlæggende 
menneskerettigheder, der er nævnt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og de normer, 
som indgår i Unionens miljø- og 
sociallovgivning, og som er relevante for 
sektorer og projekter finansieret af 
officielt støttede eksportkreditagenturer, 
såvel som de grundliggende principper om 
virksomhedernes sociale ansvar.

Or. it

Ændringsforslag 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 d (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) EU's og medlemsstaternes mål 
vedrørende klima, menneskerettigheder 
og sociale rettigheder samt 
virksomhedernes sociale ansvar i medfør 
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af forpligtelse indgået på EU-niveau eller 
internationalt plan bør anvendes som en 
rettesnor for alle projekter finansieret af 
officielt støttede eksportkreditagenturer 
hjemmehørende i Unionen.

Or. it

Ændringsforslag 16
Daniel Caspary

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) OECD har vedtaget følgende 
henstillinger, som har direkte relevans for 
eksportkreditområdet: OECD's henstilling 
om bestikkelse og offentligt støttede 
eksportkreditter fra 2006, ændret 
henstilling om fælles strategier for miljø 
og offentligt støttede eksportkreditter fra 
2007 (i det følgende benævnt "fælles 
strategier") og principper og 
retningslinjer for fremme af bæredygtig 
långivningspraksis ved ydelse af officielle 
eksportkreditter til lavindkomstlande fra 
2008. De fælles strategier indeholder i 
deres nuværende form allerede en 
udtrykkelig mulighed for at anvende 
fællesskabsstandarder som benchmarks 
ved projektevalueringer. Der bør 
tilskyndes til anvendelse af denne 
mulighed. Desuden henstilles det, at man 
søger at behandle spørgsmålet om 
menneskerettigheder og eksportkreditter 
forbindelse med den igangværende 
revision af de fælles strategier under 
hensyntagen til eksportørernes og 
eksportkreditagenturernes begrænsende 
indflydelse. 

Or. en
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Ændringsforslag 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 e (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3e) principperne for virksomhedernes 
sociale ansvar (VSA), som fuldt ud 
anerkendes på internationalt plan, såvel i 
OECD og ILO som FN, drejer sig om den 
ansvarlige adfærd, der forventes af 
virksomhederne, og først og fremmest 
forudsætter, at gældende lovgivning 
overholdes, navnlig vedrørende 
beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold, 
menneskerettigheder, miljø, forbrugernes 
interesse og gennemsigtighed i forhold til 
forbrugerne, bekæmpelse af korruption 
og skatte- og afgiftsspørgsmål; Endvidere 
bør SMV'ernes særlige situation og 
muligheder tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 18
Daniel Caspary

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 d (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør i betragtning af den intensiverede 
konkurrence på verdensmarkedet og 
behovet for at undgå 
konkurrencemæssige ulemper for EU-
virksomheder understøtte OECD's 
bestræbelser på at nå de lande, der ikke 
deltager i arrangementet, og gennem 
bilaterale og multilaterale forhandlinger 
søge at etablere globale standarder for 
offentligt støttede eksportkreditter.
Globale standarder på dette område er en 
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forudsætning for lige betingelser inden 
for verdenshandlen.

Or. en

Ændringsforslag 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 f (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3f) Selv om OECD-landene er underlagt 
arrangementet, er ikke-OECD-lande og i 
særdeleshed de nye vækstlande ikke 
medlemmer af OECD og deltager dermed 
ikke i arrangementet, hvilket kan 
indebære urimelige fordele for 
eksportører fra disse lande Disse lande 
bør derfor tilskyndes til at blive 
medlemmer af OECD og deltage i 
arrangementet.

Or. en

Ændringsforslag 20
Daniel Caspary

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 e (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3e) Eftersom EU's politik for bedre 
regulering tager sigte på at forenkle og 
forbedre den eksisterende lovgivning, bør 
Kommissionen og medlemsstaterne i 
forbindelse med fremtidige revisioner af 
arrangementet fokusere på at reducere de 
administrative byrder for virksomhederne 
og de nationale myndigheder, herunder 
eksportkreditagenturerne.
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Or. en

Ændringsforslag 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

Ændring af bilag I
Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter om ændring af bilag 1 i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 1b, hvor dette er nødvendigt som 
følge af ændringer af arrangementet.

Or. en

Ændringsforslag 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b

Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 
1a for en ubegrænset periode.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i 
artikel 1c og 1d anførte betingelser.
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Or. en

Ændringsforslag 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1c

Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegeringen af beføjelser i henhold til 
artikel 1a kan til enhver tid ophæves af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Den institution, som har indledt en 
intern procedure for at træffe afgørelse 
om, hvorvidt delegationen af beføjelser 
skal tilbagekaldes, bestræber sig på at 
informere den anden institution og 
Kommissionen inden for en rimelig 
tidsfrist, inden den endelige afgørelse 
træffes, med angivelse af de delegerede 
beføjelser, som kunne blive tilbagekaldt, 
samt de eventuelle grunde til en 
tilbagekaldelse.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning straks eller på et 
senere tidspunkt, der er angivet i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
i kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Ændringsforslag 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1d

Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
fire måneder fra datoen for 
underretningen herom. Fristen forlænges 
med en måned på initiativ af Europa-
Parlamentet eller Rådet.

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den delegerede retsakt i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat 
heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet begge har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
gøre indsigelse.
3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for den i stk. 1 nævnte frist, træder den 
ikke i kraft. Den institution, der gør 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
skal i henhold til artikel 296 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde anføre begrundelsen 
herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 25
Daniel Caspary

Forslag til afgørelse
Bilag 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag 1a
1) Uden at det berører de beføjelser, der er 
tildelt de institutioner i medlemsstaterne, 
der udøver tilsyn af de nationale 
eksportkreditprogrammer, forelægger 
hver medlemsstat en årlig 
aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet 
og Kommissionen.
Denne årlige aktivitetsrapport indeholder 
følgende oplysninger:
• en præsentation af alle de nationale 
instrumenter og programmer, som 
arrangementet finder anvendelse på
• en oversigt over den væsentligste
operationelle udvikling i løbet af 
rapporteringsperioden (nye forpligtelser, 
eksponering, præmieudgifter, udbetalte 
erstatninger og inddrivelser)
• en præsentation af medlemsstatens 
politik på områderne eksportkreditter og 
miljø og sociale spørgsmål, 
menneskerettigheder, bæredygtig 
långivning og antibestikkelse.
2) Kommissionen vil blive opfordret til at 
forelægge sine bemærkninger til de årlige 
aktivitetsrapporter og den generelle 
udvikling på det politiske område til 
Europa-Parlamentet.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Forslag til afgørelse
Bilag I a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag 1a

1) Medlemsstaterne underretter årligt 
Kommissionen om hver medlemsstats 
gennemførelse af arrangementet.

Alle underretninger fra KAPITEL IV: 
PROCEDURER – under hensyntagen til 
bestemmelserne i bilag V til 
arrangementet – skal bl.a. alle aspekter af 
præmiemetoderne, præmieberegningen, 
præmiereglerne og præmieprocedurerne i 
forbindelse med medlemsstaternes 
officielt støttede eksportkreditter også 
indberettes til Kommissionen. 

2) Medlemsstaterne underretter årligt 
Kommissionen om hver medlemsstats 
efterlevelse af bestemmelsen i 
arrangementets artikel 23, ifølge hvilken 
risikoen for manglende tilbagebetaling af 
eksportkreditter dækkes af en præmie ud 
over renteudgiften.

3) Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet en årsberetning med et 
resumé af de modtagne data. 

Beretningen skal indeholde:

a) de metoder, der anvendes i 
vurderingsmodellen for landerisici, med 
nærmere angivelse af de faktorer, der 
tages hensyn til, og hvordan der er taget 
hensyn til disse faktorer i forbindelse med 
projekter med stor indvirkning, ifølge 
OECD's definition, og som er godkendt i 
det år, beretningen omhandler

b) de metoder, der anvendes i forbindelse 
med de opkrævede præmier, bl.a. 
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prisfastsættelsen af risici, der vedrører 
miljøet, sociale spørgsmål og 
menneskerettigheder, med nærmere 
angivelse af de faktorer, der tages hensyn 
til, og hvordan der er taget hensyn til disse 
faktorer i forbindelse med projekter med 
stor indvirkning, ifølge OECD's 
definition, og som er godkendt i det år, 
beretningen omhandler.

Or. it

Ændringsforslag 27
Joe Higgins

Forslag til afgørelse
Bilag 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag 1a
1) Medlemsstaterne underretter årligt 
Kommissionen om hver medlemsstats 
gennemførelse af arrangementet.
Kommissionen modtager også 
tilbagemeldinger fra det civile samfunds 
organisationer på stedet såsom 
fagforeninger, sociale og miljøorienterede 
ngo'er, menneskerettighedsgrupper og 
lokalsamfund om virkningerne af 
investeringer og drift af virksomheder, der 
bakkes op af eksportkreditagenturer. 
Kommissionen offentliggør disse 
rapporter.
Alle underretninger fra KAPITEL IV: 
PROCEDURER – under hensyntagen til 
bestemmelserne i bilag V til 
arrangementet – skal bl.a. alle aspekter af 
præmiemetoderne, præmieberegningen, 
præmiereglerne og præmieprocedurerne i 
forbindelse med medlemsstaternes 
officielt støttede eksportkreditter også 
indberettes til Kommissionen, som 
efterfølgende offentliggør alle relevante 
oplysninger.
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2) Medlemsstaterne underretter årligt 
Kommissionen om hver medlemsstats 
efterlevelse af bestemmelsen i 
arrangementets artikel 23, ifølge hvilken 
risikoen for manglende tilbagebetaling af 
eksportkreditter dækkes af en præmie ud 
over renteudgiften. 
Disse medlemsstaters rapporter skal være 
åbne for kontrol og kommentarer fra det 
civile samfunds organisationer på stedet 
såsom fagforeninger, sociale og 
miljøorienterede ngo'er, 
menneskerettighedsgrupper og 
lokalsamfund. Kommissionen tager 
udtalelserne fra disse grupper i 
betragtning
3) Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet en årsberetning med et 
resumé af de modtagne data, hvor 
basismaterialet indgår i et bilag.
Beretningen skal indeholde:
a) de metoder, der anvendes i 
vurderingsmodellen for landerisici, med 
nærmere angivelse af de faktorer, der 
tages hensyn til, og deres vægtning i 
forbindelse med projekter med stor 
indvirkning, jf. OECD's definition, og 
som er godkendt i det år, beretningen 
omhandler
b) de metoder, der anvendes i forbindelse 
med de opkrævede præmier, bl.a. 
prisfastsættelsen af risici, der vedrører 
miljøet, sociale spørgsmål, 
arbejdsmarkedet og menneskerettigheder, 
med nærmere angivelse af de faktorer, der 
tages hensyn til, og deres vægtning i 
forbindelse med projekter med stor 
indvirkning, jf. OECD's definition, og 
som er godkendt i det år, beretningen 
omhandler
c) de metoder, der anvendes i forbindelse 
med minimumspræmiesatser (MPR) for 
landekreditrisiko og risiko forbundet med 
suveræn kredit, cashflow- og 
hensættelsesprincippet samt, hvor det er 
muligt, indikatorer for det private marked
d) differentieringerne af MPR under 
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hensyntagen til eksportkreditprodukternes 
forskellige kvalitet og de forskellige 
procentsatser for den ydede dækning
e) anvendelse af ikkebalanceførte 
instrumenter og metoder til inkorporering 
af eventuelle driftsudgifter til sådanne 
instrumenter 
f) anvendelse af andre 
risikobegrænsningsinstrumenter.
4) Senest fem år efter denne beslutnings 
ikrafttræden vurderer Kommissionen 
aktiviteterne i forbindelse med 
medlemsstaternes officielt støttede 
eksportkreditter med hensyn til 
benchmarking i forhold til følgende 
sociale, arbejdsmarkedsmæssige og 
miljømæssige standarder og 
menneskerettighedsstandarder: 
- gennemførelse af anstændige 
arbejdsvilkår, herunder retten til 
medlemskab af fagforeninger og, 
beskæftigelse med anstændige løn- og 
arbejdsvilkår, som defineret af 
fagbevægelsen
- behovet for indberetningskrav om CO2-
emissioner for at gøre det muligt at måle 
projekters CO2-fodaftryk

- gennemførelse af udfasningen af 
subsidierne til fossile brændsler og 
ophævelse af subsidierne til fossile 
brændsler, som bør ledsages af 
foranstaltninger, der sikrer, at dette ikke 
forringer levevilkårene for arbejdstagerne 
og de fattige.

Or. en


