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Τροπολογία 9
Daniel Caspary

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Οι συμμετέχοντες στο Διακανονισμό 
συμμετέχουν σε μια συνεχή διαδικασία 
που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της 
στρέβλωσης της αγοράς μέσω άμεσης η 
έμμεσης επιδότησης και στην καθιέρωση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού, όπου τα 
ασφάλιστρα που χρεώνουν οι οργανισμοί 
εξαγωγικών πιστώσεων των μελών του 
ΟΟΣΑ που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης 
θα βασίζονται στον κίνδυνο και θα 
καλύπτουν το  λειτουργικό κόστος και τις 
ζημίες σε μακροπρόθεσμη βάση.

Or. en

Τροπολογία 10
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Οι συμμετέχοντες στο Διακανονισμό 
συμμετέχουν σε μια συνεχή διαδικασία 
που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της 
στρέβλωσης της αγοράς  και στην 
καθιέρωση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, όπου τα ασφάλιστρα που 
χρεώνουν οι οργανισμοί εξαγωγικών 
πιστώσεων των μελών του ΟΟΣΑ που 
τυγχάνουν δημόσιας στήριξης θα 
βασίζονται στον κίνδυνο και θα 
καλύπτουν το λειτουργικό κόστος και τις 
ζημίες σε μακροπρόθεσμη βάση. 
Προκειμένου να προωθηθεί αυτός ο 
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στόχος, απαιτείται διαφάνεια και 
υποβολή εκθέσεων από τους οργανισμούς 
εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 11
Daniel Caspary

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Προς υποστήριξη της εν εξελίξει 
διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στον 
ΟΟΣΑ με στόχο την επίτευξη 
υψηλότερων προτύπων διαφάνειας και 
υποβολής εκθέσεων για τους δημόσιας 
στήριξης οργανισμούς εξαγωγικών 
πιστώσεων των μελών του ΟΟΣΑ και 
άλλων χωρών, η Ένωση θα πρέπει να 
εφαρμόσει μέτρα διαφάνειας και 
υποβολής εκθέσεων για τους 
εγκατεστημένους στην Ένωση 
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που 
τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα 1α της 
παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 12
Joe Higgins

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Η ανάπτυξη και εδραίωση της 
δημοκρατίας, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, όπως ορίζεται
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στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες 
αρχές για όλα τα σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από εγκατεστημένους 
στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών 
πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας 
στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτευόντων περιβαλλοντικών στόχων 
που περιέχει η ΣΕΕ, των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των προτύπων που ενσωματώνονται 
στον κορμό της περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης, που 
αφορά τομείς και σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από τους οργανισμούς 
εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 13
Joe Higgins

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών της όσον αφορά 
το κλίμα από την άποψη των ενωσιακών 
και διεθνών δεσμεύσεών τους θα πρέπει 
να αποτελούν καθοδηγητικό παράγοντα 
για όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται 
από εγκατεστημένους στην Ένωση 
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που 
τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Στις 
δεσμεύσεις αυτές συγκαταλέγονται: η 
τελική δήλωση των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων στη διάσκεψη κορυφής της 
ομάδας G20 στο Πίτσμπουργκ που 
πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 
Σεπτεμβρίου 2009 για σταδιακή 
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κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών 
καυσίμων· οι στόχοι της Ένωσης για 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση με τα 
επίπεδα του 1990, για αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και για 
επίτευξη ποσοστού ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές επί της ενεργειακής 
κατανάλωσης της τάξης του 20% έως το 
2020· τέλος, ο στόχος της Ένωσης για 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 80 έως 90% έως το 
2050. Η κατάργηση των επιδοτήσεων
ορυκτών καυσίμων πρέπει μα
συνοδεύεται από μέτρα που θα
διασφαλίζουν ότι δεν θα θιγεί το βιοτικό
επίπεδο των εργατών και των φτωχών.

Or. en

Τροπολογία 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Οι αρχές και τα πρότυπα της ΕΕ, που 
απορρέουν από την πολιτική και τη 
νομοθεσία της και αντανακλούν τους 
στόχους της Ένωσης όσον αφορά την 
ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας 
και του κράτους δικαίου καθώς και τον 
στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), διέπουν όλα τα σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από εγκατεστημένους 
στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών 
πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας 
στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών περιβαλλοντικών αρχών που 
περιέχει η ΣΕΕ, των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
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περιλαμβάνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των προτύπων που ενσωματώνονται 
στον κορμό της περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης, που 
αφορά τομείς και σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από τους οργανισμούς 
εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης, καθώς επίσης και 
των γενικών αρχών περί κοινωνικής 
ευθύνης των επιχειρήσεων.

Or. it

Τροπολογία 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών της όσον αφορά 
το κλίμα, τα ανθρώπινα και κοινωνικά 
δικαιώματα, την κοινωνική ευθύνη των 
επιχειρήσεων, που απορρέουν από 
δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει είτε 
σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο, 
διέπουν όλα τα σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από εγκατεστημένους 
στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών 
πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας 
στήριξης.

Or. it
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Τροπολογία 16
Daniel Caspary

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Ο ΟΟΣΑ έχει εκδώσει τις ακόλουθες
συστάσεις που σχετίζονται άμεσα με τον
τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων: 2006 
Σύσταση του ΟΟΣΑ σχετικά με τη
δωροδοκία και τις εξαγωγικές πιστώσεις
που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης· 2007 
Αναθεωρημένη Σύσταση σχετικά με 
κοινές προσεγγίσεις ως προς το 
περιβάλλον και τις εξαγωγικές πιστώσεις 
που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης  (στο 
εξής "Κοινές Προσεγγίσεις") και 2008 
Αρχές και Κατευθύνσεις για την 
προώθηση βιώσιμων πρακτικών 
δανειοδότησης κατά τη χορήγηση 
εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης σε χώρες χαμηλού 
εισοδήματος Οι "Κοινές Προσεγγίσεις"
στην σημερινή τους διατύπωση,
περιλαμβάνουν ήδη ρητή δυνατότητα
χρησιμοποίησης προτύπων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως σημείων
αναφοράς κατά την ανασκόπηση 
σχεδίων. Η χρήση της δυνατότητας
αυτής πρέπει να ενθαρρύνεται. Εξάλλου, 
κατά τη συνεχιζόμενη ανασκόπηση των 
"Κοινών Προσεγγίσεων", συνιστάται η 
καταβολή προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση του θέματος που αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
εξαγωγικές πιστώσεις, λαμβανομένου 
υπόψη ότι περιορισμένη μόνο επιρροή 
ασκούν οι εξαγωγείς και οι οργανισμοί
εξαγωγικών πιστώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ε) Οι αρχές που διέπουν την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), οι οποίες 
τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης σε 
διεθνές επίπεδο, τόσο από τον ΟΟΣΑ και 
τη ΔΟΕ, όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη, 
αφορούν την υπεύθυνη συμπεριφορά που 
αναμένεται να επιδεικνύουν οι 
επιχειρήσεις και προϋποθέτουν κατά 
πρώτον το σεβασμό της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ιδίως στα πεδία της 
απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 
περιβάλλοντος, του συμφέροντος των 
καταναλωτών και της διαφάνειας 
απέναντί τους, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, καθώς και της φορολογίας. 
Επίσης, η ιδιαίτερη κατάσταση και οι 
δυνατότητες των ΜΜΕ θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 18
Daniel Caspary

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Δεδομένων των εντεινόμενων
ανταγωνιστικών συνθηκών στις
παγκόσμιες αγορές και προκειμένου να
αποτραπούν τυχόν ανταγωνιστικά
μειονεκτήματα για τις εταιρίες της
Ένωσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες
του ΟΟΣΑ  να προσελκύσει τη
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συνεργασία των μη συμμετεχόντων στον 
Διακανονισμό και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν διμερείς και πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τη θέσπιση 
παγκοσμίων προτύπων όσον αφορά τις 
εξαγωγικές πιστώσεις με δημόσια 
στήριξη. Τα παγκόσμια πρότυπα στον
τομέα αυτό αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για να ισχύουν ισότιμοι όροι
ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο.

Or. en

Τροπολογία 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 στ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3στ) Μολονότι οι χώρες του ΟΟΣΑ
καθοδηγούνται από τον Διακανονισμό, οι
εκτός ΟΟΣΑ χώρες, και ιδίως οι
αναδυόμενες, δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ 
και επομένως δεν συμμετέχουν στο 
Διακανονισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
κίνδυνος δημιουργίας αθέμιτου 
πλεονεκτήματος για τους εξαγωγείς των 
χωρών αυτών. Θα πρέπει επομένως να
παρακινηθούν οι χώρες αυτές ώστε να
ενταχθούν στον ΟΟΣΑ και να 
συμμετάσχουν στον Διακανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 20
Daniel Caspary

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ε) Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής
της ΕΕ για τη βελτίωση των κανονισμών, 
με στόχο την απλοποίηση και τη
βελτίωση της υπάρχουσας κανονιστικής
νομοθεσίας, η Επιτροπή και τα κράτη
μέλη, κατά τις μελλοντικές ανασκοπήσεις 
του Διακανονισμού, θα πρέπει να 
εστιάσουν την προσοχή τους στη μείωση 
των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις 
επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
εξαγωγικών πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α

Τροποποίηση του παραρτήματος Ι
Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει πράξεις
κατ' εξουσιοδότηση με στόχο την
τροποποίηση του Παραρτήματος 1, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου
1β όπου αυτό είναι απαραίτητο ως 
αποτέλεσμα τροποποιήσεων του 
Διακανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β

Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Οι εξουσίες έγκρισης των πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 1a ανατίθενται στην Επιτροπή επ' 
αόριστον.
2. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 1γ και 1δ.

Or. en

Τροπολογία 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1γ

Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 1a μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο.

2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει αν 
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πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση, ενημερώνει το άλλο 
όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη 
της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης 
καθώς και τους λόγους της ανάκλησης.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσίας που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1δ

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν στην 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός 
περιόδου τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά ένα μήνα.

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξης, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει την 
ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτή.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις.

3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είτε το Συμβούλιο διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται 
σε ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 296 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεσμικό όργανο 
που διατυπώνει αντιρρήσεις εκθέτει τους 
λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en

Τροπολογία 25
Daniel Caspary

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα 1α
1) Με την επιφύλαξη των προνομίων των 
οργάνων των κρατών μελών που ασκούν 
την εποπτεία των εθνικών προγραμμάτων 
εξαγωγικών πιστώσεων, κάθε κράτος 
μέλος συντάσσει  ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων προς το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. 
Αυτή η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
• Παρουσίαση όλων των εθνικών 

μηχανισμών και προγραμμάτων για 
τα οποία ισχύει ο Διακανονισμός·

• Γενική παρουσίαση των σημαντικών 
επιχειρησιακών εξελίξεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
(νέες δεσμεύσεις, χρηματοδοτικά 
ανοίγματα, ασφάλιστρα, 
καταβληθείσες απαιτήσεις και 
εξοφλητικές εισπράξεις)·

• Παρουσίαση των πολιτικών του 
κράτους μέλους στους τομείς των 
εξαγωγικών πιστώσεων και του 
περιβάλλοντος και των κοινωνικών 
θεμάτων, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της βιώσιμης 
δανειοδότησης και της 
καταπολέμησης της δωροδοκίας.

2) Η Επιτροπή θα καλείται να παράσχει 
τα σχόλιά της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριότητας καθώς και τις 
γενικές εξελίξεις στον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 α (νέo) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα 1 α
1) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια 
βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με 
την εκτέλεση του Διακανονισμού από 
κάθε κράτος μέλος.
Όλες οι κοινοποιήσεις του κεφαλαίου IV: 
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"Διαδικασίες", λαμβανομένων υπόψη 
των διατάξεων που περιέχει το 
παράρτημα V του Διακανονισμού, 
διαβιβάζονται και στην Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών 
της μεθοδολογίας για τα ασφάλιστρα, του 
υπολογισμού τους, των διατάξεων και 
των διαδικασιών που εφαρμόζονται από 
τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων που αφορούν τις 
εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης.
2) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια 
βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με 
τη συμμόρφωσή τους με τη διάταξη του 
άρθρου 23 του Διακανονισμού που 
απαιτεί κάλυψη του κινδύνου της μη 
αποπληρωμής εξαγωγικών πιστώσεων με 
επιβολή ασφάλιστρου επιπλέον των 
επιτοκίων.
3) Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία 
συνοψίζονται τα στοιχεία που της 
υποβάλλονται.
Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει: 
α) τη μεθοδολογία για το μοντέλο 
κινδύνου χώρας, περιγράφοντας 
λεπτομερώς τους παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη και τον τρόπο με τον 
οποίο εξετάζονται σε σχέση με τα σχέδια 
με σημαντικό αντίκτυπο, όπως ορίζονται 
από τον ΟΟΣΑ και έχουν εγκριθεί κατά 
τη διάρκεια του έτους στο οποίο 
αναφέρεται η έκθεση·
β) τη μεθοδολογία για τα ασφάλιστρα που 
επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της 
τιμολόγησης των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κινδύνων και των κινδύνων 
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
περιγράφοντας λεπτομερώς τους 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη και 
τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται σε 
σχέση με τα σχέδια με σημαντικό 
αντίκτυπο, όπως ορίζονται από τον 
ΟΟΣΑ και έχουν εγκριθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους στο οποίο αναφέρεται 



AM\839482EL.doc 17/20 PE452.832v01-00

EL

η έκθεση·

Or. it

Τροπολογία 27
Joe Higgins

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 α (νέo) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα 1α

1) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια 
βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με 
την εκτέλεση του Διακανονισμού από 
κάθε κράτος μέλος.

Η Επιτροπή πρέπει επίσης να λαμβάνει
εκθέσεις από οργανώσεις της τοπικής
κοινωνίας των πολιτών, όπως
συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ομάδες
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικές 
κοινότητες, σχετικά με τον αντίκτυπο των 
επενδύσεων και των πράξεων των 
εταιριών που χρηματοδοτούνται με 
εξαγωγικές πιστώσεις. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει επίσης αυτές εκθέσεις.

Όλες οι κοινοποιήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων που περιέχει το 
παράρτημα V του Διακανονισμού -
διαβιβάζονται και στην Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών 
της μεθοδολογίας για τα ασφάλιστρα, του 
υπολογισμού τους, των διατάξεων και 
των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που 
αφορούν τις εξαγωγικές πιστώσεις των 
κρατών μελών που τυγχάνουν δημόσιας 
στήριξης. Η Επιτροπή δημοσιεύει εν 
συνεχεία όλες τις σχετικές πληροφορίες.
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2) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια 
βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με 
τη συμμόρφωση κάθε κράτους μέλους με 
τη διάταξη του άρθρου 23 του 
Διακανονισμού που απαιτεί κάλυψη του 
κινδύνου της μη αποπληρωμής 
εξαγωγικών πιστώσεων με επιβολή 
ασφάλιστρου επιπλέον των επιτοκίων. 

Αυτές οι εκθέσεις των κρατών μελών
είναι ανοικτές στον έλεγχο και στο
σχολιασμό από πλευράς οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, όπως
συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ομάδες
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικές 
κοινότητες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη
τη γνώμη των ομάδων αυτών.

3) Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία 
συνοψίζονται τα στοιχεία που της 
υποβάλλονται, μαζί με το βασικό υλικό 
που περιλαμβάνεται σε παράρτημα.

Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει:

α) τη μεθοδολογία για το μοντέλο 
κινδύνου χώρας, περιγράφοντας 
λεπτομερώς τους παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη και τη βαρύτητά 
τους σε σχέση με τα σχέδια με σημαντικό 
αντίκτυπο, όπως ορίζονται από τον 
ΟΟΣΑ και έχουν εγκριθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους στο οποίο αναφέρεται 
η έκθεση·

β) τη μεθοδολογία για τα ασφάλιστρα που 
επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της 
τιμολόγησης των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κινδύνων και των κινδύνων 
που αφορούν τα εργασιακά και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, περιγράφοντας 
λεπτομερώς τους παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη και τη βαρύτητά 
τους σε σχέση με τα σχέδια με σημαντικό 
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αντίκτυπο, όπως ορίζονται από τον 
ΟΟΣΑ και έχουν εγκριθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους στο οποίο αναφέρεται 
η έκθεση·

γ) τη μεθοδολογία για τα ελάχιστα 
ασφάλιστρα (ΕΑ) για πιστωτικό κίνδυνο 
κυρίαρχου κράτους και πιστωτικό 
κίνδυνο χώρας, την προσέγγιση 
ταμειακής ροής και συσσωρεύσεων και, 
κατά περίπτωση, τους δείκτες ιδιωτικής 
αγοράς·

δ) τις διαφοροποιήσεις στα ΕΑ που 
συνεκτιμούν τη διαφορετική ποιότητα 
των προϊόντων εξαγωγικής πίστωσης και 
το ποσοστό της παρεχόμενης κάλυψης·

ε) τη χρήση "οχημάτων" εκτός 
ισολογισμών και τη μεθοδολογία για την 
ενσωμάτωση οιουδήποτε κόστους αυτών 
των "οχημάτων"·

στ) τη χρήση κάθε άλλου μέσου 
μετριασμού του κινδύνου.

4) Το αργότερο μία πενταετία μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες 
που αφορούν τις εξαγωγικές πιστώσεις 
των κρατών μελών που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης, με γνώμονα τα 
ακόλουθα πρότυπα στον κοινωνικό και 
εργασιακό τομέα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την προστασία του 
περιβάλλοντος:

- την καθιέρωση αξιοπρεπών
συνθηκών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος συνδικαλιστικά
οργανωμένης απασχόλησης, με
αξιοπρεπή αμοιβή και εργασιακές
συνθήκες όπως ορίζονται από το 
συνδικαλιστικό κίνημα·

- την ανάγκη θέσπισης απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
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εκπομπές διοξειδίου τού άνθρακα, 
ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 
μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα 
των σχεδίων·

- την υλοποίηση της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων 
ορυκτών καυσίμων. Η κατάργηση 
των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων 
πρέπει μα συνοδεύεται από μέτρα που 
θα διασφαλίζουν ότι δεν θα θιγεί το 
βιοτικό επίπεδο των εργατών και των 
φτωχών. 

Or. en


