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Amendement 9
Daniel Caspary

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De deelnemers aan de regeling 
worden betrokken bij een continu proces 
dat gericht is op het minimaliseren van 
marktverstoring door directe of indirecte 
subsidiëring en op het creëren van gelijke 
omstandigheden waarbij de premies die 
worden aangerekend door de door de 
overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen van OESO-
lidstaten risicogerelateerd zijn en hun 
operationele kosten en verliezen op lange 
termijn dekken.

Or. en

Amendement 10
Christofer Fjellner

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De deelnemers aan de regeling 
worden betrokken bij een continu proces 
dat gericht is op het minimaliseren van 
marktverstoring en op het creëren van 
gelijke omstandigheden waarbij de 
premies die worden aangerekend door de 
door de overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen van OESO-
lidstaten risicogerelateerd zijn en hun 
operationele kosten en verliezen op lange 
termijn dekken. Om deze doelstelling te 
verwezenlijken is transparantie en 
rapportage van de door de overheid 
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gesteunde exportkredietinstellingen 
vereist.

Or. en

Amendement 11
Daniel Caspary

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Ter ondersteuning van het 
continue proces in de OESO naar 
strengere transparantie- en 
rapportagenormen voor de door de 
overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen van OESO-
lidstaten en daarbuiten, moet de Unie 
transparantie- en rapportagevoorschriften 
hanteren voor de door de overheid 
gesteunde en in de Unie gevestigde 
exportkredietinstellingen, als bepaald in 
bijlage 1 bis bij deze beschikking.

Or. en

Amendement 12
Joe Higgins

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Ontwikkeling en consolidatie 
van de democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, als verankerd in artikel 21 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU), moeten worden gehanteerd als 
richtsnoer voor alle projecten die door de 
door de overheid gesteunde en in de Unie 
gevestigde exportkredietinstellingen 
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worden gefinancierd, met inbegrip van de 
algemene milieubeginselen die zijn 
verankerd in het VEU, de fundamentele 
mensenrechten waarnaar verwezen wordt 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en de normen die zijn 
vervat in het corpus van de sociale en 
milieuwetgeving van de Unie die relevant 
is voor de sectoren en projecten die 
worden gefinancierd door de door de 
overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen.

Or. en

Amendement 13
Joe Higgins

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) De klimaatdoelstellingen 
van de Europese Unie en haar lidstaten in 
de zin van de verplichtingen die zij als 
Unie en afzonderlijk internationaal zijn 
aangegaan moeten als richtsnoer 
fungeren voor de door de overheid 
gesteunde en in de Unie gevestigde 
exportkredietinstellingen. Deze 
doelstellingen behelzen: de slotverklaring 
van de staatshoofden en regeringsleiders 
op de topconferentie van de G20 te 
Pittsburgh op 24 en 25 september 2009 
om de subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; de doelstellingen 
van de Unie om tegen 2020 haar 
broeikasgasemissie met 30% te verlagen 
ten opzichte van het niveau in 1990, om 
de energie-efficiëntie met 20% te 
verhogen en om 20% van haar 
energieverbruik uit hernieuwbare 
energiebronnen te halen; en de 
doelstelling van de Unie om tegen 2050 
haar broeikasgasemissie met 80 tot 95% te 



PE452.832v01-00 6/18 AM\839482NL.doc

NL

verlagen. De afschaffing van subsidies 
voor fossiele brandstoffen moet gepaard 
gaan met maatregelen om ervoor te
zorgen dat er geen negatieve gevolgen zijn 
voor de levensstandaard van werknemers 
en armen.

Or. en

Amendement 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De beginselen en normen van 
de Europese Unie die zijn afgeleid van het 
beleid en de wetgeving van de Europese 
Unie en die de doelstellingen van de Unie 
weerspiegelen om de democratie en de 
rechtsstaat te ontwikkelen en te 
consolideren en om de mensenrechten en 
de fundamentele vrijheden, als verankerd 
in artikel 21 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie (VEU), te eerbiedigen,
moeten worden gehanteerd als richtsnoer 
voor alle projecten die door de door de 
overheid gesteunde en in de Unie 
gevestigde exportkredietinstellingen 
worden gefinancierd, met inbegrip van de 
algemene milieubeginselen die zijn 
verankerd in het VEU, de fundamentele 
mensenrechten waarnaar verwezen wordt 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en de normen die zijn 
vervat in het corpus van de sociale en 
milieuwetgeving van de Unie die relevant 
is voor de sectoren en projecten die 
worden gefinancierd door de door de 
overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen, alsmede de 
algemene beginselen inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.
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Or. it

Amendement 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) De doelstellingen van de 
Europese Unie en haar lidstaten op het 
gebied van klimaat, mensenrechten en 
sociale rechten en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, in de zin van 
de verplichtingen die zij als Unie en 
afzonderlijk internationaal zijn 
aangegaan, moeten als richtsnoer 
fungeren voor de projecten die door de 
overheid gesteunde en in de Unie 
gevestigde exportkredietinstellingen 
worden gefinancierd.

Or. it

Amendement 16
Daniel Caspary

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De OESO heeft de volgende 
aanbevelingen goedgekeurd die voor de 
sector exportkredieten relevant zijn: de 
OESO-aanbeveling van 2006 over 
omkoping en door de overheid gesteunde 
exportkredieten; de herziene aanbeveling 
van 2007 over een gemeenschappelijke 
aanpak van het milieu en door de 
overheid gesteunde exportkredieten 
(hierna "gemeenschappelijke aanpak") 
en de principes en richtsnoeren van 2008 
ter bevordering van duurzame 
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kredietverleningspraktijken bij de 
verlening van officiële exportkredieten 
aan landen met een laag inkomen. De 
gemeenschappelijke aanpak omvat in zijn 
huidige bewoording al een expliciete optie 
om de normen van de Europese 
Gemeenschap bij de uitvoering van 
projectbeoordelingen als benchmark te 
hanteren. Gebruikmaking van deze optie 
moet worden aangemoedigd. Voorts zijn 
inspanningen aanbevolen om de kwestie 
mensenrechten en exportkredieten aan te 
pakken in het kader van de lopende 
evaluatie van de gemeenschappelijke 
aanpak, gelet op het beperkte effect dat 
exporteurs en exportkredietinstellingen 
hebben.

Or. en

Amendement 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) De beginselen die ten grondslag 
liggen aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) en die internationaal 
brede erkenning krijgen, zowel binnen de 
OESO als bij de IAO en de Verenigde 
Naties, berusten op het feit dat van 
ondernemingen verantwoordelijk gedrag 
wordt verwacht en in de eerste plaats 
eerbiediging van de geldende wetgeving, 
met name op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale verhoudingen, 
mensenrechten, milieu, 
consumentenbelangen en transparant 
consumentenbeleid, bestrijding van 
corruptie en fiscaliteit. Bovendien moet 
rekening worden gehouden met de 
specifieke situatie en capaciteiten van 
kmo's.
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Or. en

Amendement 18
Daniel Caspary

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Gelet op de geïntensiveerde 
mededingingssituatie op de 
wereldmarkten en om een 
concurrentienadeel voor bedrijven uit de 
Unie te voorkomen moeten de Commissie 
en de lidstaten de inspanningen van de 
OESO om zich te richten tot wie niet aan 
de regeling deelneemt, vergroten en 
bilaterale en multilaterale 
onderhandelingen gebruiken om 
mondiale normen voor door de overheid 
gesteunde exportkredieten vast te stellen. 
Mondiale normen op dit gebied zijn een 
voorwaarde voor een gelijk speelveld in de 
wereldhandel.

Or. en

Amendement 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 septies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies ) Hoewel de OESO-landen door 
de regeling worden geleid, zijn andere 
landen, met name opkomende landen, 
geen lid van de OESO, zodat zij niet aan 
de regeling deelnemen, hetgeen tot een 
oneerlijk voordeel voor de exporteurs uit 
deze landen kan leiden. Deze landen 
moeten daarom worden aangemoedigd lid 
van de OESO te worden en aan de 
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regeling deel te nemen.

Or. en

Amendement 20
Daniel Caspary

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) Gelet op het EU-beleid inzake 
betere regelgeving, dat erop is gericht de 
bestaande regelgeving te vereenvoudigen 
en te verbeteren, moeten de Commissie en 
de lidstaten bij toekomstige evaluaties van 
de regeling focussen op een vermindering 
van de administratieve lasten voor 
bedrijven en nationale overheidsdiensten, 
inclusief exportkredietinstellingen.

Or. en

Amendement 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis

Wijziging van bijlage I
De Commissie kan gedelegeerde 
handelingen vaststellen om bijlage 1 
volgens de procedure in artikel 1 ter te 
wijzigen, als dit door wijzigingen in de 
regeling nodig is.

Or. en
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Amendement 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter

Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 1 bis wordt voor onbepaalde duur 
aan de Commissie verleend.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en 
de Raad van in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 1 quater en 
1 quinquies.

Or. en

Amendement 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quater

Intrekking van de delegatie

1. De in artikel 1 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan op enig 
moment door het Europees Parlement of 
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de Raad worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom. 
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quinquies

Bezwaren tegen gedelegeerde 
handelingen

1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen vier maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
wordt deze termijn met een maand 
verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
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termijn het Europees Parlement noch de 
Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.
Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij voornemens zijn geen 
bezwaar te maken, kan de gedelegeerde 
handeling vóór het verstrijken van die 
termijn worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden. 
3. Als het Europees Parlement of de Raad 
binnen de in lid 1 genoemde periode 
bezwaar maakt tegen de gedelegeerde 
handeling, treedt die niet in werking. 
Overeenkomstig artikel 296 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie geeft de instelling die 
bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, aan om welke redenen zij dit 
doet.

Or. en

Amendement 25
Daniel Caspary 

Voorstel voor een beschikking
Bijlage 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis
1) Onverminderd de prerogatieven van de 
instellingen van de lidstaten die toezicht 
op de nationale programma's voor 
exportkredieten uitoefenen, verstrekt elke 
lidstaat jaarlijks een activiteitenverslag 
aan het Europees Parlement en de 
Commissie. 
Dit jaarlijkse activiteitenverslag bevat de 



PE452.832v01-00 14/18 AM\839482NL.doc

NL

volgende informatie: 
• een presentatie van alle nationale 

instrumenten en programma's 
waarop de regeling van toepassing 
is;

• een overzicht van de belangrijke 
operationele ontwikkelingen tijdnes 
de verslagleggingsperiode (nieuwe 
verplichtingen, exposure, 
aangerekende premies, betaalde 
aanvragen en terugvorderingen);

• presentatie van het beleid van de 
lidstaat op het gebied van 
exportkredieten en milieu en sociale 
kwesties, mensenrechten, duurzame 
kredietverlening en de bestrijding 
van omkoping.

2) De Commissie zal worden verzocht 
haar opmerkingen over de jaarlijkse 
activiteitenverslagen en algemene 
ontwikkelingen op het beleidsterrein te 
doen toekomen aan het Europees 
Parlement.

Or. en

Amendement 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een beschikking
Bijlage 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage 1 bis

1) De lidstaten brengen jaarlijks bij de 
Commissie verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van de regeling door 
iedere lidstaat.

Alle kennisgevingen in hoofdstuk IV 
"Procedures" van de regeling worden, 
rekening houdend met de bepalingen van 



AM\839482NL.doc 15/18 PE452.832v01-00

NL

bijlage V bij de regeling, ook toegezonden 
aan de Commissie, met inbegrip van alle 
aspecten van de premiemethode, 
berekening, regels en procedures die 
worden toegepast bij de transacties van de 
door de overheid van de lidstaten 
gesteunde exportkredieten..
2) De lidstaten brengen jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie over de naleving 
van artikel 23 van de regeling, waarin 
wordt voorgeschreven dat het risico dat de 
exportkredieten niet worden terugbetaald 
moet worden gedekt door een aan te 
rekenen premie, bovenop de rente. 
3) De Commissie legt een jaarverslag voor 
aan het Europees Parlement met een 
beknopt overzicht van de ontvangen 
gegevens.

Dit verslag bevat: 
a) de methode voor de vaststelling van het 
model ter beoordeling van het 
landenkredietrisico, waarbij wordt 
aangegeven met welke factoren rekening 
is gehouden met betrekking tot projecten 
met grote gevolgen, als gedefinieerd door 
de OESO, en die zijn goedgekeurd in het 
jaar waar het verslag betrekking op heeft;

b) de methode voor de vaststelling van de 
aangerekende premies, met inbegrip van 
de calculatie van de risico's op milieu-, 
sociaal en mensenrechtengebied, waarbij 
wordt aangegeven met welke factoren 
rekening is gehouden met betrekking tot 
projecten met grote gevolgen, als 
gedefinieerd door de OESO, en die zijn 
goedgekeurd in het jaar waar het verslag 
betrekking op heeft.

Or. it
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Amendement 27
Joe Higgins

Voorstel voor een beschikking
Bijlage 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis
1) De lidstaten brengen jaarlijks aan de 
Commissie verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van de regeling door 
iedere lidstaat.

De Commissie moet ook kennis nemen 
van verslagen van organisaties van de 
civiele maatschappij op het terrein, 
bijvoorbeeld vakbonden, sociale en 
milieu-ngo's, mensenrechtengroeperingen 
en lokale gemeenschappen over de impact 
van de investeringen en operaties van de 
door exportkredietinstellingen gesteunde 
bedrijven. Deze verslagen worden ook 
door de Commissie bekendgemaakt.

Alle kennisgevingen van HOOFDSTUK 
IV: PROCEDURES - worden, rekening 
houdend met de bepalingen van bijlage V 
bij de regeling, ook gemeld bij de 
Commissie, met inbegrip van alle 
aspecten van de premiemethode, 
berekening, regels en procedures die 
worden toegepast bij de transacties van de 
door de overheid van de lidstaten 
gesteunde exportkredieten, en de 
Commissie maakt vervolgens alle 
relevante informatie bekend.

2) De lidstaten brengen jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie over de naleving 
van artikel 23 van de regeling, waarin 
wordt voorgeschreven dat het risico dat de 
exportkredieten niet worden terugbetaald 
moet worden gedekt door een aan te 
rekenen premie, bovenop de rente. 

Deze verslagen van de lidstaten kunnen 
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door organisaties van de civiele 
maatschappij op het terrein, bijvoorbeeld 
vakbonden, sociale en milieu-ngo's, 
mensenrechtengroeperingen en lokale 
gemeenschappen, worden gecontroleerd 
en deze organisaties kunnen hier 
opmerkingen over formuleren. De 
Commissie houdt met het standpunt van 
deze groepen rekening.

3) De Commissie legt een jaarverslag voor 
aan het Europees Parlement met een 
beknopt overzicht van de ontvangen 
gegevens en een bijlage waarin de 
basisgegevens zijn opgenomen.

Dit verslag bevat:

a) de methode voor de vaststelling van het 
model ter beoordeling van het 
landenkredietrisico, waarbij wordt 
aangegeven met welke factoren en in 
welke mate met deze factoren rekening is 
gehouden met betrekking tot projecten 
met grote gevolgen, als gedefinieerd door 
de OESO, en die zijn goedgekeurd in het 
jaar waar het verslag betrekking op heeft;

b) de methode voor de vaststelling van de 
aangerekende premies, met inbegrip van 
de calculatie van de risico's op milieu-, 
sociaal, arbeids- en mensenrechtengebied, 
waarbij wordt aangegeven met welke 
factoren en in welke mate met deze 
factoren rekening is gehouden met 
betrekking tot projecten met grote 
gevolgen, als gedefinieerd door de OESO, 
en die zijn goedgekeurd in het jaar waar 
het verslag betrekking op heeft.

c) de methode voor de vaststelling van het 
minimumpremietarief (Minimum 
Premium Rate of MPR) voor het 
landenkredietrisico en het soevereine 
kredietrisico, "cash flow"- en "accrual"-
benaderingen, en zo nodig, de 
particuliere-marktindicatoren;
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d) de verschillen tussen de MPR's die het 
gevolg zijn van verschillen in kwaliteit 
van exportkredietproducten en het 
geboden dekkingspercentage;

e) het gebruik van buitenbalansvehikels 
en de methode voor de opneming van 
operationele kosten van zulke vehikels; 

f) het gebruik van overige 
risicobeperkende instrumenten;

4) De Commissie beoordeelt uiterlijk vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
beschikking de werking van de door de 
overheid van de lidstaten gesteunde 
exportkredieten ten aanzien van -
benchmarking ten opzichte van de 
volgende sociale, mensenrechten-, 
arbeids- en milieunormen  

- de aanwezigheid van behoorlijke 
werkomstandigheden, inclusief het recht 
op werk overeenkomstig de 
vakbondsnormen met behoorlijk loon en 
behoorlijke werkomstandigheden, 
overeenkomstig de definitie van de 
vakbeweging;

- de noodzaak van rapportagevereisten 
over koolstofemissies om de CO2-
voetafdruk van projecten te kunnen 
meten;

- de tenuitvoerlegging van het geleidelijk 
afbouwen van subsidies voor fossiele 
brandstoffen. De afschaffing van 
subsidies voor fossiele brandstoffen moet 
gepaard gaan met maatregelen om ervoor 
te zorgen dat er geen negatieve gevolgen 
zijn voor de levensstandaard van 
werknemers en armen.

Or. en


