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Alteração 9
Daniel Caspary

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os participantes no Convénio estão 
envolvidos num processo contínuo cujo 
objectivo consiste em reduzir ao máximo 
as distorções do mercado que decorrem de 
subvenções directas ou indirectas e 
instaurar condições de concorrência 
iguais, nas quais os prémios cobrados 
pelos organismos de crédito à exportação 
que beneficiam de apoio público 
domiciliados nos países membros da 
OCDE são calculados em função do risco 
e cobrem as despesas de exploração e as 
perdas a longo prazo destes organismos.

Or. en

Alteração 10
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os participantes no Convénio estão 
envolvidos num processo contínuo cujo 
objectivo consiste em reduzir ao máximo 
as distorções do mercado que decorrem de 
subvenções directas ou indirectas e 
instaurar condições de concorrência 
iguais, nas quais os prémios cobrados 
pelos organismos de crédito à exportação 
que beneficiam de apoio público 
domiciliados nos países membros da 
OCDE são calculados em função do risco 
e cobrem as despesas de exploração e as 
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perdas a longo prazo destes organismos. 
Para promover este objectivo, é necessário 
que os organismos de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público dêem provas de maior 
transparência e forneçam mais 
informações.

Or. en

Alteração 11
Daniel Caspary

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Em apoio do processo em curso no 
seio da OCDE para reforçar a 
transparência e as normas em matéria de 
informação para os organismos de crédito 
à exportação que beneficia de apoio 
público domiciliados nos países membros 
da OCDE e fora deles, a União Europeia 
aplica medidas suplementares em matéria 
de transparência e informação para os 
organismos de crédito à exportação que 
beneficiam de apoio público situados no 
seu território, como prevê o anexo 1-A da 
presente decisão.

Or. en

Alteração 12
Joe Higgins

Proposta de decisão
N.º 3-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-C) O desenvolvimento e a consolidação 
da democracia, o respeito pelos direitos 
humanos e as liberdades fundamentais, 
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conforme disposto no artigo 21º do 
Tratado da União Europeia (TUE), devem 
servir de guia de orientação para todos os 
projectos financiados por organismos de 
crédito à exportação que beneficiam de 
apoio público domiciliados na União 
Europeia, bem como os princípios gerais 
relativos ao ambiente que figuram no 
referido tratado, os direitos do Homem 
fundamentais consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e as normas do acervo 
legislativo da União Europeia nos 
domínios ambientais e sociais e aplicáveis 
aos sectores e aos projectos financiados 
pelos organismos de crédito à exportação 
que beneficiam de apoio público.

Or. en

Alteração 13
Joe Higgins

Proposta de decisão
Considerando 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-D) Os objectivos da União Europeia e 
dos seus Estados-Membros em matéria de 
clima, que são inerentes aos 
compromissos assumidos aos níveis 
europeu e internacional, servem de guia 
de orientação para todos os projectos 
financiados por organismos de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público domiciliados na União Europeia. 
Figuram entre estes, designadamente: a 
declaração final em prol da eliminação 
progressiva das subvenções aos 
combustíveis fósseis, adoptada pelos 
chefes de Estado e de governo aquando da 
cimeira do G20 em Pitsburgo, em 24 e 25 
de Setembro de 2009; os objectivos da 
União Europeia que consistem em reduzir 
as suas emissões de gases de efeito de 
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estufa em 30% em relação aos níveis de 
1990, aumentar a eficácia energética em 
20% e agir de modo que 20% do seu 
consumo de energia provenha de fontes 
de energias renováveis até 2020; e o 
objectivo da União Europeia de redução 
das suas emissões de gases de efeito de 
estufa passando de 80 para 95% até 2050; 
a supressão dos apoios às energias fósseis 
deve ir de par com medidas que 
assegurem que não é afectado o nível de 
vida dos trabalhadores e das populações 
emprobrecidas. 

Or. en

Alteração 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Proposta de decisão
N.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Os princípios e as normas da União 
Europeia que decorrem da sua política e 
da sua legislação e que reflectem os seus 
objectivos de desenvolver e consolidar a 
democracia e o Estado de Direito, e de 
garantir o respeito dos direitos do Homem 
e das liberdades fundamentais, como 
previsto no artigo 21.º do Tratado da 
União Europeia (TUE), servem de guia de 
orientação para todos os projectos 
financiados por organismos de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público domiciliados na União Europeia, 
bem como os princípios gerais relativos ao 
ambiente que figuram no referido tratado, 
os direitos do Homem fundamentais 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e as 
normas do acervo legislativo da União 
Europeia nos domínios ambientais e 
sociais e aplicáveis aos sectores e aos 
projectos financiados pelos organismos de 



AM\839482PT.doc 7/18 PE452.832v01-00

PT

crédito à exportação que beneficiam de 
apoio público.

Or. it

Alteração 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Proposta de decisão
Considerando 3-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-D)  É conveniente que os objectivos da 
União Europeia e dos seus 
Estados-Membros em matéria de clima, 
de direitos do Homem, de direitos sociais 
e de responsabilidade social das empresas,
que são inerentes aos compromissos 
assumidos aos níveis europeu e 
internacional, sirvam de guia de 
orientação para todos os projectos 
financiados por organismos de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público domiciliados na União Europeia.

Or. it

Alteração 16
Daniel Caspary

Proposta de decisão
N.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) A OCDE adoptou as seguintes 
recomendações, e que dizem directamente 
respeito aos créditos à exportação: 
recomendação do Conselho da OCDE 
sobre a corrupção e os créditos à 
exportação que beneficiam do apoio 
público, recomendação revista sobre a 
abordagem relativa ao ambiente e as 
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dotações à exportação que beneficiam de 
apoio público (a seguir designado 
"Abordagens Comuns") e os princípios e 
directrizes que favorecem práticas de 
financiamento sustentável nos créditos à 
exportação, beneficiam de apoio público 
concedidos a países com baixo 
rendimento. As "Abordagens Comuns", 
na sua versão actual, prevêem já a opção 
explícita de utilizar as normas da 
Comunidade Europeia para avaliar os 
projectos examinados. É conveniente 
incentivar o recurso a esta possibilidade. 
Por outro lado, recomenda-se que, 
aquando da revisão em curso das 
Abordagens Comuns, prossigam os
esforços sobre a relação entre os Direitos 
do Homem e créditos à exportação, 
atendendo ao efeito limitado de alavanca 
neste domínio dos exportadores e dos 
organismos de crédito à exportação.

Or. en

Alteração 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta de decisão
Considerando 3-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-E) Lembra que os princípios que regem 
a RSE, que são plenamente reconhecidos 
no plano internacional, tanto no seio da 
OCDE e da OIT como das Nações 
Unidas, incidem sobre a expectativa de 
um comportamento responsável por parte 
das empresas, nomeadamente em matéria 
de emprego, relações sociais, direitos 
humanos, ambiente, interesse dos 
consumidores e transparência para com 
eles, de luta contra a corrupção e de 
fiscalidade; é igualmente conveniente que 
seja tomada em conta a situação 
específica das pequenas e médias 
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empresas (PME).

Or. en

Alteração 18
Daniel Caspary

Proposta de decisão
Considerando 3-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-D) Tendo em vista intensificar a 
concorrência ao mais alto nível nos 
mercados mundiais, a Comissão e os 
Estados-Membros deverão, a fim de evitar 
que as cidades da União não se vejam 
confrontadas com uma situação de
desvantagem concorrencial, facilitar os 
esforços da OCDE com vista a estabelecer 
relações com os não-participantes no 
Convénio e deverão jogar a carta das 
negociações bilaterais e multilaterais para 
implementar normas mundiais aplicáveis 
às agências de crédito à exportação que 
beneficiam de apoio público. As normas 
gerais neste domínio constituem uma 
condição sine qua non para a instauração 
de concorrência justa no comércio 
mundial.

Or. en

Alteração 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta de decisão
Considerando 3-F (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-F) Enquanto que os países membros da 
OCDE são orientados pelo Convénio, os 
países que não são membros da OCDE e,
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designadamente, os Estados emergentes,
não são obrigados ao disposto no
Convénio, o que implica o risco de os 
exportadores desses países beneficiarem 
de uma vantagem injusta. É, por 
conseguinte, conveniente incentivar esses 
países a juntarem-se à OCDE e a serem 
partes do Convénio.

Or. en

Alteração 20
Daniel Caspary

Proposta de decisão
Considerando 3-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-E) Na perspectiva da política europeia 
"Legislar melhor", que tem em vista 
simplificar e melhorar a regulamentação 
existente, a Comissão e os 
Estados-Membros deverão empenhar-se, 
aquando das próximas revisões do 
Convénio, a reduzir o peso administrativo 
sobre as empresas e as administrações 
nacionais, incluindo as agências de 
crédito à exportação.

Or. en
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Alteração 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A

Alteração do Anexo 1
A Comissão pode aprovar actos delegados 
para alterar o anexo I, segundo o 
procedimento previsto no artigo 1.º-B, 
sempre que tal se torne necessário em 
resultado de alterações introduzidas ao 
Convénio.

Or. en

Alteração 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta de decisão
Artigo 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1º-B

Exercício da delegação
1. O poder de adoptar actos delegados a 
que se refere o artigo 150.º é conferido à 
Comissão por um período 
indeterminado."
2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. O poder de aprovar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 19.º-C 
e 19.º-D.

Or. en
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Alteração 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta de decisão
Artigo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1º.-C

Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 18.º poderá ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir da 
revogação da delegação de poderes 
procurará informar a outra instituição e a 
Comissão num prazo razoável antes de ser 
tomada a decisão final, indicando os 
poderes delegados que podem ser objecto 
de revogação e os eventuais motivos da 
mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados.
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior especificada na decisão. A 
decisão não altera a validade dos actos 
delegados já em vigor. A presente decisão 
é publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en



AM\839482PT.doc 13/18 PE452.832v01-00

PT

Alteração 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta de decisão
Artigo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1º.-D

Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de 3 meses a contar da 
data da notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prorrogado por um mês.

2. Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, o acto delegado é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data prevista nas suas 
disposições.

O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do prazo referido 
se tanto o Parlamento Europeu quanto o 
Conselho houverem informado a 
Comissão da sua intenção de não 
formular objecções.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado no período referido no primeiro 
parágrafo, ele não entra em vigor. Nos 
termos do artigo 296.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado expõe os motivos das mesmas.

Or. en
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Alteração 25
Daniel Caspary 

Proposta de decisão
Anexo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo 1-A
1) Sem prejuízo das prerrogativas das 
instituições dos Estados-Membros que 
têm a seu cargo supervisionar os 
programas nacionais de crédito à 
exportação, cada Estados-Membros 
apresenta um relatório anual de 
actividades ao Parlamento Europeu e à 
Comissão. 
O Relatório Anual de Actividades inclui: 
• Apresentação de todos os 
instrumentos e programas nacionais a 
que o Convénio é aplicável;
• A descrição dos desenvolvimentos 
mais importantes nas operações durante o 
período em causa (novos compromissos, 
exposições, prémios, créditos pagos e 
recuperações);
• Apresentação das políticas do 
Estado-Membro em matéria de créditos à 
exportação no que respeita a questões 
ambientais ou sociais, aos direitos 
humanos, ao apoio sustentável e à luta 
contra a corrupção.
2) A Comissão é convidada a apresentar 
observações aos relatórios anuais de 
actividade e à evolução geral no domínio 
de actividade ao Parlamento Europeu.

Or. en
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Alteração 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta de decisão
Anexo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Anexo 1-A

1) Todos os anos, os Estados-Membros 
apresentam um relatório à Comissão 
sobre a aplicação do Convénio em cada 
um deles.

Todas as notificações previstas no 
CAPÍTULO IV: PROCEDIMENTOS -
tendo em conta as disposições enunciadas 
no anexo V do Convénio - são 
comunicados igualmente à Comissão, 
incluindo todos os aspectos relativos à 
metodologia aplicável aos prémios, aos 
cálculos, bem como às regras e aos 
processos aplicados pelos Estados-
Membros nas suas operações de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público. 

2) Todos os anos, os Estados-Membros 
apresentam um relatório à Comissão 
sobre o seu respeito da disposição do 
artigo 23.º do Convénio que exige que o 
risco de não reembolso dos créditos à 
exportação seja coberto por prémios, para 
além das taxas de juro.

3) A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu um relatório anual sintetizando 
os dados recebidos. 

O relatório inclui:

a) a metodologia utilizada para o modelo 
de classificação dos riscos-país, que 
precisa os factores tomados em 
consideração e a forma como são tidos em 
conta nos projectos de forte impacto, em 
conformidade com a definição da OCDE, 
que foram aprovados durante o ano em 
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que incide o relatório;

b) a metodologia utilizada para os 
prémios cobrados, incluindo no que diz 
respeito à tarifação dos riscos ambientais, 
sociais e em matéria de direitos do 
Homem, que precisa os factores tomados 
em consideração e a forma como são tidos 
em conta nos projectos de forte impacto, 
em conformidade com a definição da 
OCDE, que foram aprovados durante o 
ano em que incide o relatório;

Or. it

Alteração 27
Joe Higgins

Proposta de decisão
Anexo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
1) Todos os anos, os Estados-Membros 
apresentam um relatório à Comissão 
sobre a aplicação do Convénio em cada 
um deles.
A Comissão solicita igualmente relatórios 
às organizações da sociedade civil 
presentes no terreno, designadamente 
sindicatos, ONG no domínio social ou 
ambiental, associações de defesa dos 
direitos humanos, comunidades locais, 
sobre o impacto dos investimentos e das 
operações das empresas que já 
beneficiaram de créditos à exportação. A 
Comissão publica igualmente um 
relatório de avaliação.
Todas as notificações previstas no 
CAPÍTULO IV: PROCEDIMENTOS -
tendo em conta as disposições enunciadas 
no anexo V do Convénio - são 
comunicados igualmente à Comissão, 
incluindo todos os aspectos relativos à 
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metodologia aplicável aos prémios, aos 
cálculos, bem como às regras e aos 
processos aplicados pelos Estados-
Membros nas suas operações de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público.
2) Todos os anos, os Estados-Membros 
apresentam um relatório à Comissão 
sobre o seu respeito da disposição do 
artigo 23.º do Convénio que exige que o 
risco de não reembolso dos créditos à 
exportação seja coberto por prémios, para 
além das taxas de juro. 
Os relatórios dos Estados-Membros são 
submetidos ao controlo e às observações 
das organizações da sociedade civil 
presentes no terreno, tais como sindicatos, 
ONG no domínio social ou ambiental, 
associações de defesa dos direitos 
humanos e comunidades locais. A 
Comissão toma em conta o parecer destas 
organizações.
3) A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu um relatório anual que faz a 
síntese dos dados recebidos e ao qual são 
anexados os documentos de base.
O relatório deve incluir:
a) a metodologia utilizada para o modelo 
de classificação dos riscos-país, que 
precisa os factores tomados em 
consideração e a forma como são tidos em 
conta nos projectos de forte impacto, em 
conformidade com a definição da OCDE, 
que foram aprovados durante o ano em 
que incide o relatório;
b) a metodologia utilizada para os 
prémios cobrados, incluindo no que diz 
respeito à tarifação dos riscos ambientais, 
sociais e em matéria de direitos do 
Homem, que precisa os factores tomados 
em consideração e a forma como são tidos 
em conta nos projectos de forte impacto, 
em conformidade com a definição da 
OCDE, que foram aprovados durante o 
ano em que incide o relatório;
c) a metodologia utilizada para as taxas 
de prémios mínimas (TPM) aplicáveis ao 
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risco-país e ao risco soberano, os métodos 
contabilísticos patrimonial e de tesouraria 
e, se necessário, os indicadores do 
mercado privado;
d) a diferenciação das TPM, que atende 
às diferenças de qualidade dos produtos 
de crédito à exportação e à percentagem 
de garantia fornecida;
e) a utilização de instrumentos 
extrapatrimoniais e a metodologia 
utilizada para ter em conta todos os custos 
de funcionamento; 
f) a utilização de outros instrumentos de 
redução do risco.
4) O mais tardar cinco anos após a 
entrada em vigor da presente decisão, a 
Comissão avalia as operações de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público realizadas pelos 
Estados-Membros, tendo em conta: 
– condições de trabalho dignas, incluindo 
o direito a um posto de trabalho 
sindicalizado, com um salário suficiente e 
condições de trabalho determinadas pelo 
movimento sindical;
– a necessidade de aplicar obrigações de 
informação sobre as emissões de carbono 
para permitir medir a pegada de carbono 
dos projectos;
– a eliminação progressiva das 
subvenções aos combustíveis fósseis. A 
supressão dos subsídios aos combustíveis 
fósseis deve ir de par com medidas 
destinadas a não afectar o nível de vida 
dos trabalhadores e das populações 
emprobrecidas. 

Or. en


