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Amendamentul 9
Daniel Caspary

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Participanții la acord sunt implicați 
într-un proces continuu menit să reducă 
la minimum denaturarea pieței cauzată de 
subvențiile directe sau indirecte și să 
stabilească condiții concurențiale 
echitabile în care primele percepute de 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public din țările 
membre ale OCDE sunt bazate pe riscuri 
și le acoperă cheltuielile de funcționare și 
pierderile pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 10
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Participanții la acord sunt implicați 
într-un proces continuu menit să reducă 
la minimum denaturarea pieței și să 
stabilească condiții concurențiale 
echitabile în care primele percepute de 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public din țările 
membre ale OCDE sunt bazate pe riscuri 
și le acoperă cheltuielile de funcționare și 
pierderile pe termen lung. Pentru a 
progresa în realizarea acestui obiectiv, 
este necesar să se impună agențiilor de 
credit la export care beneficiază de sprijin 
public obligații de transparență și 
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raportare.

Or. en

Amendamentul 11
Daniel Caspary

Propunere de decizie
Considerentul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În sprijinul procesului continuu din 
cadrul OCDE vizând standarde mai 
ridicate de transparență și raportare 
pentru agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public din țările 
membre ale OCDE și nu numai, Uniunea 
ar trebui să aplice, în ceea ce privește 
transparența și raportarea pentru 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public și care au 
sediul în Uniune, măsurile prevăzute în 
anexa 1a la prezenta decizie.

Or. en

Amendamentul 12
Joe Higgins

Propunere de decizie
Considerentul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Toate proiectele finanțate prin 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public și care au 
sediul în Uniune ar trebui să fie ghidate 
de principiul dezvoltării și consolidării 
democrației și de principiul respectării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale prevăzute la articolul 21 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), precum și de principiile 
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fundamentale de mediu înscrise în TUE, 
drepturile fundamentale ale omului 
menționate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
standardele integrate în corpul legislației 
sociale și de mediu a Uniunii relevante 
pentru sectoarele și proiectele finanțate 
prin agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public.

Or. en

Amendamentul 13
Joe Higgins

Propunere de decizie
Considerentul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Obiectivele Uniunii Europene și ale 
statelor sale membre în materie de 
schimbări climatice asumate la nivelul 
Uniunii și în cadrul angajamentelor lor 
internaționale ar trebui să ghideze toate 
proiectele finanțate prin agențiile de 
credit la export care beneficiază de sprijin 
public și care au sediul în Uniune. 
Acestea cuprind: declarația finală a 
șefilor de stat și de guvern cu ocazia 
summitului G20 de la Pittsburgh din 24-
25 septembrie 2009 pentru eliminarea 
progresivă a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili; obiectivele Uniunii de 
a-și reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră cu 30% față de nivelurile din 1990, 
de a crește eficiența energetică cu 20% și 
de a genera 20% din consumul său de 
energie din surse regenerabile până în 
2020; și obiectivul Uniunii de a-și reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-
95% până în 2050. Eliminarea
subvențiilor pentru combustibilii fosili 
trebuie să fie însoțită de măsuri prin care 
să se asigure că standardul de trai al 
lucrătorilor și al săracilor nu este afectat 
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în mod negativ.

Or. en

Amendamentul 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Toate proiectele finanțate prin 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public și care au 
sediul în Uniune ar trebui să fie ghidate 
de principiile și standardele UE, care sunt 
derivate din politica și legislația UE și 
reflectă obiectivele Uniunii de a dezvolta 
și consolida democrația și statul de drept 
și de a respecta drepturile omului și 
libertățile fundamentale, în conformitate 
cu articolul 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE), precum și de 
principiile fundamentale de mediu 
înscrise în TUE, drepturile fundamentale 
ale omului menționate în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, standardele integrate în corpul 
legislației sociale și de mediu a Uniunii 
relevante pentru sectoarele și proiectele 
finanțate prin agențiile de credit la export 
care beneficiază de sprijin public și 
principiile generale care stau la baza 
responsabilității sociale a întreprinderilor.

Or. it
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Amendamentul 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Considerentul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Toate proiectele finanțate prin 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public și care au 
sediul în Uniune ar trebui să fie ghidate 
de obiectivele UE și ale statelor sale 
membre în domeniul climei, al drepturilor 
omului, al drepturilor sociale și al 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
ce rezultă din angajamentele asumate la 
nivelul UE sau la nivel internațional.

Or. it

Amendamentul 16
Daniel Caspary

Propunere de decizie
Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) OCDE a adoptat următoarele 
recomandări care sunt relevante pentru 
sectorul creditelor la export: 
Recomandarea OCDE din 2006 privind 
mita și creditele la export care beneficiază 
de sprijin public; Recomandarea revizuită 
din 2007 privind abordările comune 
privind mediul și creditele la export care 
beneficiază de sprijin public (denumită în 
continuare „abordările comune”) și 
Principiile și orientările din 2008 pentru 
promovarea unor practici durabile de 
creditare în acordarea de credite oficiale 
la export țărilor cu venituri mici. În forma 
lor actuală, „abordările comune” conțin 
deja o opțiune explicită pentru utilizarea 
standardelor Comunității Europene ca 
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referință pentru evaluarea proiectelor. Ar 
trebui încurajată utilizarea acestei 
opțiuni. În plus, se recomandă să se 
depună eforturi pentru abordarea 
chestiunii drepturilor omului și a 
creditelor la export în cursul revizuirii 
actuale a „abordărilor comune”, ținând 
seama de marja limitată de manevră a 
exportatorilor și a agențiilor de credit la 
export.

Or. en

Amendamentul 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Considerentul 3e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Principiile care stau la baza 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
(RSI), pe deplin recunoscute la nivel 
internațional de către OCDE, OIM sau 
ONU, vizează un comportament 
responsabil al întreprinderilor și 
presupun, în primul rând, respectarea 
legislației în vigoare, în special în materie 
de muncă, relații de muncă, drepturile 
omului, mediu, interesele consumatorilor 
și transparență față de aceștia, 
combaterea corupției și fiscalitate. În 
plus, trebuie să fie luate în considerare 
situația și capacitățile specifice ale IMM-
urilor.

Or. en
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Amendamentul 18
Daniel Caspary

Propunere de decizie
Considerentul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Având în vedere situația tot mai 
competitivă de pe piețele mondiale și 
pentru a evita dezavantajele competitive 
pentru societățile din Uniune, Comisia și 
statele membre ar trebui să își intensifice 
eforturile în cadrul OCDE pentru a se 
adresa statelor neparticipante la acord și 
să facă apel la negocieri bilaterale și 
multilaterale pentru a adopta standarde 
mondiale pentru creditele la export care 
beneficiază de sprijin public. Standardele 
mondiale în acest domeniu reprezintă o 
cerință prealabilă pentru crearea unor 
condiții de concurență echitabile în 
comerțul mondial.

Or. en

Amendamentul 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Considerentul 3f (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3f) Deși statele membre ale OCDE sunt 
ghidate de acord, țările care nu sunt 
membre ale OCDE, în special țările 
emergente, nu participă la acord, ceea ce 
ar putea conduce la un avantaj injust 
pentru exportatorii din aceste țări. Prin 
urmare, aceste țări ar trebui încurajate să 
se alăture OCDE și să participe la acord.

Or. en
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Amendamentul 20
Daniel Caspary

Propunere de decizie
Considerentul 3e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Având în vedere politica UE de a 
asigura o mai bună legiferare, care are 
drept scop simplificarea și îmbunătățirea 
reglementărilor existente, la următoarele 
revizuiri ale acordului, Comisia și statele 
membre ar trebui să se concentreze pe 
reducerea sarcinilor administrative 
impuse companiilor și administrațiilor 
naționale, inclusiv agențiilor de credit la 
export.

Or. en

Amendamentul 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Articolul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Modificarea anexei 1
Comisia poate adopta acte delegate pentru 
a modifica anexa 1, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 1b, în 
cazul în care acest lucru este necesar ca 
urmare a modificărilor acordului.

Or. en
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Amendamentul 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Articolul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b

Exercitarea delegării de competențe
1. Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 1a este conferită 
Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată.
2. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
3. Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la articolele 1c și 1d.

Or. en

Amendamentul 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Articolul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1c

Revocarea delegării de competențe

(1) Parlamentul European sau Consiliu 
poate revoca în orice moment delegarea 
de competențe menționată la articolul 1a.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează cealaltă instituție 
și Comisia în timp util înainte de luarea 
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deciziei finale, indicând competențele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și motivele revocării.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
specificată în aceasta. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Articolul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1d

Obiecțiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecțiuni la actul delegat 
în termen de patru luni de la data
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen 
se prelungește cu o lună.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni la 
actul delegat, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data prevăzută în 
dispozițiile sale.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv dacă atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul, au informat 
Comisia cu privire la intenția lor de a nu 



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

RO

prezenta obiecții.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecțiuni la actul delegat în termenul 
prevăzut la alineatul (1), acesta nu intră 
în vigoare. În conformitate cu articolul 
296 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, instituția care 
formulează obiecțiuni prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. en

Amendamentul 25
Daniel Caspary

Propunere de decizie
Anexa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa 1a
1. Fără a aduce atingere prerogativelor 
instituțiilor din statele membre care
supraveghează programele naționale de 
credit la export, fiecare stat membru 
prezintă Parlamentului European și 
Comisiei un raport anual de activitate. 
Raportul anual de activitate conține 
următoarele informații: 
• o prezentare a tuturor 

instrumentelor și programelor 
naționale cărora li se aplică acordul;

• o trecere în revistă a principalelor 
evoluții operaționale intervenite în 
perioada de raportare (noi 
angajamente, expunerea, prime, 
indemnizații plătite și recuperări);

• o prezentare a politicii statului 
membru în domeniul creditelor la 
export, al aspectelor sociale și de 
mediu, al drepturilor omului, al 
creditării durabile și al combaterii 
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mitei.
2. Comisia va fi invitată să transmită 
Parlamentului European observațiile sale 
pe marginea raportului anual de activitate 
și asupra evoluțiilor generale din acest 
domeniu de politici.

Or. en

Amendamentul 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Propunere de decizie
Anexa 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa 1a

1. Fiecare stat membru prezintă anual 
Comisiei un raport cu privire la punerea 
în aplicare a acordului.
Toate notificările prevăzute în capitolul 
IV: PROCEDURI - ținând cont de 
dispozițiile stabilite în anexa V la acord -
sunt raportate și Comisiei, inclusiv toate 
aspectele privind metodologia, calculul, 
normele și procedurile de stabilire a 
primelor utilizate în operațiunile legate de 
creditele la export care beneficiază de 
sprijin public din statele membre. 
2. Fiecare stat membru prezintă anual 
Comisiei un raport privind respectarea 
dispozițiilor de la articolul 23 din acord, 
care prevede ca riscul de nerambursare a 
creditelor la export să fie acoperit de 
prime, în plus față de dobânzile negative.
3. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
care sintetizează informațiile primite. 
Raportul cuprinde:
(a) metodologia pentru modelul de 
evaluare a riscurilor de țară, cu detalierea 
factorilor care sunt luați în considerare și 
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analiza lor în raport cu proiectele cu 
impact mare, conform definiției date de 
OCDE, aprobate în cursul anului care 
face obiectul raportului;
b) metodologia pentru primele percepute, 
inclusiv estimarea riscurilor ecologice, 
sociale și în materie de drepturile omului, 
cu detalierea factorilor care sunt luați în 
considerare și analiza lor în raport cu 
proiectele cu impact mare, conform 
definiției date de OCDE, aprobate în 
cursul anului care face obiectul 
raportului.

Or. it

Amendamentul 27
Joe Higgins

Propunere de decizie
Anexa 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa 1a
1. Fiecare stat membru prezintă anual 
Comisiei un raport cu privire la punerea 
în aplicare a acordului.

Comisia trebuie să primească, de 
asemenea, rapoarte ale organizațiilor 
societății civile de la fața locului, cum ar 
fi sindicate, ONG-uri sociale sau de 
mediu, grupuri de protecție a drepturilor 
omului și comunități locale, rapoarte 
referitoare la impactul investițiilor și al 
activităților societăților care primesc 
sprijin din partea agențiilor de credit la 
export. Comisia publică și aceste rapoarte.

Toate notificările prevăzute în capitolul 
IV: PROCEDURI - ținând cont de 
dispozițiile stabilite în anexa V la acord -
sunt raportate și Comisiei, inclusiv toate 
aspectele privind metodologia, calculul, 
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normele și procedurile de stabilire a 
primelor utilizate în operațiunile legate de 
creditele la export care beneficiază de 
sprijin public din statele membre. 
Ulterior, Comisia publică toate 
informațiile relevante.

2. Fiecare stat membru prezintă anual 
Comisiei un raport privind respectarea 
dispozițiilor de la articolul 23 din acord, 
care prevede ca riscul de nerambursare a 
creditelor la export să fie acoperit de 
prime, în plus față de dobânzile negative. 

Aceste rapoarte ale statelor membre sunt 
prezentate spre analiză și observații 
organizațiilor societății civile de la fața 
locului, cum ar fi sindicate, ONG-uri 
sociale sau de mediu, grupuri de protecție 
a drepturilor omului și comunități locale. 
Comisia ține seama de opinia acestor 
grupuri.

3. Comisia prezintă Parlamentului 
European un raport anual care 
sintetizează informațiile primite și la care 
se anexează documentele de bază.

Raportul va cuprinde:

(a) metodologia pentru modelul de 
evaluare a riscurilor de țară, cu detalierea 
factorilor care sunt luați în considerare și 
ponderea lor pentru proiectele cu impact 
mare, conform definiției date de OCDE, 
aprobate în cursul anului care face 
obiectul raportului;

(b) metodologia pentru primele percepute, 
inclusiv estimarea riscurilor ecologice şi 
sociale şi a riscurilor în materie de muncă 
și de drepturile omului, cu detalierea 
factorilor care sunt luați în considerare și 
ponderea lor pentru proiectele cu impact 
mare, conform definiției date de OCDE, 
aprobate în timpul anului care face 
obiectul raportului;
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(c) metodologia utilizată pentru ratele 
minime ale primei (RMP) aplicabile 
pentru riscul de țară și riscul de credit 
suveran, principiile contabilității de casă 
și de angajamente, precum și indicatori de 
piață, acolo unde este cazul;

(d) diferențierile în ceea ce privește RMP 
care țin seama de calitatea diferită a 
produselor de credit la export și de 
procentajele de acoperire furnizată;

(e) utilizarea elementelor din afara 
bilanțului și metodologia de includere a 
tuturor costurilor operaționale ale unor 
astfel de elemente; 

(f) utilizarea oricăror alte instrumente de 
reducere a riscurilor.

4. Cel mai târziu la cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei decizii, 
Comisia evaluează funcționarea creditelor 
la export care beneficiază de sprijin 
public în statele membre, ținând seama de 
următoarele standarde sociale, de muncă, 
de mediu și referitoare la drepturile 
omului: 
- asigurarea unor condiții decente de 

muncă, inclusiv dreptul la 
organizații sindicale, cu un salariu și 
condiții de muncă decent, definite de 
mișcările sindicale;

- nevoia unor cerințe de raportare 
privind emisiile de carbon pentru a 
permite măsurarea amprentei de 
carbon a proiectelor;

- eliminarea progresivă a subvențiilor 
pentru combustibilii fosili; 
eliminarea subvențiilor pentru 
combustibilii fosili trebuie să fie 
însoțită de măsuri prin care să se 
asigure că standardul de trai al 
lucrătorilor și al săracilor nu este 
afectat în mod negativ.
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