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Ändringsförslag 9
Daniel Caspary

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Parterna i 
consensusöverenskommelsen medverkar i 
en kontinuerlig process avsedd att 
minimera snedvridningen av marknaden 
genom direkta och indirekta subventioner 
och att upprätta lika konkurrensvillkor 
där de premier som tas ut av 
OECD-medlemmars statsstödda 
exportkreditinstitut är riskbaserade och 
täcker deras långfristiga operativa 
kostnader och förluster.

Or. en

Ändringsförslag 10
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Parterna i 
consensusöverenskommelsen medverkar i 
en kontinuerlig process avsedd att 
minimera snedvridningen av marknaden 
och att upprätta lika konkurrensvillkor 
där de premier som tas ut av 
OECD-medlemmars statsstödda 
exportkreditinstitut är riskbaserade och 
täcker deras långfristiga kostnader och 
förluster i verksamheten. För att uppnå 
detta mål krävs öppenhet och redovisning 
från de statsstödda exportkreditinstitutens 
sida.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Daniel Caspary

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) För att stödja det pågående arbetet 
inom OECD mot högre standarder för 
öppenhet och redovisning för 
OECD-medlemmarnas statsstödda 
exportkreditinstitut och annorstädes bör 
unionen vidta åtgärder för öppenhet och 
redovisning för statsstödda 
exportkreditinstitut med säte i unionen 
enligt bilaga 1a till detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 12
Joe Higgins

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att utveckla och konsolidera 
demokratin samt respektera mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter, 
enligt vad som föreskrivs i artikel 21 i 
fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget), bör användas som 
vägledning för alla projekt som 
finansieras av statsstödda 
exportkreditinstitut med säte i unionen, 
bland annat de övergripande 
miljöprinciperna i EU-fördraget, de 
grundläggande mänskliga rättigheter som 
avses i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna samt de 
standarder som ingår i unionens 
miljö- och sociallagstiftning och som är 
relevanta för sektorer och projekt som 
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finansieras av statsstödda 
exportkreditinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 13
Joe Higgins

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Europeiska unionens och dess 
medlemsstaters klimatmål, uttryckt i deras 
åtaganden i unionen eller internationellt, 
bör vägleda alla projekt som finansieras 
av statsstödda exportkreditinstitut med 
säte i unionen. Dessa omfattar följande: 
slutdeklarationen från stats- och 
regeringscheferna vid G20-toppmötet i 
Pittsburgh den 24–25 september 2009 om 
att gradvis avveckla stödet till fossila 
bränslen, unionens mål att minska 
växthusgasutsläppen med 30 procent 
jämfört med 1990 års nivåer, att öka 
energieffektiviteten med 20 procent och 
att 20 procent av unionens 
energiförbrukning ska komma från 
förnybara källor senast 2020, samt 
unionens mål att minska sina 
växthusgasutsläpp med 80–95 procent 
fram till 2050. Avvecklandet av stödet till 
fossila bränslen måste åtföljas av åtgärder 
som garanterar att levnadsstandarden för 
arbetstagare och fattiga inte påverkas på 
ett negativt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) EU:s principer och standarder, som 
framgår ur EU:s politik och lagstiftning 
och som återspeglar unionens mål för att 
utveckla och konsolidera demokratin och 
rättsstaten samt för att respektera 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter, enligt vad som föreskrivs i 
artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget), bör 
användas som vägledning för alla projekt 
som finansieras av statsstödda 
exportkreditinstitut med säte i unionen, 
bland annat de övergripande 
miljöprinciperna i EU-fördraget, de 
grundläggande mänskliga rättigheter som 
avses i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och de 
standarder som ingår i unionens 
miljö- och sociallagstiftning och som är 
relevanta för sektorer och projekt som 
finansieras av statsstödda 
exportkreditinstitut och de allmänna 
principerna för företagens sociala ansvar.

Or. it

Ändringsförslag 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) EU:s och dess medlemsstaters mål 
när det gäller klimatet och mänskliga och 
sociala rättigheter samt företagens sociala 
ansvar, som är ett resultat av åtaganden 
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som ingåtts på EU-nivå eller 
internationell nivå, bör användas som 
vägledning för alla projekt som 
finansieras av statsstödda 
exportkreditinstitut med säte i unionen.

Or. it

Ändringsförslag 16
Daniel Caspary

Förslag till beslut
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) OECD har antagit följande 
rekommendationer som är direkt 
relevanta på exportkreditområdet: 
2006 års OECD-rekommendation om 
mutor och statsstödda exportkrediter, 
2007 års reviderade rekommendation om 
gemensamma hållningar till miljön och 
statsstödda exportkrediter (härefter 
”gemensamma hållningarna”) och 
2008 års principer och riktlinjer för att 
främja hållbara utlåningsmetoder vid 
tillhandahållandet av statsstödda krediter 
till låginkomstländer. De ”gemensamma 
hållningarna” i sin nuvarande 
ordalydelse innehåller redan en uttrycklig 
möjlighet att använda Europeiska 
gemenskapens standarder som 
ett riktmärke i samband med 
projektöversyner. En användning av 
denna möjlighet bör uppmuntras. 
Dessutom rekommenderas att frågan om 
mänskliga rättigheter och exportkrediter 
behandlas i den pågående översynen av 
de ”gemensamma hållningarna” men att 
hänsyn då tas till exportörernas och 
exportkreditinstitutens begränsade 
inflytande.

Or. en



PE452.832v01-00 8/17 AM\839482SV.doc

SV

Ändringsförslag 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Principerna för företagens sociala 
ansvar, som till fullo erkänns på 
internationell nivå, bland annat av 
OECD, ILO eller FN, gäller det ansvariga 
beteende som förväntas av företagen och 
förutsätter först och främst efterlevnad av 
gällande lagstiftning, särskilt på 
områdena för sysselsättning, 
arbetsmarknadsparternas relationer, 
mänskliga rättigheter, miljö, 
konsumentintressen och öppenhet 
gentemot konsumenter, bekämpning av 
korruption samt beskattning. Dessutom 
måste de små och medelstora företagens 
specifika situation och kapacitet beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 18
Daniel Caspary

Förslag till beslut
Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Mot bakgrund av den intensifierade 
konkurrenssituationen på 
världsmarknaderna och för att undvika 
konkurrensnackdelar för unionens 
företag bör kommissionen och 
medlemsstaterna stödja OECD:s insatser 
att nå ut till dem som inte deltagit i 
consensusöverenskommelsen och 
använda bilaterala och multilaterala 
förhandlingar för att upprätta globala 
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standarder för statstödda exportkrediter. 
Globala standarder på området är en 
förutsättning för lika konkurrensvillkor i 
världshandeln.

Or. en

Ändringsförslag 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Även om OECD-länder får 
vägledning genom 
consensusöverenskommelsen, är 
icke-OECD-länder och i synnerhet 
tillväxtekonomier inte medlemmar av 
OECD och deltar sålunda inte i 
consensusöverenskommelsen vilket kan 
leda till en orättvis fördel för exportörer 
från dessa länder. Dessa länder bör 
därför uppmuntras att ansluta sig till 
OECD och delta i 
consensusöverenskommelsen.

Or. en

Ändringsförslag 20
Daniel Caspary

Förslag till beslut
Skäl 3e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3e) Med tanke på EU:s politik för bättre 
lagstiftning som syftar till att förenkla och 
förbättra befintlig lagstiftning, bör 
kommissionen och medlemsstaterna, i 
kommande översyner av 
consensusöverenskommelsen, inrikta sig 
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på att minska de administrativa bördorna 
för företag och nationella förvaltningar, 
bland annat exportkreditinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Ändring av bilaga 1

Kommissionen får anta delegerade akter 
för att ändra bilaga 1 i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 1b då detta 
är nödvändigt som ett resultat av 
ändringar i consensusöverenskommelsen.

Or. en

Ändringsförslag 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Utövande av delegering

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 1a ska ges till 
kommissionen på obestämd tid.
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt, ska kommissionen 
samtidigt delge Europaparlamentet och 
rådet denna.
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3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i artiklarna 1c och 
1d.

Or. en

Ändringsförslag 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Artikel 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1c
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 1a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas, 
ska underrätta den andra institutionen 
och kommissionen i rimlig tid innan det 
slutliga beslutet fattas och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och skälen för detta.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart, eller vid ett senare, i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Artikel 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1d
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på fyra månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får denna frist förlängas med en månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten, ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges i den.
Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan denna period löper 
ut, förutsatt att både Europaparlamentet 
och rådet har underrättat kommissionen 
om att de inte har för avsikt att göra 
några invändningar.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten inom 
den period som anges i punkt 1, ska den 
inte träda i kraft. I enlighet med 
artikel 296 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska den institution 
som invänder mot den delegerade akten 
ange skälen till detta.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Daniel Caspary

Förslag till beslut
Bilaga 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga 1a
1) Utan att det påverkar befogenheterna 
för de medlemsstatsinstitutioner som 
utövar tillsyn över nationella 
exportkreditprogram, ska varje 
medlemsstat överlämna en årlig 
verksamhetsrapport till 
Europaparlamentet och kommissionen. 
Denna verksamhetsrapport ska innehålla 
följande information:
• En presentation av alla nationella 
instrument och program för vilka 
consensusöverenskommelsen är 
tillämplig.
• En översikt över större förändringar i 
verksamheten under rapportperioden (nya 
åtaganden, exponering, premier, 
utbetalda fordringar och återkrav)
• Presentation av medlemsstaternas politik 
på områdena för exportkrediter, 
miljö- och socialfrågor, mänskliga 
rättigheter, hållbar utlåning och 
bekämpning av mutor.
2) Kommissionen uppmanas att till 
Europaparlamentet lämna synpunkter på 
de årliga verksamhetsrapporterna och på 
allmänna utvecklingstendenser inom 
politikområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Förslag till beslut
Bilaga 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga 1a
1) Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera till kommissionen om varje 
medlemsstats tillämpning av 
consensusöverenskommelsen.
Alla anmälningar från kapitel IV: 
Förfaranden – med beaktande av 
bestämmelserna i bilaga V till 
consensusöverenskommelsen – ska också 
rapporteras till kommissionen, bland 
annat alla aspekter av premiemetoderna, 
beräkningen, reglerna och förfarandena 
som används vid handläggningen av 
medlemsstaternas statsstödda 
exportkrediter.
2) Medlemsstaterna ska årligen till 
kommissionen rapportera om varje 
medlemsstats efterlevnad av 
bestämmelsen i artikel 23 i 
consensusöverenskommelsen där det 
krävs att risken för utebliven 
återbetalning av en exportkredit ska 
täckas av en premie utöver räntan.
3) Kommissionen ska årligen överlämna 
en rapport till Europaparlamentet med en 
sammanfattning av mottagna uppgifter.
Rapporten ska innehålla följande:
a) De metoder som används för 
landriskbedömningsmodellen, med 
uppgift om faktorer som beaktas och hur 
de beaktas i samband med projekt som 
har stor inverkan, enligt 
OECD:s definition, och som godkänts 
under det år som rapporten hänför sig till.
b) De metoder som används för de 
uttagna premierna, bland annat 
prissättningen av risker som hänför sig 
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till miljön, sociala frågor och mänskliga 
rättigheter, med uppgift om de faktorer 
som beaktas och deras vikt i samband med 
projekt som har stor inverkan, enligt 
OECD:s definition, och som godkänts 
under det år som rapporten hänför sig till.

Or. it

Ändringsförslag 27
Joe Higgins

Förslag till beslut
Bilaga 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga 1a
1) Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera till kommissionen om varje 
medlemsstats tillämpning av 
consensusöverenskommelsen.
Kommissionen måste också inhämta 
rapporter från 
civilsamhällesorganisationer på fältet, 
exempelvis fackföreningar, icke-statliga 
samhälls- och miljöorganisationer, 
människorättsgrupper och lokala grupper 
om följderna av investeringar och 
verksamheter som genomförts av företag 
som fått stöd av exportkreditinstitut. 
Dessa rapporter ska också offentliggöras 
av kommissionen.
Alla anmälningar från KAPITEL IV: 
FÖRFARANDEN – med beaktande av 
bestämmelserna i bilaga V till 
consensusöverenskommelsen – ska också 
rapporteras till kommissionen, bland 
annat alla aspekter av premiemetoderna, 
beräkningen, reglerna och förfarandena 
som används vid handläggningen av 
medlemsstaternas statsstödda 
exportkrediter, som sedan ska 
offentliggöra all relevant information.
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2) Medlemsstaterna ska årligen till 
kommissionen rapportera om varje 
medlemsstats efterlevnad av 
bestämmelsen i artikel 23 i 
consensusöverenskommelsen där det 
krävs att risken för utebliven 
återbetalning av en exportkredit ska 
täckas av en premie utöver räntan.
Dessa medlemsstatsrapporter ska vara 
tillgängliga för granskning av och 
synpunkter från 
civilsamhällesorganisationer på fältet, 
exempelvis fackföreningar, icke-statliga 
samhälls- och miljöorganisationer, 
människorättsgrupper och lokala 
grupper. Kommissionen ska beakta dessa 
gruppers utlåtanden.
3) Kommissionen ska årligen överlämna 
en rapport till Europaparlamentet med en 
sammanfattning av mottagna uppgifter 
där underlaget återfinns i en bilaga.
Rapporten ska innehålla följande:
a) De metoder som används för 
landriskbedömningsmodellen, med 
uppgift om faktorer som beaktas och 
deras vikt i samband med projekt som har 
stor inverkan, enligt OECD:s definition, 
och som godkänts under det år som 
rapporten hänför sig till.
b) De metoder som används för de 
uttagna premierna, bland annat 
prissättningen av risker som hänför sig 
till miljörättigheter, sociala rättigheter, 
arbetsmarknadsrättigheter och mänskliga 
rättigheter, med uppgift om de faktorer 
som beaktas och deras vikt i samband med 
projekt som har stor inverkan, enligt 
OECD:s definition, och som godkänts 
under det år som rapporten hänför sig till.
c) De metoder som används för 
minimipremiesatser för landrisk och 
kreditrisk på stat, kontantredovisning och 
periodiserad redovisning samt, vid behov, 
privatmarknadsindikatorer.
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d) Differentieringar av 
minimipremiesatserna i syfte att ta hänsyn 
till skillnader i kvalitet mellan olika 
exportkreditprodukter och täckningsgrad.
e) Användningen av verksamheter 
utanför balansräkningen och metoder för 
att införliva eventuella operativa 
kostnader för dessa verksamheter.
f) Användningen av andra 
riskreduceringsinstrument.
4) Senast fem år efter ikraftträdandet av 
detta beslut ska kommissionen bedöma 
handläggningen av medlemsstaternas 
statstödda exportkrediter med hänsyn till 
riktmärkningen mot följande social-, 
arbetsmarknads-, människorätts- och 
miljöstandarder:
– Genomförandet av anständiga 
arbetsvillkor, där de anställda kan vara 
fackföreningsanslutna och få en rimlig 
lön under goda arbetsförhållanden, enligt 
fackföreningsrörelsens definition.
– Behovet av rapporteringskrav om 
koldioxidutsläpp för att göra det möjligt 
att mäta projektens koldioxidavtryck.
– Genomförandet av den gradvisa 
avvecklingen av stöd till fossila bränslen. 
Avvecklandet av stödet till fossila 
bränslen måste åtföljas av åtgärder som 
garanterar att levnadsstandarden för 
arbetstagare och fattiga inte påverkas på 
ett negativt sätt.

Or. en


