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Εισαγωγή

Ο στόχος της "απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων
γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης" είναι
να μεταφερθεί "ο διακανονισμός για εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας
στήριξης" και ο οποίος έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο πλαίσιο της
ομάδας για εξαγωγικές πιστώσεις του ΟΟΣΑ (ο "διακανονισμός") στην έκδοση του 2005 σε
νομοθεσία της ΕΕ. Με αυτό τον τρόπο, θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ
του 2002 η οποία βασίζεται σε μια προηγούμενη έκδοση του εν λόγω διακανονισμού.

Το κίνητρο για την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την μεταφορά του εν λόγω διακανονισμού
σε νομοθεσία της ΕΕ είναι ότι παρέχει πρόσθετη νομική βεβαιότητα στους οργανισμούς
εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ) των κρατών μελών της ΕΕ ότι οι δραστηριότητές τους δεν θα 
τεθούν υπό αμφισβήτηση ενώπιον του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Βάσει των
όρων της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα (ASCM)
που θεσπίζουν το νομικά δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο το οποίο επιτρέπει να ρυθμίζονται οι 
κυβερνητικές επιδοτήσεις, η στήριξη σε εξαγωγικές πιστώσεις προς ιδιωτικές επιχειρήσεις 
δεν θεωρείται ως επιδότηση, εάν η εν λόγω βοήθεια χορηγείται σύμφωνα με τον 
διακανονισμό του ΟΟΣΑ ("ασφαλές καταφύγιο").

Ο διακανονισμός του ΟΟΣΑ είναι μια αποκαλούμενη "συμφωνία κυρίων μεταξύ των
συμμετεχόντων", ένα ευέλικτο, νομικά μη δεσμευτικό μέσο στα χέρια των συμμετεχόντων, 
που μπορούν να το τροποποιήσουν χωρίς να έχουν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων του ΟΟΣΑ ή τη σχετική διαδικασία επικύρωσης. Προηγούμενες μορφές του εν
λόγω διακανονισμού ΟΟΣΑ έχουν μεταφερθεί στο δίκαιο των συμμετεχόντων με πρόσθετες
απαιτήσεις πέραν αυτών που θεσπίζονται από τον διακανονισμό του ΟΟΣΑ. Είναι ως εκ
τούτου δυνατό για το Κοινοβούλιο να προσθέσει απαιτήσεις στο διακανονισμό κατά τη
διαδικασία μεταφοράς σε νομοθεσία της ΕΕ και ο εισηγητής σας συνιστά να γίνει χρήση
αυτής της δυνατότητας.

Ένα ειδικό πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι ο ΟΟΣΑ τροποποιεί συνεχώς τον
διακανονισμό, ενώ η διαδιασία μεταφοράς του κανονισμού στη νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί επί τη βάσει μιας συγκεκριμένης έκδοσης του εν λόγω διακανονισμού. Η
παρούσα πρόταση απόφασης βασίζεται σε μια έκδοση του διακανονισμού του ΟΟΣΑ του
2005, ενώ εν τω μεταξύ ορισμένα κεφάλαια της εν λόγω έκδοσης έχουν αναθεωρηθεί εντός
του ΟΟΣΑ και έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο.

Ρόλος και μέγεθος των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ)

Οι ΟΕΠ είναι δημόσιοι οργανισμοί που χορηγούν δάνεια, εγγυήσεις, πιστώσεις και
ασφαλίσεις με την εγγύηση του κράτους προς ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας τους με
σκοπό να προβούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός συνόρων, ειδικότερα σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που ενέχουν από οικονομικής και πολιτικής απόψεως κίνδυνο. Οι
περισσότερες από τις βιομηχανοποιημένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η πλειοψηφία των αναδυόμενων χωρών, έχουν το
λιγότερο έναν οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων, ο οποίος συνήθως αποτελεί ένα επίσημο ή 
σχεδόν επίσημο τμήμα των κυβερνήσεών τους.
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Σε ό,τι αφορά τα δάνεια και τις πιστώσεις σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα (πέραν των δύο ετών), οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων είναι στο σύνολό τους 
η πιο σημαντική πηγή δημόσιας οικονομικής στήριξης στα σχέδια του ιδιωτικού τομέα. Η
στήριξη των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων προς τα βιομηχανικά σχέδια και τα σχέδια
υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ πιο σημαντική απ΄ ό,τι η ετήσια 
συνδυασμένη χρηματοδότηση όλων των πολυμερών τραπεζών που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (κάτω των δύο ετών· κυρίως για τη
χρηματοδότηση εμπορικών δραστηριοτήτων), οι ΟΕΠ το 2007 υποστήριξαν περίπου το 10% 
του παγκοσμίου εμπορίου, πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν 1,4 τρισεκατομμύρια 
δολάρια σε επενδύσεις και συναλλαγές. Τα εν λόγω νούμερα θα αυξηθούν λόγω της
τρέχουσας δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσεως, στην οποίαν οι ΟΕΠ καλούνται από το
G20 να διευκολύνουν τις εμπορικές ροές παρέχοντας πρόσθετη βραχυχρόνια χρηματοδότηση.
Ένας από τους μεγαλύτερους ΟΕΠ των μελών του ΟΟΣΑ είναι η τράπεζα ExIM των ΗΠΑ, η
οποία έχει σχεδιαστεί για να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην νέα εξαγωγική πρωτοβουλία 
(NEI) της κυβέρνησης των ΗΠΑ με σκοπό να αυξήσει το τμήμα της χώρας στις παγκόσμιες 
εξαγωγές. Οι αναδυόμενες χώρες έχουν επίσης ανακαλύψει τη σημασία των οργανισμών 
εξαγωγικών πιστώσεων για τις στρατηγικές τους προώθησης των εξαγωγών. Η τράπεζα της
Κίνας ExIM περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων οργανισμών εξαγωγικών 
πιστώσεων παγκοσμίως. 

Το ποσό του συνόλου των εγγυήσεων εξαγωγικών πιστώσεων που είχαν παρασχεθεί κατά την 
περίοδο 2004-2009 από τους ΟΕΠ των κρατών μελών της Ένωσης αντιστοιχεί σε περίπου 
468 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δημοσιονομική και οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα μια 
έκρηξη της ζήτησης χρηματοδότησης από τους ΟΕΠ για διάφορα σχέδια. Πράγματι, μόλις
ένα σχέδιο χρηματοδοτείται εν μέρει από έναν οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων, οι 
ιδιωτικές τράπεζες είναι λιγότερο διστακτικές να προχωρήσουν σε συγχρηματοδότηση αυτών 
των σχεδίων.

Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ) και η βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ΟΕΠ υπολογίζεται ότι υποστηρίζουν δύο φορές περισσότερα σχέδια που αφορούν το
πετρέλαιο, το αέριο και τα ορυχεία απ΄ ό,τι όλες μαζί οι πολυμερείς τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης. Σύμφωνα με μια μελέτη του ινστιτούτου
παγκοσμίων πόρων που δημοσιεύτηκε το 2000, το ήμισυ όλων των βιομηχανικών σχεδίων 
στις αναπτυσσόμενες χώρες με υψηλό ποσοστό εκπομπών CO2 έχουν τύχει κάποιας μορφής 
ενίσχυσης από τους ΟΕΠ. Ένας από τους λόγους είναι ότι η πλειοψηφία των εν λόγω σχεδίων
είναι σχέδια υψηλού κινδύνου, λόγω των επιπτώσεών τους από απόψεως περιβαλλοντικής, 
πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής, και δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την 
ενίσχυση και την υποστήριξη των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων.

Όμως, οι ΟΕΠ συχνά επίσης υποστηρίζουν σχέδια τα οποία η Ομάδα της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και των άλλων πολυμερών τραπεζών θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και 
έχουν αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον για να τα χρηματοδοτήσουν. Αυτό εξηγείται εν
μέρει από τον εντατικό ανταγωνισμό που υφίσταται μεταξύ των οργανισμών εξαγωγικών 
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πιστώσεων για να ανοίξουν νέεςαγορές για τις επιχειρήσεις των κρατών τους. Αυτό
δημιουργεί "έναν αγώνα προς τα κάτω" που ενθαρρύνει τους οργανισμούς εξαγωγικών 
πιστώσεων να υποστηρίζουν σχέδια που δεν παρέχουν παρά λίγη ή καθόλου περιβαλλοντική 
ή κοινωνική προστασία. 

Το φράγμα Ilisu στην Τουρκία το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την μετατόπιση 78 περίπου 
χιλιάδων ατόμων κυρίως κούρδων, και θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
καταδεικνύει με σαφή τρόπο το εν λόγω πρόβλημα. Η Παγκόσμια Τράπεζα αρνήθηκε να 
χρηματοδοτήσει το εν λόγω σχέδιο. Παρόλα ταύτα οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων από
την Αυστρία, την Ελβετία και τη Γερμανία αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη 
χρηματοδότηση, αλλά τελικά υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν λόγω των διεθνών πιέσεων. 

Ως εκ τούτου, οι ΟΕΠ αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες για την ανάπτυξη οι οποίοι έχουν 
τεράστια ευθύνη για τις καταστροφικές επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας στο 
περιβάλλον . Ως θεσμικά όργανα που υποστηρίζονται από το κράτος οι οργανισμοί
εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούν και θα έπρεπε μάλλον να διαδραματίζουν έναν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε άνθρακα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των εθνικών κυβερνήσεών τους σε 
ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή.

Εξάλλου, οι ΟΕΠ παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν στην πλειοψηφία τους καμία εντολή ή 
υποχρεώσεις που αφορούν τον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, αντιπροσωπεύουν 
το μεγαλύτερο μεμονωμένο τμήμα του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών, που 
υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε περίπου ένα τρίτο του συνολικού χρέους αυτών. Ενώ μία 
κατάλληλη διαχείριση του χρέους θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη, 
οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων συχνά πιέζουν τα κράτη να δημιουργήσουν χρέος με 
σκοπό να αποπληρώσουν δάνεια για σχέδια που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης, σχέδια τα οποία έχουν κακό σχεδιασμό και που συνδέονται με 
πρακτικές διαφθοράς. Ως εκ τούτου, στο μέτρο όπου ο υπερβολικός ή ακατάλληλος 
δανεισμός των αναπτυσσόμενων χωρών μπορεί να θεωρηθεί ως εμπόδιο για τη διαδικασία 
αειφόρου ανάπτυξης στις εν λόγω χώρες, οι ΟΕΠ φέρουν μεγάλο τμήμα της σχετικής
ευθύνης.

Συμμόρφωση με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΟΟΣΑ 

Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων παρέχουν ενίσχυση για εξαγωγικές δραστηριότητες οι
οποίες δεν μπορούν ή εν πάσει περιπτώσει δεν μπορούν να προταθούν σε λογική τιμή από τον
ιδιωτικό τομέα, διότι η αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να 
αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους της εν λόγω συναλλαγής. Οι ΟΕΠ δεν έχουν καλύτερη
πληροφόρηση. Όμως έχουν μια πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα απορροφήσεως του υψηλού
κινδύνου από ό,τι οι ιδιωτικοί φορείς, διότι δεν έχουν να πληρώσουν φόρους ούτε να
παρουσιάσουν κέρδη. Ως εκ τούτου οι ΟΕΠ διαθέτουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών
από ό,τι οι ιδιωτικές τράπεζες για να μη καταγράψουν ζημίες σε μία παρεχόμενη πίστωση. 

Για το λόγο αυτό οι οργανισμοί εξαγωγιικών πιστώσεων διευκολύνουν το νόμιμο εμπόριο 
εκεί όπου οι ιδιωτικές αγορές κεφαλαίων αποτυγχάνουν να το πράξουν. Όμως, για τον ίδιο



DT\819075EL.doc 5/7 PE442.926v01-00

EL

λόγο, οι ΟΕΠ μπορούν να δημιουργήσουν μια μαζική στρέβλωση του εμπορίου, εάν οι 
χρηματοδοτικές τους δραστηριότητες δεν ρυθμίζονται από κοινούς κανόνες.

Η βάση για συμμόρφωση είναι ότι οι ΟΕΠ πρέπει να τηρούν κατώτατους κοινούς κανόνες σε
ό,τι αφορά την τιμολόγηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Οι πιο σημαντικοί
κανόνες είναι οι ακόλουθοι: 

- όλες οι μορφές εξαγωγικών πιστώσεων που επωφελούνται από δημόσια στήριξη
υπόκεινται σε απαιτήσεις αποπληρωμής εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας· 

- οι ΟΕΠ που παρέχουν άμεσες πιστώσεις με καθορισμένο επιτόκιο είναι υποχρεωμένες 
να εφαρμόζουν το σχετικό εμπορικό επιτόκιο αναφοράς (CIRR) ως κατώτατο 
επιτόκιο· 

- εάν οι ΟΕΠ προσφέρουν εγγυήσεις ή ασφάλεια για μια εξαγωγική δραστηριότητα θα
πρέπει να χρεώνουν ένα ελάχιστο ασφάλιστρο (MPR) για να καλύπτουν τον κίνδυνο 
μη αποπληρωμής των πιστώσεων εξαγωγής (πιστωτικός κίνδυνος) που θα βασίζεται 
στον εν λόγω κίνδυνο και θα είναι επαρκές για να καλύπτει μακροπρόθεσμα 
λειτουργικές δαπάνες και ζημίες (σημείο ισορροπίας). Αυτό το ασφάλιστρο θα πρέπει
επίσης να καταβάλεται πλέον του επιτοκίου εάν πρόκειται για άμεση πίστωση.

Εάν οι εν λόγω κανόνες δεν τηρούνται, τότε η δραστηριότητα του οργανισμού εξαγωγικών
πιστώσεων θεωρείται ότι αποτελεί μορφή παράνομης επιδότησης και ότι έχει ως αποτέλεσμα 
τη στρέβλωση της αγοράς. 

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και έλλειψη όσον αφορά τη διαφάνεια

Ο εισηγητής σας αναγνωρίζει πλήρως ότι οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων αποτελούν
ένα σημαντικό εργαλείο στην παρούσα κατάσταση μείωση της προσφοράς πιστώσεων για να
διατηρηθεί το επίπεδο του εμπορίου και των επενδύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
Όμως, δεδομένων των δημόσιων ελλειμμάτων που εμφανίζονται στην πλειοψηφία των
κρατών μελών της Ένωσης, είναι σημαντικό οι δραστηριότητές τους να είναι βιώσιμες από 
χρηματοπιστωτικής απόψεως. Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων δεν εξακολουθούν μόνο
να εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του εμπορίου, αλλά 
επίσης ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ένα αυξανόμενο αριθμό αθέτησης υποχρεώσεων 
αποπληρωμής (μη εξόφλησης) δανείων για μεγάλες πιστώσεις και εγγυήσεις που έχουν 
χορηγηθεί κατά το παρελθόν. Αυτή η εξέλιξη θα έθετε σε κίνδυνο την δημόσια στήριξη στους
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων εάν εμφανιζόταν ότι υπήρχε ανάγκη να στραφούν προς 
τον φορολογούμενο για την αναχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Όμως, εμφανίζεται ως αδύνατο να γνωρίζουμε τι χρηματοδοτούν ή έχουν χρηματοδοτήσει 
κατά το παρελθόν οι εν λόγω ΟΕΠ. Δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα διαθέσιμα δεδομένα για το
εν λόγω θέμα. Ορισμένοι εθνικοί οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων δεν προβαίνουν καν σε
τακτική αναφορά του γενικού ισοζυγίου των ετήσιων δραστηριοτήτων τους. Πολλοί άλλοι
δεν αναφέρουν ξεχωριστά δεδομένα των δανείων που χορηγούν ανά τομέα ή με βάση την 
γεωγραφική κατανομή. Για παράδειγμα ο Coface (οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων της 
Γαλλίας) δεν γνωστοποιεί γενικές πληροφορίες για ποσά για τα οποία έχει δώσει εγγύηση ή 
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για τους περιφερειακούς ή τομεακούς διαχωρισμούς και η ιστοθέση του δεν παρέχει ετήσιες 
εκθέσεις. Αυτό παρά τις απαιτήσεις για διαφάνεια σύμφωνα με τον διακανονισμό του ΟΟΣΑ 
του 2005 τον οποίο έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και που θα μεταφερθεί 
τώρα στο δίκαιο της ΕΕ.

Η έλλειψη διαφάνειας διευκολύνει τεράστιες υπερβάσεις κόστους και χρόνου κατά παράβαση
των διατάξεων που αφορούν τα σημεία ισορροπίας και που περιέχονται στον διακανονισμό 
του ΟΟΣΑ, όπως είναι παραδείγματος χάρη η περίπτωση του πυρηνικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας Olkiluoto της Φινλανδίας που συγχρηματοδοτείται από τον Coface. 
Διευκολύνει επίσης τις δωροδοκίες και τη διαφθορά όπως ισχύει στην περιβόητη περίπτωση
του έργου υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Νιγηρία που συγχρηματοδοτήθηκε από τους 
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Κάτω Χωρών, της 
Ιταλίας και των ΗΠΑ, όπου οι εξαγωγείς που επωφελήθηκαν τελικά από την ενίσχυση των 
οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων ήταν καταχωρισμένοι σε έναν φορολογικό παράδεισο.

Ο εισηγητής σας κρίνει ότι οι υποχρεώσεις ενημέρωσης που περιέχονται στον διακανονισμό
του ΟΟΣΑ είναι ανεπαρκείς για να επιτρέψουν τον έλεγχο όσον αφορά τη στεραιά βάση των
οικονομικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ΟΕΠ. Εκφράζει επιπλέον την ανησυχία του
για την σχεδόν βεβαιότητα ενός αυξημένου αριθμού αθετήσεων υποχρεώσεων στο μέλλον, 
ιδιαίτερα ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσεως. Όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό
τομέα γενικότερα, η σημερινή κρίση θα πρέπει να καταστήσει σαφές σε εμάς τους νομοθέτες
ότι απαιτούντο λεπτομερέστερες διατάξεις γνωστοποίησης πληροφοριών από ό,τι
προβλέπεται σήμερα στον διακανονισμό του ΟΟΣΑ.

Ο εισηγητής σας προτείνει να θεσπιστούν απαιτήσεις για να υποβάλλουν τα κράτη μέλη της
ΕΕ ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες των οργανισμών τους
εξαγωγικών πιστώσεων σύμφωνα το λιγότερο με τα πρότυπα που ισχύουν στις ΗΠΑ.

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και μη εξασφάλιση συνθηκών θεμιτού 
ανταγωνισμού

Υπό το φως του εκ νέου αναδυόμενου προστατευτισμού, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε
ότι οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων λειτουργούν με βάση κανόνες οι οποίοι σέβονται 
τον ανταγωνισμό. Αντί να αναζητούν ίδια πλεονεκτήματα - ενώ εξακολουθούν να
κατηγορούν την Κίνα και άλλα κράτη για την παροχή παράνομων κρατικών ενισχύσεων στις 
επιχειρήσεις τους - οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών της ΕΕ θα 
πρέπει να θεσπίσουν πρότυπα για κανόνες που σέβονται τον ανταγωνισμό, βάσει των οποίων 
η Ένωση θα αποκτήσει εκ των πραγμάτων μεγαλύτερο ειδικό βάρος εντός του ΟΟΣΑ.

Ο διακανονισμός του ΟΟΣΑ δεν περιέχει τις απαιτήσεις που χρειάζονται για να υπάρξει
εγγύηση για την σωστή τιμολόγηση των ασφαλίστρων εφόσον δεν περιέχει καμία διάταξη 
σχετικά με τη διαφάνεια και τα κατώτατα επίπεδα που ισχύουν κατά την εφαρμογή των 
υπολογισμών σχετικά με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ο
διακανονισμός του ΟΟΣΑ προβλέπει μόνο την σε εθελούσια βάση κοινοποίηση παρόμοιων
υπολογισμών. Αυτό πρέπει να εξετασθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα έργα που
υποστηρίζονται από τους ΟΕΠ παρουσιάζουν τόσο μεγάλους κινδύνους που η αγορά
ιδιωτικών κεφαλαίων προτιμά να μην τα χρηματοδοτήσει. Η αποτυχία για τον καθορισμό
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κατώτατων προτύπων στον υπολογισμό των παραγόντων για κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους σχετικά με τις πιστώσεις ή τις δαπάνες εγγυήσεων ωθεί σε έναν 
αγώνα δρόμου, ακόμη και μεταξύ των ΟΕΠ των κρατών μελών της ΕΕ για τις φθηνότερες 
πιστωτικές δαπάνες και ως εκ τούτου προωθεί έναν "μεταμφιεσμένο" προστατευτισμό.

Ο εισηγητής σας υπό την επιφύλαξη επαλήθευσης με τους κανόνες της ΕΕ για κρατική
ενίσχυση, προτείνει να υπάρξει μια τακτοποίηση των απαιτήσεων διαφάνειας όσον αφορά τον 
υπολογισμό κινδύνου και γνωστοποίηση "οχημάτων" εκτός ισολογισμών καθώς και να 
καταστεί η κοινοποίηση των υπολογισμών κινδύνου για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα υποχρεωτική.

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και απαιτήσεις της Λισαβόνας όσον αφορά τη
συνέπεια της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικά μέσα
της δημόσιας πολιτικής συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση διεθνών στόχων τους οποίους 
έχει προσυπογράψει η Ένωση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και τον αγώνα 
κατά της ένδειας. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας τίθενται σε εφαρμογή
ενισχυμένες απαιτήσεις συνοχής για το συνολικό πεδίο εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Οι ΟΕΠ
σίγουρα απαιτείται να αξιολογηθούν με βάση τους εν λόγω στόχους.

Παρά το γεγονός της νέας καταστάσεως η οποία προκύπτει σύμφωνα με την Συνθήκη της
Λισαβόνας και τις σημαντικές ενδείξεις ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των πιστώσεων και των 
εγγυήσεων των ΟΕΠ ενισχύουν δραστηριότητες που αφορούν το πετρέλαιο, τα ορυχεία και
την εξορυκτική βιομηχανία, δραστηριότητες οι οποίες σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα 
είναι αυτές οι οποίες συμβάλλουν λιγότερο στην αντιμετώπιση της ένδειας, η Επιτροπή στην 
πρότασή της για το νομοθετικό πλαίσιο αυτού του φακέλου δεν διαβλέπει την ανάγκη 
αναθεώρησης του διακανονισμού του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη συνοχή του με τις πολιτικές και 
τους στόχους της ΕΕ (αιτιολογική σκέψη 1) ή αξιολόγησης των επιπτώσεων (αιτιολογική 
σκέψη 2).

Ο εισηγητής σας προτείνει να συμπεριληφθούν οριζόντιες απαιτήσεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τους ΟΕΠ των ευρωπαϊκών κρατών 
μελών στο να συμβάλουν στις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ. 


