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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om anvendelse af visse 
retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter
(KOM(2006)0456 – C7–0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0456),

– der henviser til EF-traktatens artikel 133,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0050/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udviklingsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Deltagerne i arrangementet 
medvirker i en kontinuerlig proces med 
henblik på at minimere 
markedsfordrejninger gennem direkte 
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eller indirekte subsidiering og skabe 
ensartede konkurrencevilkår, hvor de 
præmier, der opkræves af officielt støttede 
eksportkreditagenturer i OECD's 
medlemslande, baseres på risikoen og 
dækker deres driftsudgifter og tab på lang 
sigt. For at fremme dette mål kræves en 
højere grad af gennemskuelighed og 
rapportering fra officielt støttede 
eksportkreditagenturers side.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) For at støtte det igangværende 
arbejde i OECD hen imod højere 
standarder for gennemskuelighed og 
rapportering for officielt støttede 
eksportkreditagenturer i OECD's 
medlemslande og andetsteds bør Unionen 
anvende yderligere foranstaltninger for 
gennemskuelighed og rapportering for 
officielt støttede eksportkreditagenturer, 
der er hjemmehørende i Unionen, som 
fastsat i bilag 1a til denne beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning 3 c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) EU's principper og normer, der 
fremgår af EU's politik og lovgivning, og 
som afspejler Unionens mål om at udvikle 
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og konsolidere demokratiet og 
retsstatsprincippet og sikre overholdelse 
af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder som 
fastsat i artikel 21 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), bør anvendes 
som en rettesnor for alle projekter 
finansieret af officielt støttede 
eksportkreditagenturer hjemmehørende i 
Unionen, bl.a. de overordnede 
miljøprincipper i TEU, de grundlæggende 
menneskerettigheder, der er nævnt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og de normer, 
som indgår i Unionens miljø- og 
sociallovgivning, og som er relevante for 
sektorer og projekter finansieret af 
officielt støttede eksportkreditagenturer.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning 3 d (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Den Europæiske Unions og dens 
medlemsstaters klimamål i form af deres 
forpligtelser på EU-plan og internationalt 
bør tjene som en rettesnor for alle 
projekter finansieret af officielt støttede 
eksportkreditagenturer hjemmehørende i 
Unionen. Disse mål omfatter følgende:
stats- og regeringschefernes sluterklæring 
på G20-topmødet i Pittsburgh den 24. og 
25. september 2009 om at udfase 
subsidierne til fossile brændsler, 
Unionens mål om senest i 2020 at 
begrænse emissionerne af drivhusgasser 
med 30 % i forhold til niveauet i 1990, øge 
energieffektiviteten med 20 % og sikre, at 
20 % af EU's energiforbrug dækkes af 
vedvarende kilder, samt Unionens mål om 
at begrænse emissionerne af 
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drivhusgasser med 80-95 % i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Beslutning 2001/76/EF bør derfor 
ophæves og erstattes med nærværende 
beslutning med den konsoliderede og 
reviderede tekst til arrangementet, der er 
indeholdt i bilaget dertil, og beslutning 
2001/77/EF bør ophæves -

(4) Beslutning 2001/76/EF bør derfor 
ophæves og erstattes med nærværende 
beslutning med den konsoliderede og 
reviderede tekst til arrangementet, der er 
indeholdt i bilag 1dertil, og beslutning 
2001/77/EF bør ophæves -

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De retningslinjer, som er indeholdt i 
arrangementet vedrørende retningslinjer for 
offentligt støttede eksportkreditter finder 
anvendelse i Fællesskabet.

De retningslinjer, som er indeholdt i 
arrangementet vedrørende retningslinjer for 
offentligt støttede eksportkreditter finder 
anvendelse i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Artikel 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
De yderligere foranstaltninger for 
gennemskuelighed og rapportering, der 
skal finde anvendelse i Unionen, er fastsat 
i bilag 1a til denne beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Bilag 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag 1a

1) Medlemsstaterne underretter årligt 
Kommissionen om hver medlemsstats 
gennemførelse af arrangementet. 

Alle underretninger fra KAPITEL IV: 
PROCEDURER – under hensyntagen til 
bestemmelserne i bilag V til 
arrangementet – indberettes også til 
Kommissionen, bl.a. alle aspekter af 
præmiemetoderne, -beregningen, -regler 
og -procedurer i forbindelse med 
medlemsstaternes officielt støttede 
eksportkreditter. 

2) Medlemsstaterne underretter årligt 
Kommissionen om hver medlemsstats 
efterlevelse af bestemmelsen i 
arrangementets artikel 23, hvori det 
kræves, at risikoen for, at eksportkreditter 
ikke tilbagebetales, dækkes af en præmie 
ud over renteudgiften.
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3) Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet en årsberetning med et 
resumé af de modtagne data, hvor 
basismaterialet indgår i et bilag. 

Beretningen indeholder følgende:

a) De metoder, der anvendes i 
vurderingsmodellen for landerisici, med
nærmere angivelse af de faktorer, der 
tages hensyn til, og hvordan der er taget 
hensyn til disse faktorer i forbindelse med 
projekter med stor indvirkning, ifølge 
OECD's definition, og som er godkendt i 
det år, beretningen omhandler.

b) De metoder, der anvendes i forbindelse 
med de opkrævede præmier, bl.a. 
prisfastsættelsen af risici, der vedrører 
miljøet, sociale spørgsmål og 
menneskerettigheder, med nærmere 
angivelse af de faktorer, der tages hensyn 
til, og hvordan der er taget hensyn til disse 
faktorer i forbindelse med projekter med 
stor indvirkning, ifølge OECD's 
definition, og som er godkendt i det år, 
beretningen omhandler.

c) De metoder, der anvendes i forbindelse 
med minimumspræmiesatser (MPR) for 
landekreditrisiko og risiko forbundet med 
suveræn kredit, cashflow- og 
hensættelsesprincippet samt, hvor det er 
muligt, indikatorer for det private marked.

d) Differentieringerne af MPR under 
hensyntagen til eksportkreditprodukternes 
forskellige kvalitet og de forskellige 
procentsatser for den ydede dækning.  

e) Anvendelse af ikke-balanceførte 
instrumenter og metoder til inkorporering 
af eventuelle driftsudgifter til sådanne 
instrumenter.

f) Anvendelse af andre 
risikobegrænsningsinstrumenter.
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4) Senest fem år efter denne beslutnings 
ikrafttræden vurderer Kommissionen 
aktiviteterne i forbindelse med 
medlemsstaternes officielt støttede 
eksportkreditter med hensyn til
- benchmarking i forhold til sociale, 
arbejdsmæssige og miljømæssige normer 
samt normer for menneskerettigheder i 
internationale aftaler
- behovet for indberetningskrav om CO2-
emissioner for at gøre det muligt at måle 
projekters CO2-fodaftryk
- gennemførelsen af udfasningen af 
subsidierne til fossile brændsler.

Or. en
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BEGRUNDELSE

De fleste industrialiserede lande, herunder alle EU-medlemsstater og de fleste vækstlande, har 
mindst et officielt støttet eksportkreditagentur (ECA), der som regel er en offentlig eller 
næsten en offentlig filial af deres statsadministration. Eksportkreditagenturer udgør under ét 
verdens største statslige finansieringskilde for projekter i den private sektor. 
Eksportkreditagenturernes garantistillelse i forbindelse med store industri- og 
infrastrukturprojekter i udviklingslande overgår flere gange den kombinerede årlige 
finansiering fra alle multilaterale udviklingsbanker. Det samlede omfang af 
eksportkreditgarantier i perioden 2004-2009 fra EU-medlemsstaternes eksportkreditagenturer 
udgjorde omkring 468 mia. EUR.

Eksportkreditagenturer fremmer legitim handel i de tilfælde, hvor det private kapitalmarked 
ikke er i stand til det. De har en meget større evne til at absorbere risiko end private aktører, 
idet de ikke skal betale skatter eller have overskud, og de er dermed meget mere frit stillet til 
at nå break-even i forbindelse med en ydet kredit end private banker. Eksportkreditagenturer 
er imidlertid også af samme grund en mulig kilde til en betydelig forvridning af handel, hvis 
deres finansielle operationer ikke er underlagt fælles regler. 

Det såkaldte arrangement vedrørende offentligt støttede eksportkreditter, som blev forhandlet 
i OECD's eksportkreditgruppe, fastlægger det vigtigste sæt af fælles regler. I henhold til 
WTO's aftale om subsidier og udligningsforanstaltninger – den retligt bindende internationale 
ramme for regulering af statsstøtte – anses støtte til private selskaber med eksportkreditter 
ikke som subsidier, hvis støtten ydes i overensstemmelse med OECD's ovennævnte 
arrangement. Forudsætninger for, at eksportkreditter er i overensstemmelse med reglerne, er, 
at de er underlagt krav om tilbagebetaling inden for en vis tidsfrist, og at der opkræves en 
minimumspræmiesats for at dække risikoen for manglende betaling af eksportkreditter 
(kreditrisiko), som skal være risikobaseret og passende til at dække de langsigtede 
driftsudgifter og tab.

Eksportkreditagenturer og mangler med hensyn til gennemskuelighed

Ordføreren erkender fuldt ud, at eksportkreditagenturer er et vigtigt instrument for at støtte 
europæiske virksomheders handel og investeringer. På baggrund af situationen med offentlige 
underskud i de fleste EU-medlemsstater synes det at være af afgørende betydning, at deres 
finansielle operationer er økonomisk forsvarlige. Det vil undergrave offentlighedens støtte til 
eksportkreditagenturer, hvis det viser sig, at de bliver nødt til at henvende sig til skatteyderne 
for at refinansiere deres aktiviteter. 

Det synes imidlertid umuligt at finde ud af, hvad eksportkreditagenturer finansierer eller 
tidligere har finansieret. Der findes kun begrænsede oplysninger til rådighed. Nogle nationale 
eksportkreditagenturer oplyser ikke en gang regelmæssigt om den samlede balance for deres 
årlige operationer. Mange andre forelægger ikke opdelte data om deres sektormæssige udlån 
eller om den geografiske fordeling. Dette er tilfældet til trods for gennemsigtighedskravene i 
OECD-arrangementet fra 2005, som alle EU-medlemsstaterne holder fast ved, og som nu skal 
gennemføres i EU-retten. 
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Den manglende gennemsigtighed medfører enorme udgifter og tidsmæssige overskridelser i 
modstrid med OECD-arrangementets break even-discipliner. Den fremmer også bestikkelse 
og korruption.

Ordføreren mener, at rapporteringskravene i OECD-arrangementet er utilstrækkelige til at 
kontrollere forsvarligheden af europæiske eksportkreditagenturers finansielle operationer. 
Han er desuden bekymret over den meget reelle udsigt til et stigende antal misligholdelser i 
fremtiden, navnlig i kølvandet på den finansielle og økonomiske krise. Hvad angår den 
finansielle sektor generelt bør den nuværende finansielle krise gøre lovgiverne 
opmærksomme på, at der er behov for en mere detaljeret rapporteringsdisciplin i forhold til 
den, der for øjeblikket findes i OECD-arrangementet.

OECD-arrangementet indeholder ikke de nødvendige krav for at sikre en rimelig 
prisfastsættelse af præmier, idet det ikke indeholder nogen discipliner om gennemsigtighed og 
minimumsnormer ved beregning af sociale og miljømæssige risici. OECD-arrangementet 
foreskriver kun frivillig underretning af disse beregninger. Dette skal ses på den baggrund, at 
de fleste projekter, som støttes af eksportkreditagenturer, er så risikofyldte, at det private 
kapitalmarked vælger ikke at støtte dem. Hvis der ikke fastsættes minimumsnormer for 
beregning af sociale og miljømæssige risikofaktorer i forbindelse med kreditter eller 
garantiudgifter, vil det fremme et kapløb også blandt EU-medlemsstaternes 
eksportkreditagenturer om de laveste kreditomkostninger og dermed fremme skjult 
protektionisme.

Ordføreren foreslår at rydde op i gennemsigtighedskravene om risikoberegninger og 
rapportering af instrumenter uden for balancen og gøre det obligatorisk at underrette om 
sociale og miljømæssige risikoberegninger. Konkret foreslår ordføreren, at der indføres krav 
om, at EU's medlemsstater årligt underretter Kommissionen om deres eksportkreditagenturers 
virksomhed i disse henseender.

Eksportkreditagenturer og sammenhængen mellem EU's politik på forskellige områder

Eksportkreditagenturerne er potentielt velplacerede offentlige politiske instrumenter, som kan 
bidrage til at finansiere internationale forpligtelser, som EU har indgået, navnlig med hensyn 
til klimaændringer og fattigdomsbekæmpelse. Lissabontraktaten medfører, at der indføres et 
strengere krav om konsekvens inden for EU's samlede optræden udadtil. 
Eksportkreditagenturer bør bestemt vurderes ud fra disse målsætninger.

Det anslås imidlertid, at eksportkreditagenturer støtter dobbelt så mange olie-, gas- og 
mineprojekter som alle de multilaterale udviklingsbanker tilsammen. Halvdelen af alle 
emissionsintensive industriprojekter i udviklingslandene modtager en form for støtte fra 
eksportkreditagenturer. Dette skyldes delvist, at de fleste af disse projekter har en høj risiko 
som følge af deres miljømæssige, sociale og kulturelle følger, og de ville ikke blive 
gennemført uden støtte og økonomisk bistand fra eksportkreditagenturer. 

Eksportkreditagenturer er dermed strategiske grundpiller, som spiller en væsentlig rolle i 
forbindelse med de miljømæssigt skadelige følger, som skyldes virksomhedernes aktiviteter. 
Som statsstøttede institutioner bør og kunne eksportkreditagenturer i stedet spille en vigtig 
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rolle for at fremme overgangen til en lav-CO2-økonomi i overensstemmelse med deres 
nationale regeringers klimaforpligtelser.

Til trods for den nye situation under Lissabontraktaten, dvs. EUF-traktaten, og det forhold, at 
en stor del af eksportkreditagenturernes kreditter og garantier fremmer olie-, mine- og 
udvindingsaktiviteter, der ifølge Verdensbanken bidrager mindst til fattigdomsbekæmpelse, 
mener Kommissionen i begrundelsen til lovgivningsforslaget ikke, at der er behov for at 
revidere OECD-arrangementet, så det er i overensstemmelse med EU's politikker og 
målsætninger (punkt 1) eller at foretage en konsekvensanalyse (punkt 2). 

Ordføreren foreslår at indføre horisontale krav, som på effektiv vis kunne hjælpe EU-
medlemsstaternes eksportkreditagenturer til at bidrage til EU's politikker og målsætninger.


