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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των 
εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0456),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0050/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Οι συμμετέχοντες στο Διακανονισμό 
συμμετέχουν σε μια συνεχή διαδικασία 
που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της 
στρέβλωσης της αγοράς μέσω άμεσης η 
έμμεσης επιδότησης και στην καθιέρωση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού, όπου τα 
ασφάλιστρα που χρεώνουν οι οργανισμοί 
εξαγωγικών πιστώσεων των μελών του 
ΟΟΣΑ που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης 
θα βασίζονται στον κίνδυνο και θα 
καλύπτουν το μακροπρόθεσμο 
λειτουργικό κόστος και τις ζημίες.    
Προκειμένου να προωθηθεί αυτός ο 
στόχος, απαιτείται υψηλότερο επίπεδο 
διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων από 
τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων 
που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Προς υποστήριξη της εν εξελίξει 
διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στον 
ΟΟΣΑ με στόχο την επίτευξη 
υψηλότερων προτύπων διαφάνειας και 
υποβολής εκθέσεων για τους οργανισμούς 
εξαγωγικών πιστώσεων των μελών του 
ΟΟΣΑ και άλλων χωρών οι οποίοι 
τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, η Ένωση 
θα πρέπει να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα 
διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων για 
τους εγκατεστημένους στην Ένωση 
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που 
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τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα 1α της 
παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Οι αρχές και τα πρότυπα της ΕΕ, 
που απορρέουν από την πολιτική και τη 
νομοθεσία της και αντανακλούν τους 
στόχους της Ένωσης όσον αφορά την 
ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας 
και του κράτους δικαίου καθώς και τον 
στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως κατευθυντήριες αρχές για όλα τα 
σχέδια που χρηματοδοτούνται από 
εγκατεστημένους στην Ένωση 
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που 
τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων των πρωτευόντων 
περιβαλλοντικών στόχων που περιέχει η 
ΣΕΕ, των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που αναφέρονται στο 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
προτύπων που ενσωματώνονται στον 
κορμό της περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής νομοθεσίας που αφορά τομείς 
και σχέδια που χρηματοδοτούνται από 
τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων 
που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. 

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών της όσον αφορά 
το κλίμα από την άποψη των ενωσιακών 
και διεθνών δεσμεύσεών τους θα πρέπει 
να αποτελούν καθοδηγητικό παράγοντα 
για όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται 
από εγκατεστημένους στην Ένωση 
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που 
τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Σε αυτούς 
συγκαταλέγονται: η τελική δήλωση των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη 
διάσκεψη κορυφής της ομάδας G20 στο 
Πίτσμπουργκ που πραγματοποιήθηκε 
στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009 για 
σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
ορυκτών καυσίμων· οι στόχοι της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990, για αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και για 
επίτευξη ποσοστού ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές επί της ενεργειακής 
κατανάλωσης της τάξης του 20% έως το 
2020·  τέλος, ο στόχος της Ένωσης για 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 80 έως 90% έως το 
2050.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Συνεπώς, η απόφαση 2001/76/ΕΚ 
πρέπει να καταργηθεί και να 

(4) Συνεπώς, η απόφαση 2001/76/ΕΚ 
πρέπει να καταργηθεί και να 
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αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση 
με το συνημμένο σε αυτή ενοποιημένο και 
αναθεωρημένο κείμενο του Διακανονισμού 
και η απόφαση 2001/77/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί.

αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση 
με το συνημμένο σε αυτή, ως παράρτημα 
1, ενοποιημένο και αναθεωρημένο κείμενο 
του Διακανονισμού και η απόφαση 
2001/77/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
περιέχονται στο Διακανονισμό για τις 
κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των 
εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης εφαρμόζονται στην 
Κοινότητα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
περιέχονται στο Διακανονισμό για τις 
κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των 
εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης εφαρμόζονται στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τα πρόσθετα μέτρα σχετικά με τη 
διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων που 
προβλέπεται να εφαρμοστούν στην 
Ένωση παρατίθενται στο παράρτημα 1α 
της παρούσας απόφασης. 

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα 1α

1) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια 
βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με 
την εκτέλεση του Διακανονισμού από 
κάθε κράτος μέλος. 

Όλες οι κοινοποιήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων που περιέχει το 
παράρτημα V του Διακανονισμού -
αναφέρονται και στην Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών 
της μεθοδολογίας για τα ασφάλιστρα, του 
υπολογισμού τους, των διατάξεων και 
των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που 
αφορούν τις εξαγωγικές πιστώσεις των 
κρατών μελών που τυγχάνουν δημόσιας 
στήριξης.     

2) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια 
βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με 
τη συμμόρφωση κάθε κράτους μέλους με 
τη διάταξη του άρθρου 23 του 
Διακανονισμού που απαιτεί κάλυψη του 
κινδύνου της μη αποπληρωμής 
εξαγωγικών πιστώσεων με επιβολή 
ασφάλιστρου επιπλέον των επιτοκίων. 

3) Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία 
συνοψίζονται τα στοιχεία που της 
υποβάλλονται, μαζί με το βασικό υλικό 
που περιλαμβάνεται σε παράρτημα. 

Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει:

α) τη μεθοδολογία για το μοντέλο 
κινδύνου χώρας, περιγράφοντας 
λεπτομερώς τους παράγοντες που 
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λαμβάνονται υπόψη και τον τρόπο με τον 
οποίο εξετάζονται σε σχέση με τα σχέδια 
με σημαντικό αντίκτυπο, όπως ορίζονται 
από τον ΟΟΣΑ και έχουν εγκριθεί κατά 
τη διάρκεια του έτους στο οποίο 
αναφέρεται η έκθεση·

β) τη μεθοδολογία για τα ασφάλιστρα που 
επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της 
τιμολόγησης των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κινδύνων και των κινδύνων 
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
περιγράφοντας λεπτομερώς τους 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη και 
τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται σε 
σχέση με τα σχέδια με σημαντικό 
αντίκτυπο, όπως ορίζονται από τον 
ΟΟΣΑ και έχουν εγκριθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους στο οποίο αναφέρεται 
η έκθεση· 

γ) τη μεθοδολογία για τα ελάχιστα 
ασφάλιστρα (ΕΑ) για πιστωτικό κίνδυνο
κυρίαρχου κράτους και πιστωτικό 
κίνδυνο χώρας, την προσέγγιση 
ταμειακής ροής και συσσωρεύσεων και, 
κατά περίπτωση, τους δείκτες ιδιωτικής 
αγοράς.

δ) τις διαφοροποιήσεις στα ΕΑ που 
συνεκτιμούν τη διαφορετική ποιότητα 
των προϊόντων εξαγωγικής πίστωσης και 
το ποσοστό της παρεχόμενης κάλυψης· 

ε) τη χρήση "οχημάτων" εκτός 
ισολογισμών και τη μεθοδολογία για την 
ενσωμάτωση οιουδήποτε κόστους αυτών 
των "οχημάτων"·

στ) τη χρήση κάθε άλλου μέσου 
μετριασμού του κινδύνου.
4) Το αργότερο μία πενταετία μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες 
που αφορούν τις εξαγωγικές πιστώσεις 
των κρατών μελών που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης όσον αφορά
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- τη συγκριτική αξιολόγηση με γνώμονα 
τα κοινωνικά, εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς και τα 
πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
οποία περιλαμβάνονται στις διεθνείς 
συμφωνίες·
- την ανάγκη θέσπισης απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
εκπομπές διοξειδίου τού άνθρακα, ούτως 
ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση του 
αποτυπώματος άνθρακα των σχεδίων·
- την υλοποίηση της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων ορυκτών 
καυσίμων.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

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 που τυγχάνει δημόσιας στήριξης, ο οποίος 
συνήθως αποτελεί ένα επίσημο ή σχεδόν επίσημο τμήμα των κυβερνήσεών τους. 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. 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.

Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων διευκολύνουν το νόμιμο εμπόριο εκεί όπου οι 
ιδιωτικές αγορές κεφαλαίων αποτυγχάνουν να το πράξουν. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν πολύ 
μεγαλύτερη δυνατότητα απορροφήσεως του υψηλού κινδύνου από ό,τι οι ιδιωτικοί φορείς, 
διότι δεν έχουν να πληρώσουν φόρους ούτε να παρουσιάσουν κέρδη, με αποτέλεσμα να 
διαθέτουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών από ό,τι οι ιδιωτικές τράπεζες για να μη 
καταγράψουν ζημίες σε μία παρεχόμενη πίστωση. Όμως, για τον ίδιο λόγο, οι ΟΕΠ μπορούν 
να δημιουργήσουν μια μαζική στρέβλωση του εμπορίου, εάν οι χρηματοδοτικές τους 
δραστηριότητες δεν ρυθμίζονται από κοινούς κανόνες. 

Ο "διακανονισμός για εξαγωγικές πιστώσεις που τέθηκε σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της 
Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του ΟΟΣΑ (ο "Διακανονισμός") περιέχει την πιο σημαντική 
δέσμη κοινών κανόνων.  Βάσει των όρων της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα 
αντισταθμιστικά μέτρα (ASCM) - 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. Η βάση για συμμόρφωση είναι ότι οι εξαγωγικές 
πιστώσεις υπόκεινται σε απαιτήσεις αποπληρωμής εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας 
και ότι χρεώνεται ένα ελάχιστο ασφάλιστρο (MPR) για να καλύπτεται ο κίνδυνος 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.

Οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων και ελλείψεις διαφάνειας
Ο εισηγητής σας αναγνωρίζει πλήρως ότι οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων αποτελούν  
σημαντικό εργαλείο 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. 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. 
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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. 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. Διευκολύνει επίσης τις δωροδοκίες και τη διαφθορά.

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 και οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα γενικότερα, η σημερινή κρίση θα πρέπει να καταστήσει σαφές 
στους νομοθέτες ότι απαιτούνται λεπτομερέστερες διατάξεις γνωστοποίησης πληροφοριών 
από ό,τι προβλέπεται σήμερα στον διακανονισμό 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 
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 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. Συγκεκριμένα, 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 εν προκειμένω.

Οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων και συνοχή της πολιτικής της ΕΕ

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 
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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.

Ωστόσο, 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. Το 50% 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. 

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 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.

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.


