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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde 
exportkredieten
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0456),

– gelet op artikel 133 van het EG-Verdrag,

– mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld "Gevolgen 
van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele 
besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0050/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking en de Commissie economische en monetaire zaken 
(A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De deelnemers aan de regeling 
worden betrokken bij een continu proces 
dat gericht is op het minimaliseren van 
marktverstoring door directe of indirecte 
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subsidiëring en op het creëren van gelijke 
omstandigheden waarbij de premies die 
worden aangerekend door de door de 
overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen van OESO-
lidstaten risicogerelateerd zijn en hun 
operationele kosten en verliezen op lange 
termijn dekken. Om deze doelstelling te 
verwezenlijken is een hoger niveau van 
transparantie en rapportage van de door 
de overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen vereist.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Ter ondersteuning van het 
continue proces in de OESO naar 
strengere transparantie- en 
rapportagenormen voor de door de 
overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen van OESO-
lidstaten en daarbuiten, moet de Unie 
aanvullende transparantie- en 
rapportagevoorschriften hanteren voor de 
door de overheid gesteunde en in de Unie 
gevestigde exportkredietinstellingen, als 
bepaald in bijlage 1 bis bij deze 
beschikking.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De EU-beginselen en -normen 
die zijn afgeleid van EU-beleid en -
wetgeving en die de doelstellingen van de 
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Unie weerspiegelen om de democratie en 
de rechtsstaat te ontwikkelen en te 
consolideren en om de mensenrechten en 
de fundamentele vrijheden, als verankerd 
in artikel 21 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie (VEU), te eerbiedigen, 
moeten worden gehanteerd als richtsnoer 
voor alle projecten  die door de door de 
overheid gesteunde en in de Unie 
gevestigde  exportkredietinstellingen 
worden gefinancierd, met inbegrip van de 
algemene milieubeginselen die zijn 
verankerd in het VEU, de fundamentele 
mensenrechten waarnaar verwezen wordt 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en de normen die zijn 
vervat in het corpus van de sociale en 
milieuwetgeving van de Unie die relevant 
is voor de sectoren en projecten die 
worden gefinancierd door de door de 
overheid gesteunde 
exportkredietinstellingen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) De klimaatdoelstellingen 
van de Europese Unie en haar lidstaten in 
de zin van de verplichtingen die zij als 
Unie en afzonderlijk internationaal zijn 
aangegaan moeten als richtsnoer 
fungeren voor de door de overheid 
gesteunde en in de Unie gevestigde  
exportkredietinstellingen. Deze 
doelstellingen behelzen: de slotverklaring 
van de staatshoofden en regeringsleiders 
op de topconferentie van de G20 te 
Pittsburgh op 24 en 25 september 2009 
om de subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; de doelstellingen 
van de Unie om tegen 2020 haar 
broeikasgasemissie met 30% te verlagen 
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ten opzichte van het niveau in 1990, om 
de energie-efficiëntie met 20% te 
verhogen en om 20% van haar 
energieverbruik uit hernieuwbare 
energiebronnen te halen; en de 
doelstelling van de Unie om tegen 2050 
haar broeikasgasemissie met 80 tot 95% te 
verlagen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Derhalve moet Beschikking 
2001/76/EG worden ingetrokken en 
worden vervangen door deze beschikking, 
waaraan de geconsolideerde en herziene 
tekst van de regeling is gehecht, en moet 
Beschikking 2001/77/EG worden 
ingetrokken,

(4) Derhalve moet Beschikking 
2001/76/EG worden ingetrokken en 
worden vervangen door deze beschikking, 
waaraan de geconsolideerde en herziene 
tekst van de regeling als bijlage 1 is 
gehecht, en moet Beschikking 2001/77/EG 
worden ingetrokken,

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtsnoeren in de Regeling inzake 
richtsnoeren voor door de overheid 
gesteunde exportkredieten zijn in de 
Gemeenschap van toepassing.

De richtsnoeren in de Regeling inzake 
richtsnoeren voor door de overheid 
gesteunde exportkredieten zijn in de Unie
van toepassing.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
De aanvullende transparantie- en 
rapportagevoorschriften die in de Unie 
moeten worden gehanteerd zijn 
opgenomen in bijlage 1 bis bij deze 
beschikking.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een beschikking
Bijlage 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage 1 bis

1) De lidstaten brengen jaarlijks aan de 
Commissie verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van de regeling door 
iedere lidstaat. 
Over alle kennisgevingen van 
HOOFDSTUK IV:PROCEDURES -
wordt er, rekening houdend met de 
bepalingen van bijlage V bij de regeling, 
ook aan de Commissie verslag 
uitgebracht, met inbegrip van alle 
aspecten van de premiemethode, 
berekening, regels en procedures die 
worden toegepast bij de transacties van de 
door de overheid van de lidstaten 
gesteunde exportkredieten. 
2) De lidstaten brengen jaarlijks verslag 
uit aan de Commissie over de naleving 
van artikel 23 van de regeling, waarin 
wordt voorgeschreven dat het risico dat de 
exportkredieten niet worden terugbetaald 
moet worden gedekt door een aan te 
rekenen premie, bovenop de rente.
3) De Commissie legt een jaarverslag voor 
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aan het Europees Parlement met een 
beknopt overzicht van de ontvangen 
gegevens en een bijlage waarin de 
basisgegevens zijn opgenomen. 
Dit verslag bevat:
a) de methode voor de vaststelling van het 
model ter beoordeling van het 
landenkredietrisico, waarbij wordt 
aangegeven met welke factoren rekening 
is gehouden met betrekking tot projecten 
met grote gevolgen, als gedefinieerd door 
de OESO, en die zijn goedgekeurd in het 
jaar waar het verslag betrekking op heeft;
b) de methode voor de vaststelling van de 
aangerekende premies, met inbegrip van 
de calculatie van de risico's op milieu-, 
sociaal en mensenrechtengebied, waarbij 
wordt aangegeven met welke factoren 
rekening is gehouden met betrekking tot 
projecten met grote gevolgen, als 
gedefinieerd door de OESO, en die zijn 
goedgekeurd in het jaar waar het verslag 
betrekking op heeft.
c) de methode voor de vaststelling van het 
minimumpremietarief (Minimum 
Premium Rate of MPR) voor het 
landenkredietrisico en het soevereine 
kredietrisico, “cash flow”- en “accrual”-
benaderingen, en zo nodig, de 
particuliere-marktindicatoren;
d) de verschillen tussen de MPR’s die het 
gevolg zijn van verschillen in kwaliteit 
van exportkredietproducten en het 
geboden dekkingspercentage; 
e) het gebruik van buitenbalansvehikels 
en de methode voor de opneming van 
operationele kosten van zulke vehikels;
f) het gebruik van overige 
risicobeperkende instrumenten;
4) De Commissie beoordeelt uiterlijk vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
beschikking de transacties van de door de 
overheid van de lidstaten gesteunde 
exportkredieten ten aanzien van
- benchmarking ten opzichte van de 
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sociale, mensenrechten-, arbeids- en 
milieunormen als neergelegd in 
internationale overeenkomsten;
- de noodzaak van rapportagevereisten 
over koolstofemissies om de CO2-
voetafdruk van projecten te kunnen 
meten;
- de tenuitvoerlegging van het geleidelijk 
afbouwen van subsidies voor fossiele 
brandstoffen.

Or. en
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TOELICHTING

De meeste geïndustrialiseerde landen, waaronder alle EU-lidstaten en de meeste opkomende 
landen, beschikken over tenminste één door de overheid gesteunde exportkredietinstelling 
(Export Credit Agency - ECA), meestal in de vorm van een officieel of officieus 
regeringsagentschap. ECA's zijn als categorie 's werelds voornaamste bron van 
overheidsfinancieringen voor projecten in de particuliere sector. Als borgstellers voor 
grootscheepse industrie- en infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden werpen 
exportkredietinstellingen diverse malen meer gewicht in de schaal dan het bedrag aan 
financieringen dat jaarlijks in zijn totaliteit wordt verstrekt door alle multilaterale 
ontwikkelingsbanken tezamen. De totale omvang van de in de periode 2004-2009 door de ECA's 
van de EU-lidstaten verstrekte exportkredietgaranties beloopt ca. 468 miljard EUR. 

Waar de particuliere kapitaalmarkt verstek moet laten gaan, faciliteren ECA's legitieme 
handelstransacties wel. Zij beschikken over een veel hoger risico-incasseringsvermogen dan 
particuliere actoren omdat zij niet belastingplichtig zijn en geen winst hoeven te maken en 
beschikken dus over veel meer speelruimte voor kredietverruiming dan particuliere banken. Om 
diezelfde reden kunnen ECA's het handelsverkeer echter ook danig verstoren wanneer hun 
financieringstransacties niet door gemeenschappelijke regels aan banden worden gelegd. 

De "Regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten", waarover binnen de OESO-
Groep voor exportkredieten overeenstemming is bereikt (de "regeling") vormt de belangrijkste 
verzameling gemeenschappelijke regels. Volgens de WTO-Overeenkomst inzake subsidies en 
compenserende maatregelen (ASCM), die als juridisch bindend internationaal kader fungeert 
voor de regulering van overheidssubsidies, worden aan particuliere ondernemingen verstrekte 
exportkredieten niet als een subsidie beschouwd indien de steun conform de OESO-regeling 
plaatsvindt. Uitgangspunt hierbij is dat er voor de exportkredieten terugbetalingsvereisten 
gelden, binnen een bepaalde termijn, en dat een minimumpremietarief (MPR) wordt aangerekend 
ter dekking van het risico van niet-terugbetaling van exportkredieten (kredietrisico), dat 
risicogerelateerd en toereikend moet zijn om de operationele kosten en verliezen op lange 
termijn te dekken.

Exportkredietinstellingen en gebrekkige transparantie

De rapporteur onderkent ten volle dat ECA's een belangrijk instrument zijn om de handel en 
investeringen van Europese bedrijven te steunen.  Gezien de overheidstekorten in de meeste EU-
lidstaten, is het echter van het grootste belang dat zij op een financieel gezonde basis opereren. 
De publieke steun voor ECA's zou wel eens kunnen afbrokkelen als blijkt dat zij een beroep op 
de belastingbetaler zouden moeten doen om hun transacties te herfinancieren. 

Het blijkt echter ondoenlijk te zijn om na te gaan welke projecten met ECA-ondersteuning 
worden of zijn gefinancierd. Daar zijn nauwelijks gegevens over beschikbaar. Sommige 
nationale ECA's brengen niet eens regelmatig verslag uit over de totaalbalans van hun jaarlijkse 
activiteiten. Ook zijn er tal van ECA's die geen per sector of geografische locatie uitgesplitste 
kredietgegevens verstrekken. Dit is niet in overeenstemming met de transparantievereisten die 
worden opgelegd door de OESO-regeling waartoe alle EU-lidstaten zich hebben verbonden en 
die momenteel wordt omgezet in EU-recht. 

Het gebrek aan transparantie laat ruimte voor omvangrijke kosten- en 
tijdslimietoverschrijdingen, hetgeen in strijd is met de minimumrentabiliteitsregels die in de 
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OESO-regeling zijn vastgelegd. Dit werkt bovendien ook omkoping en corruptie in de hand.

De rapporteur beschouwt de rapportagevereisten van de OESO-regeling als ontoereikend om 
adequaat toezicht te kunnen houden op de deugdelijkheid van de financiële transacties van 
Europese ECA's. Bovendien maakt hij zich zorgen over het zeer reële perspectief op een 
toenemend aantal wanbetalingen, vooral in de nasleep van de financiële en economische crisis. 
Wat de financiële sector in het algemeen betreft, zou de heersende financiële crisis de wetgevers 
ervan moeten doordringen dat er behoefte is aan striktere rapportagevoorschriften dan die waarin 
de OESO-regeling daadwerkelijk voorziet.

De OESO-regeling bevat geen eisen ter waarborging van een reële prijsstelling voor aan te 
rekenen premies, aangezien zij geen regels voorschrijft met betrekking tot de transparantie en 
minimumnormen die moeten worden gehanteerd bij de toepassing van sociale en 
milieurisicocalculaties. De OESO-regeling voorziet alleen in de vrijwillige aanmelding van 
dergelijke calculaties. Daarbij moet men zich realiseren dat de meeste met ECA-subsidie 
ondersteunde projecten zo riskant zijn dat de particuliere kapitaalmarkt het laat afweten. Het feit 
dat er geen minimumnormen gelden ter bepaling van de sociale of milieurisicofactoren in termen 
van krediet- of verzekeringskosten werkt het ontstaan in de hand van een wedloop – zelfs tussen 
de ECA's van de EU-lidstaten onderling – naar zo laag mogelijke kredietkosten, waardoor 
verkapt protectionisme wordt bevorderd.

De rapporteur pleit ervoor de transparantievereisten met betrekking tot risicocalculaties en de 
openbaarmaking van buitenbalansvehikels op te schonen en de bekendmaking van sociale en 
milieurisicocalculaties verplicht te stellen. De rapporteur pleit er dan ook voor van de EU-
lidstaten te verlangen dat zij jaarlijks aan de Commissie verslag uitbrengen over de activiteiten 
van hun ECA's.

Exportkredietinstellingen en samenhang van EU-beleid

ECA's kunnen als overheidsbeleidsinstrument een waardevolle bijdrage leveren aan de 
financiering van internationale doelstellingen waartoe de EU zich heeft verbonden, met name ten 
aanzien van klimaatverandering en armoedebestrijding. Het Verdrag van Lissabon schrijft voor 
dat het externe EU-beleid in zijn totaliteit consistenter moet worden aangepakt. Het ligt voor de 
hand dat ook de ECA's naar die criteria moeten worden beoordeeld.

ECA's staan echter naar schatting garant voor tweemaal zoveel olie-, gas- en 
mijnbouwprojectfinancieringen als alle multilaterale ontwikkelingsbanken samen. De helft van 
alle CO2-emissie-intensieve industrieprojecten in de ontwikkelingslanden wordt door een 
bepaalde vorm van ECA-ondersteuning gedekt. Dit valt ten dele te verklaren doordat het bij de 
meeste daarvan gaat om projecten met een hoog risico vanwege de ecologische, politieke, 
maatschappelijke en culturele gevolgen die eraan zijn verbonden, en die zonder de steun en 
financiële garantstelling van ECA's niet tot stand zouden zijn gekomen. 

ECA's bekleden dan ook een strategische plaats in het ontwikkelingsbeleid, en spelen een 
bijzonder belangrijke rol in de milieuschade die door het bedrijfsleven wordt teweeggebracht. 
Als instellingen die door de overheid worden ondersteund, zouden ECA's juist een belangrijke 
duw in de rug kunnen en moeten geven voor de overschakeling op een koolstofarme economie, 
conform de door hun nationale regeringen aangegane klimaatafspraken.

In weerwil van de nieuwe situatie die door het Verdrag van Lissabon en het VWEU is ontstaan 
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en het feit dat is bewezen dat een grote meerderheid van de via ECA's verstrekte kredieten en 
garanties dienen ter ondersteuning van olie-, mijnbouw- en andere winningsactiviteiten die 
volgens de Wereldbank het minst bijdragen aan armoedebestrijding, ziet de Commissie in haar 
wetgevingsvoorstel met betrekking tot deze materie geen noodzaak om de door de EU genomen 
maatregelen en gehanteerde doelstellingen te toetsen op hun consistentie met de OESO-regeling 
(overweging 1) of om daarvan een effectbeoordeling op te maken (overweging 2). 

De rapporteur stelt voor te voorzien in horizontale eisen die daadwerkelijk als leidraad kunnen 
dienen om de ECA's van de lidstaten een bijdrage te laten leveren aan het EU-beleid en aan de 
EU-doelstellingen.


