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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* (Processo de consulta)
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à aplicação de certas directrizes para 
créditos à exportação que beneficiam de apoio oficial
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0456),

– Tendo em conta o artigo 133.º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 207.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0050/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A7-0000/2010),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura como seguidamente se indica;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os participantes no Convénio estão 
envolvidos num processo contínuo cujo 
objectivo consiste em reduzir ao máximo 
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as distorções do mercado que decorrem de 
subvenções directas ou indirectas e 
instaurar condições de concorrência 
iguais, nas quais os prémios cobrados 
pelos organismos de crédito à exportação 
que beneficiam de apoio público 
domiciliados nos países membros da 
OCDE são calculados em função do risco 
e cobrem as despesas de exploração e as 
perdas a longo prazo destes organismos.
Para promover este objectivo, é necessário 
que os organismos de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público dêem provas de maior 
transparência e forneçam mais 
informações.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Em apoio do processo em curso no 
seio da OCDE para reforçar a 
transparência e as normas em matéria de 
informação para os organismos de crédito 
à exportação que beneficia de apoio 
público domiciliados nos países membros 
da OCDE e fora deles, a União Europeia 
aplica medidas suplementares em matéria 
de transparência e informação para os 
organismos de crédito à exportação que 
beneficiam de apoio público situados no 
seu território, como prevê o anexo 1-A da 
presente decisão.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de decisão
N.º 3-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Os princípios e as normas da União 
Europeia que decorrem da sua política e 
da sua legislação e que reflectem os seus 
objectivos de desenvolver e consolidar a 
democracia e o Estado de Direito, e de 
garantir o respeito dos direitos do Homem 
e das liberdades fundamentais, como 
previsto no artigo 21.º do Tratado da 
União Europeia (TUE), servem de guia de 
orientação para todos os projectos 
financiados por organismos de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público domiciliados na União Europeia, 
bem como os princípios gerais relativos ao 
ambiente que figuram no referido tratado, 
os direitos do Homem fundamentais 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e as 
normas do acervo legislativo da União 
Europeia nos domínios ambientais e 
sociais e aplicáveis aos sectores e aos 
projectos financiados pelos organismos de 
crédito à exportação que beneficiam de 
apoio público.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 3-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-D) Os objectivos da União Europeia e 
dos seus Estados-Membros em matéria de 
clima, que são inerentes aos 
compromissos assumidos aos níveis 
europeu e internacional, servem de guia 
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de orientação para todos os projectos 
financiados por organismos de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público domiciliados na União Europeia. 
Figuram entre estes designadamente: a 
declaração final em prol da eliminação 
progressiva das subvenções aos 
combustíveis fósseis, adoptada pelos 
chefes de Estado e de governo aquando da 
cimeira do G20 em Pitsburgo, em 24 e 25 
de Setembro de 2009; os objectivos da 
União Europeia que consistem em reduzir 
as suas emissões de gases de efeito de 
estufa em 30% em relação aos níveis de 
1990, aumentar a eficácia energética em 
20% e agir de modo que 20% do seu 
consumo de energia provenha de fontes 
de energias renováveis até 2020; e o 
objectivo da União Europeia de redução 
das suas emissões de gases de efeito de 
estufa passando de 80 para 95% até 2050; 

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Por conseguinte, a Decisão 2001/76/CE 
deve ser revogada e substituída pela 
presente decisão, que contém o texto 
consolidado e revisto do Convénio como 
anexo, devendo a Decisão 2001/77/CE ser 
revogada.

(4) Por conseguinte, a Decisão 2001/76/CE 
deve ser revogada e substituída pela 
presente decisão, que contém o texto 
consolidado e revisto do Convénio como 
Anexo I, devendo a Decisão 2001/77/CE 
ser revogada.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

São aplicáveis na Comunidade as 
directrizes constantes do Convénio relativo 
a directrizes para os créditos à exportação 
que beneficiam de apoio oficial.

São aplicáveis na União as directrizes 
constantes do Convénio relativo a 
directrizes para os créditos à exportação
que beneficiam de apoio oficial.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
As medidas suplementares relativas à 
transparência e informação que convém 
aplicar na União Europeia são descritas 
no anexo 1-A da presente decisão.

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A

1) Todos os anos, os Estados-Membros 
apresentam um relatório à Comissão 
sobre a aplicação do Convénio em cada 
um deles.

Todas as notificações previstas no 
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CAPÍTULO IV: PROCEDIMENTOS -
tendo em conta as disposições enunciadas 
no anexo V do Convénio - são 
comunicados igualmente à Comissão, 
incluindo todos os aspectos relativos à 
metodologia aplicável aos prémios, aos 
cálculos, bem como às regras e aos 
processos aplicados pelos Estados-
Membros nas suas operações de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público.

2) Todos os anos, os Estados-Membros 
apresentam um relatório à Comissão 
sobre o seu respeito da disposição do 
artigo 23.º do Convénio que exige que o 
risco de não reembolso dos créditos à 
exportação seja coberto por prémios, para 
além das taxas de juro.

3) A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu um relatório anual que faz a 
síntese dos dados recebidos e ao qual são 
anexados os documentos de base.

O relatório deve incluir:

a) a metodologia utilizada para o modelo 
de classificação dos riscos-país, que 
precisa os factores tomados em 
consideração e a forma como são tidos em 
conta nos projectos de forte impacto, em 
conformidade com a definição da OCDE,
que foram aprovados durante o ano em 
que incide o relatório;

b) a metodologia utilizada para os 
prémios cobrados, incluindo no que diz 
respeito à tarifação dos riscos ambientais, 
sociais e em matéria de direitos do 
Homem, que precisa os factores tomados 
em consideração e a forma como são tidos 
em conta nos projectos de forte impacto, 
em conformidade com a definição da 
OCDE, que foram aprovados durante o 
ano em que incide o relatório;

c) a metodologia utilizada para as taxas 
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de prémios mínimas (TPM) aplicáveis ao 
risco-país e ao risco soberano, os métodos 
contabilísticos patrimonial e de tesouraria 
e, se necessário, os indicadores do 
mercado privado;

d) a diferenciação das TPM, que atende 
às diferenças de qualidade dos produtos 
de crédito à exportação e à percentagem 
de garantia fornecida; 

e) a utilização de instrumentos 
extrapatrimoniais e a metodologia 
utilizada para ter em conta todos os custos 
de funcionamento;

f) a utilização de outros instrumentos de 
redução do risco.
4) O mais tardar cinco anos após a 
entrada em vigor da presente decisão, a 
Comissão avalia as operações de crédito à 
exportação que beneficiam de apoio 
público realizadas pelos Estados-
Membros, tendo em conta:
- as normas sociais, laborais, de direitos 
humanos e ambientais consagradas nos 
acordos internacionais;
- a necessidade de aplicar obrigações de 
informação sobre as emissões de carbono 
para permitir medir a pegada de carbono 
dos projectos; 
- a eliminação progressiva das subvenções 
aos combustíveis fósseis.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A maioria dos países industrializados, incluindo todos os Estados-Membros da UE e a maioria 
dos países emergentes dispõem de, pelo menos, uma Agência de Crédito à Exportação (ACE) 
que, geralmente, constitui um segmento oficial ou para-oficial dos respectivos governos. No 
conjunto, as ACE representam, a nível mundial, a fonte mais importante de financiamento 
público dos projectos do sector privado. O financiamento de grandes projectos industriais e 
infra-estruturais nos países em desenvolvimento equivale a várias vezes o montante anual 
combinado de todos os bancos multilaterais de desenvolvimento. O montante conjunto das 
garantias de crédito à exportação concedidas no período de 2004-2009 pelas ACE dos 
Estados-Membros da UE foi da ordem dos 468 mil milhões €.

As ACE facilitam o comércio legítimo onde os mercados de capital privado não conseguem 
fazê-lo. Têm uma capacidade de absorção do risco muito mais elevada que os actores 
privados, já que não têm de pagar impostos nem de realizar benefícios e dispõem portanto de 
maior latitude que os bancos privados para acusar perdas sobre os créditos realizados.  Porém, 
pelas mesmas razões, as ACE também constituem potencialmente uma fonte de distorção 
maciça do comércio, caso financiem operações que não estejam regulamentadas por um corpo 
comum de regras. 

O "Convénio sobre os Créditos à Exportação que Beneficiam de Apoio Oficial" e negociado 
no âmbito do Grupo da OCDE sobre Crédito à Exportação (adiante designado o "Convénio") 
fornece o conjunto mais importante de normas comuns. Segundo o Acordo sobre as 
Subvenções e as Medidas de Compensação (ASMC) da OCDE, que estabelece o quadro 
internacional juridicamente vinculativo para reger as subvenções, os créditos à exportação a 
empresas privadas não são consideradas subvenções se o apoio for concedido nos termos do 
Convénio da OCDE.). Para satisfazer as disposições do Convénio, os créditos à exportação 
estão sujeitos a condições de reembolso num prazo definido e a uma taxa de prémio mínima 
(TPM) cobrada para cobrir o risco de não pagamento do crédito à exportação (risco de 
crédito), que deverá ser um risco fundamentado e adequado para cobrir custos e prejuízos 
operacionais a longo prazo.

Agências de crédito à exportação e problemas de transparência
O relator reconhece plenamente que as ACE desempenham um papel importante para apoiar o 
comércio e os investimentos das empresas europeias. Tendo em conta as situações de défice 
público existentes na maioria dos Estados-Membros da UE parece, porém, ser da maior 
importância que as suas operações sejam financeiramente sólidas. Tal poderá prejudicar o 
apoio público às ACE, caso venham, por sua vez, a necessitar do contribuinte para refinanciar 
as suas operações. 

Porém, afigura-se impossível saber o que financiam as ACE ou o que financiaram no passado. 
Apenas existem escassos dados disponíveis. A nível nacional, algumas ACE nem sequer 
apresentam regularmente relatórios sobre o equilíbrio global das suas operações anuais.
Muitas outras não apresentam dados desagregados sobre a distribuição sectorial ou geográfica 
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dos empréstimos que concedem. E isto, apesar dos requisitos de transparência previstos no 
Convénio da OCDE de 2005, que todos os Estados-Membros subscreveram e que agora será 
transposto para a legislação da UE. 

A falta de transparência provoca enormes derrapagens de custos e atrasos consideráveis, 
desrespeitando a disciplina instaurada no Convénio da OCDE. É igualmente propícia ao 
suborno e à corrupção.

O relator considera que os requisitos de prestação de informação previstos no Convénio da 
OCDE são insuficientes para monitorizar a qualidade das operações financeiras das ACE 
europeias. Está, além disso, preocupado com a perspectiva muito real de um aumento do 
número de falhas no futuro, nomeadamente na sequência da crise financeira e económica. 
Quanto ao sector do financiamento em geral, a crise financeira actual deverá sensibilizar os 
legisladores para a necessidade de normas de prestação de informação mais detalhadas que as 
actualmente previstas no Convénio da OCDE.

O Convénio da OCDE não contém os requisitos necessários para garantir a fixação leal dos 
preços dos prémios, uma vez que não implica normas de transparência, nem normas mínimas 
no cálculo dos riscos sociais e ambientais. O Convénio prevê apenas a notificação facultativa 
desses cálculos. Isto tem que ser visto num contexto em que a maioria dos projectos apoiados 
por ACE são tão arriscados que os mercados de capitais privados optam por não avançarem. 
O não estabelecimento de normas mínimas no cálculo de factores de risco sociais e 
ambientais nos custos do crédito ou de garantias estimula, mesmo entre as ACE dos 
Estados-Membros, uma corrida aos custos de crédito mais baixos, favorecendo assim um 
proteccionismo disfarçado.

O relator sugere uma clarificação dos requisitos de transparência sobre os cálculos dos riscos 
e a publicação dos veículos fora do balanço, assim como a obrigatoriedade da notificação do 
cálculo dos riscos sociais e ambientais. Concretamente, o relator propõe exigir aos 
Estados-Membros da União Europeia que apresentem um relatório anual à Comissão sobre as 
actividades efectuadas na matéria pelas suas ACE.

Agências de crédito à exportação e coerência das políticas da União Europeia

As ACE são instrumentos públicos das políticas potencialmente bem posicionados para 
contribuir para o financiamento de objectivos internacionais com os quais a UE se 
comprometeu, nomeadamente no que diz respeito às alterações climáticas e ao alívio da 
pobreza. O Tratado de Lisboa trouxe um requisito de coerência ao domínio da acção externa 
da UE na sua globalidade. As ACE terão certamente que ser julgadas perante esses objectivos.

No entanto, segundo as estimativas, o apoio prestado pelas ACE a projectos no domínio do 
petróleo, gás e indústrias extractivas é o dobro do de todos os bancos multilaterais de 
desenvolvimento no seu conjunto. Metade do conjunto dos projectos industriais de fortes 
taxas de emissão de CO2 nos países em desenvolvimento beneficiaria, de uma maneira ou 
outra, do apoio de uma ACE. Isto deve-se em parte ao facto de se tratar de projectos de alto 
risco, tendo em conta os seus impactos ambientais, políticos, sociais e culturais, que não 
avançariam sem o financiamento das ACE. 
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Assim, as ACE são "válvulas de segurança" estratégicas do desenvolvimento que 
desempenham um papel enorme no impacto ambientalmente nocivo de actividades das 
empresas. Enquanto instituições com caução pública, as ACE devem e podem, em vez disso, 
desempenhar um papel importante na promoção da transição para uma economia de baixas 
emissões de carbono, em coerência com os compromissos assumidos pelos seus governos 
nacionais relativamente ao clima.

Não obstante a nova situação criada pelo TFUE e as provas de que uma grande maioria dos 
créditos e garantias promovem actividades nos sectores do petróleo, das minas e das indústria 
extractivas que, segundo o Banco Mundial, são as que menos contribuem para o alívio da 
pobreza, a Comissão, na sua proposta de cobertura legislativa do dossier não vê qualquer 
necessidade de reexaminar o Convénio da OCDE no que diz respeito à sua coerência com as 
políticas e objectivos da UE (considerando 1), nem prevê avaliações de impacto 
(considerando 2). 

O relator sugere a inclusão de requisitos horizontais que possam efectivamente levar as ACE 
dos Estados-Membros a contribuírem para as políticas e objectivos da UE.


