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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin 
public
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2006)0456),

– având în vedere articolul 133 din Tratatul CE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0050/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional, avizul Comisiei pentru 
dezvoltare și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Participanții la Acord sunt implicați 
într-un proces continuu menit să reducă 
la minimum denaturarea pieței cauzată de 
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subvențiile directe sau indirecte și să 
stabilească condiții concurențiale 
echitabile în care primele percepute de 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public din țările 
membre ale OCDE sunt bazate pe riscuri 
și le acoperă cheltuielile de funcționare și 
pierderile pe termen lung. Pentru a 
progresa în realizarea acestui obiectiv, 
este necesar un nivel mai ridicat de 
transparență și raportare din partea 
agențiilor de credit la export care 
beneficiază de sprijin public.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În sprijinul procesului continuu din 
cadrul OCDE vizând niveluri mai ridicate 
de transparență și raportare pentru 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public din țările 
membre ale OCDE și nu numai, Uniunea 
ar trebui să aplice măsuri suplimentare 
privind transparența și raportarea pentru 
agențiile de credit la export care 
beneficiază de sprijin public cu sediul în 
Uniune, așa cum se prevede în anexa 1a 
la prezenta decizie.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Principiile și standardele UE, 
derivate din legislația și politica UE și
care reflectă obiectivele Uniunii de 
dezvoltare și consolidare a democrației și 
a statului de drept, precum și de 
respectare a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale prevăzute la 
articolul 21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE), ar trebui să ghideze 
toate proiectele finanțate de agențiile de 
credit la export care beneficiază de sprijin 
public și care au sediul în Uniune, 
inclusiv principiile fundamentale de 
mediu înscrise în TUE, drepturile 
fundamentale ale omului menționate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și standardele integrate în 
corpul legislației sociale și de mediu a 
Uniunii, relevantă pentru sectoarele și 
proiectele finanțate prin agențiile de 
credit la export care beneficiază de sprijin 
public.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Obiectivele Uniunii Europene și ale 
statelor sale membre în materie de 
schimbări climatice asumate în cadrul 
angajamentelor lor internaționale și la 
nivelul Uniunii ar trebui să ghideze toate 
proiectele finanțate de agențiile de credit 
la export care beneficiază de sprijin 
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public și care au sediul în Uniune. 
Acestea cuprind: declarația finală a 
șefilor de stat și de guvern cu ocazia 
summitului G20 de la Pittsburgh din 24-
25 septembrie 2009 pentru eliminarea 
progresivă a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili; obiectivele Uniunii de 
a-și reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră cu 30% față de nivelurile din 1990, 
de a crește eficiența energetică cu 20% și 
de a genera 20% din consumul său de 
energie din surse regenerabile până în 
2020; și obiectivul Uniunii de a-și reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-
95% până în 2050.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, Decizia 2001/76/CE ar 
trebui abrogată și înlocuită cu prezenta 
decizie cu textul consolidat și revizuit al 
acordului atașat ca anexă, iar Decizia 
2001/77/CE ar trebui abrogată,

(4) Prin urmare, Decizia 2001/76/CE ar 
trebui abrogată și înlocuită cu prezenta 
decizie cu textul consolidat și revizuit al 
acordului atașat ca anexa 1, iar Decizia 
2001/77/CE ar trebui abrogată,

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientările cuprinse în Acordul privind 
orientările pentru creditele la export care 
beneficiază de sprijin public se aplică în 

Orientările cuprinse în Acordul privind 
orientările pentru creditele la export care 
beneficiază de sprijin public se aplică în 



PR\836155RO.doc 9/14 PE452.514v01-00

RO

cadrul Comunității. cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Măsurile suplimentare privind 
transparența și raportarea, care urmează 
să fie aplicate în Uniune, sunt descrise în 
anexa 1a la prezenta decizie.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa 1a

(1) Statele membre prezintă anual 
Comisiei un raport cu privire la punerea 
în aplicare a Acordului de către fiecare 
stat membru în parte. 

Toate notificările de la CAPITOLUL IV: 
PROCEDURI - ținând cont de dispozițiile 
stabilite în anexa V la Acord - sunt 
raportate și Comisiei, inclusiv toate 
aspectele privind metodologia, calculul și 
normele și procedurile în ceea ce privește 
primele utilizate în operațiunile legate de 
creditele la export care beneficiază de 
sprijin public din statele membre. 

(2) Statele membre prezintă anual 



PE452.514v01-00 10/14 PR\836155RO.doc

RO

Comisiei rapoarte privind respectarea 
dispozițiilor de la articolul 23 din Acord, 
care prevede ca riscul de nerambursare a 
creditelor la export să fie acoperit de 
prime, în plus față de dobânzile negative.

(3) Comisia prezintă un raport anual 
Parlamentului European în care se 
rezumă datele primite și la care se 
anexează documentele de bază. 

Raportul va cuprinde:

(a) metodologia pentru modelul de 
evaluare a riscurilor de țară, cu detalierea 
factorilor care sunt luați în considerare și 
analiza lor în raport cu proiectele cu 
impact mare, conform definiției date de 
OCDE, aprobate în timpul anului care 
face obiectul raportului;

(b) metodologia pentru primele percepute, 
inclusiv evaluarea riscurilor ecologice, 
sociale și în materie de drepturile omului, 
cu detalierea factorilor care sunt luați în 
considerare și analiza lor în raport cu 
proiectele cu impact mare, conform 
definiției date de OCDE, aprobate în 
timpul anului care face obiectul 
raportului;

(c) metodologia utilizată pentru ratele 
minime ale primei (RMP) aplicabile 
pentru riscul de țară și riscul de credit 
suveran, principiile contabilității de casă 
și de angajamente, precum și indicatorii 
de piață, acolo unde este cazul;

(d) diferențierile RMP-urilor care țin 
seama de diferențele de calitate ale 
produselor de credit la export și de 
procentajul acoperirii oferite; 

(e) utilizarea elementelor din afara 
bilanțului și metodologia de înglobare a 
tuturor costurilor operaționale ale unor 
astfel de elemente;
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(f) utilizarea oricăror alte instrumente de 
reducere a riscurilor.
(4) Cel mai târziu la cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei decizii, 
Comisia evaluează operațiunile de credit 
la export care beneficiază de sprijin 
public realizate de statele membre, ținând 
seama de
- compararea cu standardele sociale, de 
mediu, de muncă și în materie de 
drepturile omului, înscrise în acordurile 
internaționale;
- nevoia unor cerințe de raportare privind 
emisiile de carbon pentru a permite 
măsurarea amprentei de carbon a 
proiectelor;
- implementarea eliminării progresive a 
subvențiilor pentru combustibilii fosili.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Majoritatea țărilor industrializate, inclusiv toate statele membre ale UE și cea mai mare parte 
a țărilor emergente dețin cel puțin o agenție de credite la export care beneficiază de sprijin 
public (ACE), aceasta fiind de obicei un organ oficial sau cvasioficial al guvernului lor. ACE 
reprezintă, în mod colectiv, cea mai importantă sursă de finanțare oficială pentru proiectele 
din sectorul privat din lume. Sumele subscrise de ACE în cadrul unor proiecte industriale și 
de infrastructură de amploare în țările în curs de dezvoltare depășesc cu mult totalul finanțării 
anuale acordate de băncile multilaterale de dezvoltare. Cuantumul total al garanțiilor pentru 
credit la export acordate în perioada 2004-2009 de către ACE din statele membre ale UE 
poate fi evaluat la aproximativ 468 de miliarde EUR. 

ACE facilitează comerțul legitim în situațiile în care piața de capital privat eșuează. Ele au o 
capacitate mult mai ridicată de absorbție a riscurilor decât actorii din sectorul privat, deoarece 
nu trebuie să plătească taxe și să realizeze profituri și, prin urmare, au o marjă mult mai mare 
de manevră pentru a atinge pragul de rentabilitate în cazul acordării unui credit decât băncile 
private. Cu toate acestea, din același motiv, ACE reprezintă, de asemenea, o potențială cauză 
de denaturare masivă a comerțului, în cazul în care operațiunile lor de finanțare nu sunt 
reglementate de norme comune. 

„Acordul privind creditele la export care beneficiază de sprijin public, negociat în cadrul 
Grupului de credit la export al OCDE („Acordul”), prevede cel mai important set de norme 
comune. În conformitate cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii 
(ASMC), care instituie cadrul internațional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 
reglementarea subvențiilor guvernamentale, sprijinul acordat societăților private pentru 
creditele la export nu este considerat a fi o subvenție, dacă acest sprijin este acordat în 
conformitate cu Acordul OCDE. Pentru a se conforma Acordului creditele la export trebuie să 
facă obiectul unor cerințe de rambursare într-o anumită limită de timp și trebuie să fie 
percepută o rată minimă a primei (RMP) pentru a acoperi riscul nerambursării creditelor la 
export (riscul de credit), care trebuie să fie calculată în funcție de riscuri și să fie suficientă 
pentru a acoperi costurile de exploatare și pierderile pe termen lung.

Agențiile de credit la export și deficiențele în materie de transparență

Raportorul este pe deplin de acord cu faptul că ACE reprezintă un instrument important 
pentru sprijinirea comerțului și a investițiilor întreprinderilor europene.  Având în vedere 
existența deficitului public în majoritatea statelor membre ale UE, este totuși foarte important 
ca operațiunile ACE să fie viabile din punct de vedere financiar. Sprijinul public pentru ACE 
ar fi subminat, dacă acestea ar trebui să apeleze la contribuabili pentru a-și refinanța 
operațiunile. 

Cu toate acestea, se dovedește a fi imposibil să se identifice activitățile pe care ACE le 
finanțează sau le-au finanțat în trecut. Este disponibilă doar o cantitate redusă de informații. 
Anumite ACE nici măcar nu raportează cu regularitate bilanțul global al operațiunilor lor 
anuale. Numeroase alte ACE nu raportează date defalcate cu privire la activitatea lor 
sectorială de creditare sau la distribuția geografică a fondurilor acordate. Această situație 
există în ciuda cerințelor privind transparența din Acordul OCDE din 2005, la care toate 
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statele membre ale UE aderă și care va fi acum transpus în legislația UE.

Lipsa transparenței face posibilă existența unor costuri uriașe și a unor depășiri ale 
termenelor, în contradicție cu normele privind pragul de rentabilitate prevăzute în Acordul 
OCDE. Lipsa transparenței facilitează și acordarea de mită și actele de corupție.

Raportorul consideră că cerințele privind raportarea din Acordul OCDE sunt insuficiente 
pentru a monitoriza viabilitatea operațiunilor financiare ale ACE europene. Acesta este, în 
plus, îngrijorat de perspectiva cât se poate de reală a unui număr ridicat de cazuri de 
nerambursare în viitor, în special în perioada ulterioară crizei financiare. În ceea ce privește 
sectorul finanțărilor în general, actuala criză financiară ar trebui să sensibilizeze legislatorii cu 
privire la faptul că sunt necesare norme de raportare mai detaliate decât cele care sunt 
cuprinse efectiv în Acordul OCDE.

Acordul OCDE nu cuprinde cerințele necesare pentru a garanta stabilirea unor valori 
echitabile pentru prime, deoarece nu include norme în materie de transparență și standarde 
minime pentru evaluarea riscurilor sociale și de mediu. Acordul OCDE prevede numai 
notificarea voluntară a unor astfel de evaluări. Trebuie să se țină seama de acest lucru în 
condițiile în care majoritatea proiectelor care beneficiază de sprijinul ACE sunt atât de 
riscante încât piețele de capital privat refuză să se implice în acestea. În condițiile în care nu 
se stabilesc standarde minime pentru evaluarea factorilor de risc pe plan social sau ecologic în 
cadrul costurilor creditelor sau ale garanțiilor, există riscul să fie stimulată o concurență, chiar 
și între ACE din statele membre ale UE, în vederea obținerii unui cost cât mai redus al 
creditului, promovându-se astfel un protecționism deghizat.

Raportorul sugerează să se pună ordine în cerințele de transparența în ceea ce privește 
evaluarea riscurilor și publicarea elementelor din afara bilanțului și să se introducă 
obligativitatea notificării evaluării riscurilor sociale și de mediu. Concret, raportorul 
sugerează să se impună statelor membre ale UE să prezinte anual Comisiei un raport cu 
privire la activitățile ACE de pe teritoriul lor.

Agențiile de credit la export și coerența politicilor la nivelul UE

ACE sunt instrumente de politică publică dotate cu un potențial important de a contribui la
finanțarea obiectivelor internaționale pe care UE și le-a asumat, în special în ceea ce privește 
schimbările climatice și atenuarea sărăciei. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, crește importanța cerinței referitoare la coerența întregii sfere a acțiunii externe a 
UE. Este necesar, cu siguranță, ca ACE să fie evaluate în conformitate cu aceste obiective.

Cu toate acestea, se estimează că ACE sprijină de două ori mai multe proiecte din domeniul 
exploatării petrolului, al gazului și al mineritului decât totalitatea băncilor multilaterale de 
dezvoltare. Jumătate din proiectele industriale cu un nivel ridicat de emisii de CO2 din țările 
în curs de dezvoltare beneficiază de o anumită formă de sprijin acordat de ACE. Acest lucru 
se datorează, în parte, faptului că majoritatea acestor proiecte prezintă un grad ridicat de risc 
datorită consecințelor lor ecologice, politice, sociale și culturale și nu ar putea să fie puse în 
aplicare fără sprijinul și asistența financiară a ACE. 

Astfel, ACE sunt elemente esențiale ale dezvoltării strategice, care contribuie într-o măsură 
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extrem de mare la efectele nocive asupra mediului generate de activitățile întreprinderilor. 
Având în vedere că sunt instituții guvernamentale, ACE ar trebui și ar putea să joace un rol 
important, în schimb, în promovarea tranziției către o economie cu un nivel redus de emisii de 
CO2, în conformitate cu angajamentele adoptate la nivel național de guvernele lor în domeniul 
climei.

În pofida noii situații existente în conformitate cu TFUE, adoptat la Lisabona, și a datelor care 
dovedesc că majoritatea creditelor și garanțiilor acordate de ACE promovează activitățile de 
exploatare a petrolului, miniere și extractive care, potrivit Băncii Mondiale, contribuie în cea 
mai mică măsură la atenuarea sărăciei, Comisia, în introducerea sa la propunerea legislativă, 
nu consideră necesar să se examineze coerența Acordului OCDE cu politicile și obiectivele 
UE [punctul (1)] sau să se realizeze o evaluare de impact [punctul (2)]. 

Raportorul sugerează includerea unor cerințe orizontale care ar putea, stimula efectiv ACE din 
statele membre ale UE să contribuie la politicile și obiectivele UE.


