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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillämpningen av vissa 
riktlinjer för statsstödda exportkrediter
(KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0456),

– med beaktande av artikel 133 i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665,

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0050/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från 
utskottet för utveckling och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Parterna i 
consensusöverenskommelsen medverkar i 
en kontinuerlig process avsedd att 
minimera snedvridningen av marknaden 
genom direkta och indirekta subventioner 
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och att upprätta lika konkurrensvillkor 
där de premier som tas ut av 
OECD-medlemmars statsstödda 
exportkreditinstitut är riskbaserade och 
täcker deras långfristiga kostnader och 
förluster i verksamheten. För att uppnå 
detta mål krävs mer öppenhet och 
redovisning från de statsstödda 
exportkreditinstitutens sida.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) För att stödja det pågående arbetet 
inom OECD mot högre standarder för 
öppenhet och redovisning för 
OECD-medlemmarnas statsstödda 
exportkreditinstitut och annorstädes bör 
unionen vidta ytterligare åtgärder för 
öppenhet och redovisning för statsstödda 
exportkreditinstitut med säte i unionen 
enligt bilaga 1a till detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 3c (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) EU:s principer och standarder, som 
framgår ur EU:s politik och lagstiftning 
och som återspeglar unionens mål för att 
utveckla och konsolidera demokratin och 
rättsstaten samt för att respektera 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
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friheter, enligt vad som föreskrivs i artikel 
21 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget), bör användas som en 
handledning för alla projekt som 
finansieras av statsstödda 
exportkreditinstitut med säte i unionen, 
bland annat de övergripande 
miljöprinciperna i EU-fördraget, de 
grundläggande mänskliga rättigheter som 
avses i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och de 
standarder som ingår i unionens miljö-
och sociallagstiftning och som är 
relevanta för sektorer och projekt som 
finansieras av statsstödda 
exportkreditinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 3d (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Europeiska unionens och dess 
medlemsstaters klimatmål, uttryckt i deras 
åtaganden i unionen eller internationellt, 
bör vägleda alla projekt som finansieras 
av statsstödda exportkreditinstitut med 
säte i unionen. Dessa omfattar följande:
slutdeklarationen från stats- och 
regeringscheferna vid G20-toppmötet i 
Pittsburgh den 24–25 september 2009 om 
att gradvis avveckla subventionerna till 
fossila bränslen, unionens mål att minska 
växthusgasutsläppen med 30 procent 
jämfört med 1990 års nivåer, att öka 
energieffektiviteten med 20 procent och 
att 20 procent av unionens 
energiförbrukning ska komma från 
förnybara källor senast 2020, samt 
unionens mål att minska sina 
växthusgasutsläpp med 80-95 procent 
senast 2050.
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Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Beslut 2001/76/EG bör följaktligen 
upphöra att gälla och ersättas med detta 
beslut, vars bilaga innehåller den 
konsoliderade och reviderade texten till 
consensusöverenskommelsen, och 
beslut 2001/77/EG bör upphöra att gälla.

(4) Beslut 2001/76/EG bör följaktligen 
upphöra att gälla och ersättas med detta 
beslut, vars bilaga 1 innehåller den 
konsoliderade och reviderade texten till 
consensusöverenskommelsen, och beslut 
2001/77/EG bör upphöra att gälla.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De riktlinjer som anges i 
consensusöverenskommelsen om riktlinjer 
för statsstödda exportkrediter skall 
tillämpas i gemenskapen.

De riktlinjer som anges i 
consensusöverenskommelsen om riktlinjer 
för statsstödda exportkrediter skall 
tillämpas i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
De ytterligare åtgärder för öppenhet och 
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redovisning som ska vidtas i unionen 
återfinns i bilaga 1a till detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga 1a
1) Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera till kommissionen om varje 
medlemsstats tillämpning av 
consensusöverenskommelsen. 
Alla anmälningar från KAPITEL IV: 
FÖRFARANDEN – med beaktande av 
bestämmelserna i bilaga V till
consensusöverenskommelsen – ska också 
rapporteras till kommissionen, bland 
annat alla aspekter av premiemetoderna, 
beräkning, regler och förfaranden som 
används vid handläggningen av 
medlemsstaternas statsstödda 
exportkrediter. 
2) Medlemsstaterna ska årligen till 
kommissionen rapportera om varje 
medlemsstats efterlevnad av 
bestämmelsen i artikel 23 i 
consensusöverenskommelsen där det 
krävs att risken för utebliven 
återbetalning av en exportkredit ska 
täckas av en premie utöver räntan.
3) Kommissionen ska årligen överlämna 
en rapport till Europaparlamentet med en 
sammanfattning av mottagna uppgifter 
där underlaget återfinns i en bilaga. 
Rapporten ska innehålla följande:
a) De metoder som används för 
landriskbedömningsmodellen, med 
uppgift om faktorer som beaktas och hur 
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de beaktas i samband med projekt som 
har stor inverkan, enligt OECD:s 
definition, och som godkänts under det år 
som rapporten hänför sig till.
b) De metoder som används för de ålagda 
premierna, bland annat prissättningen av 
risker som hänför sig till miljön, sociala 
frågor och mänskliga rättigheter, med 
uppgift om de faktorer som beaktas och 
hur de beaktas i samband med projekt 
som har stor inverkan, enligt OECD:s 
definition, och som godkänts under det år 
som rapporten hänför sig till.
c) De metoder som används för 
minimipremiesatser för landkreditrisk och 
kreditrisk på stat, kontantredovisning och 
periodiserad redovisning samt, där så är 
lämpligt, privatmarknadsindikatorer.
d) Differentieringar av 
minimipremiesatserna i syfte att ta hänsyn 
till skillnader i kvalitet mellan olika 
exportkreditprodukter och täckningsgrad. 
e) Användningen av verksamheter som 
inte tas med i balansräkningen och 
metoder för att införliva eventuella 
driftskostnader för dessa verksamheter.
f) Användningen av andra 
riskreduceringsinstrument.
4) Senast fem år efter ikraftträdandet av 
detta beslut ska kommissionen bedöma 
handläggningen av medlemsstaternas 
statstödda exportkrediter med hänsyn till
– riktmärkningen mot social-, arbets- och 
miljöstandarder samt standarder för 
mänskliga rättigheter i internationella 
avtal,
– behovet av rapporteringskrav om 
koldioxidutsläpp för att göra det möjligt 
att mäta projektens koldioxidavtryck,
– genomförandet av den gradvisa 
avvecklingen av subventioner till fossila 
bränslen.

Or. en
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MOTIVERING

De flesta industriländer, inklusive alla EU:s medlemsländer och de flesta tillväxtländer, har 
minst ett statsstött exportkreditinstitut som i de flesta fall, officiellt eller halvofficiellt, är 
statliga organ. Exportkreditinstituten utgör sammantaget världens största statliga 
finansieringskälla för projekt inom den privata sektorn. De summor som exportkreditinstituten 
lånar ut som finansiering av stora industri- och infrastrukturprojekt i utvecklingsländer är 
många gånger högre än summan av de motsvarande belopp som årligen betalas ut av alla 
multilaterala utvecklingsbanker. De garantier som beviljades under perioden 2004–2009 av 
exportkreditinstitut i EU:s medlemsländer uppgick sammanlagt till omkring 468 miljarder 
euro.

Exportkreditinstituten kan möjliggöra berättigad handel på områden där den privata 
kapitalmarknaden kommer till korta. De är betydligt bättre på att absorbera risker än privata 
aktörer, eftersom de inte behöver betala skatt och gå med vinst och har därför större möjlighet 
att undvika förlust på lån än de privata bankerna. Av samma anledning kan de dock också 
utgöra en stor risk för snedvridning av handeln, om deras finansieringstransaktioner inte styrs 
av gemensamma regler. 

Den överenskommelse om statsstödda exportkrediter (kallad consensusöverenskommelsen) 
som förhandlats fram inom OECD:s exportkreditgrupp tillhandahåller den viktigaste 
uppsättningen av gemensamma regler. Enligt WTO:s avtal om subventioner och 
utjämningsåtgärder (ASCM) – det juridiskt bindande internationella regelverket för statsstöd 
– betraktas exportkreditstöd till privata företag inte som en subvention, om stödet ges enligt 
reglerna i OECD:s consensusöverenskommelse. Förutsättningen för att de ska vara förenliga 
med regelverket är att exportkrediter underställs kraven på återbetalning inom en viss tid och 
att en minimipremieavgift tas ut som täckning för eventuellt utebliven återbetalning av 
exportkrediten (kreditrisken), som ska vara riskbaserad och tillräckligt hög för att täcka 
långfristiga kostnader och förluster i verksamheten.

Exportkreditinstitut och brister i insynen
Föredraganden erkänner till fullo att exportkreditinstituten är viktiga instrument för att stödja 
de europeiska företagens handel och investeringar.  Med tanke på att de flesta av EU:s 
medlemsländer har underskott i sina finanser är det dock mycket viktigt att deras 
verksamheter bedrivs på ett ekonomiskt sunt sätt. Det skulle skada allmänhetens förtroende 
för exportkreditinstituten om det såg ut som om de skulle behöva hjälp från skattebetalarna 
för att kunna återfinansiera sin verksamhet. 

Det visar sig dock vara omöjligt att ta reda på vad exportkreditinstituten finansierar eller 
tidigare har finansierat. Endast knapphändig information finns tillgänglig. I vissa länder 
lämnar de inte ens regelbundet någon övergripande redovisning av sina transaktioner under 
året. På andra håll saknas separata uppgifter om utlåningen inom olika sektorer eller den 
geografiska spridningen av lån. Detta trots att det finns krav på öppenhet i OECD:s 
consensusöverenskommelse från 2005 som alla EU:s medlemsstater anslutit sig till och som 
nu ska införlivas i EU-lagstiftningen. 
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Bristen på transparens gör det möjligt att grovt överskrida alla kostnads- och tidsramar i strid 
med de krav på break-even som ingår i OECD:s consensusöverenskommelse. Den banar 
också väg för mutor och korruption.

Föredraganden bedömer att kraven på rapportering i OECD:s consensusöverenskommelse inte 
är tillräckliga för att det ska vara möjligt att kontrollera att exportkreditinstituten inom EU 
bedriver sin verksamhet på ett ekonomiskt sunt sätt. Han är dessutom oroad över den mycket 
påtagliga risken för ett ökat antal framtida kreditförluster, i synnerhet de som kommer i den 
finansiella och ekonomiska krisens kölvatten. Vad beträffar finanssektorn i allmänhet, bör den 
pågående finanskrisen göra oss lagstiftare uppmärksamma på att redovisningskraven måste 
vara mer detaljerade än de för närvarande är i OECD:s consensusöverenskommelse.

OECD:s consensusöverenskommelse saknar de regler som krävs för att det ska vara möjligt 
att garantera en rättvis prissättning av premier, eftersom den inte säger något om transparens 
eller om minimikrav för tillämpningen av social och miljömässig riskberäkning. Enligt 
OECD-överenskommelsen behöver sådana beräkningar bara redovisas på frivillig grund. 
Detta måste ses i ljuset av det faktum att de flesta projekt med exportkreditstöd är så 
riskfyllda att aktörerna på den privata kapitalmarknaden avstår från att delta. Att man inte 
lyckats ställa upp minimikrav för beräkningen av sociala och miljömässiga riskfaktorer i 
kostnaderna för krediter och garantier ger upphov till en kapplöpning i riktning mot de lägsta 
kreditpriserna, till och med mellan exportkreditinstituten i EU:s medlemsstater, och det 
innebär att man främjar en förtäckt protektionism.

Föredraganden föreslår att reglerna stramas upp när det gäller kraven på öppenhet i 
riskberäkningarna och redovisningen av verksamheter utanför balansräkningen, och att det 
blir obligatoriskt att redovisa de sociala och miljömässiga riskberäkningarna. Konkret föreslår 
föredraganden att det ska införas regler om att EU:s medlemsstater årligen måste rapportera 
till kommissionen om exportkreditinstitutens verksamhet i respektive land i detta hänseende.

Exportkreditinstitut och samstämmighet mellan olika politikområden inom EU

Exportkreditinstituten skulle kunna vara välfungerande politiska instrument som kan bidra till 
finansieringen av de internationella mål som EU stöder, i synnerhet beträffande 
klimatförändringarna och fattigdomsbekämpningen. Med Lissabonfördraget följer starkare 
krav på samstämmighet mellan EU:s samtliga yttre åtgärder. Exportkreditinstituten måste 
definitivt bedömas i ljuset av dessa mål.

Exportkreditinstituten beräknas emellertid stå bakom mer än dubbelt så många olje-, gas- och 
gruvprojekt som alla multilaterala utvecklingsbanker tillsammans. Hälften av alla 
koldioxidutsläppsintensiva industriprojekt i utvecklingsländerna har någon form av 
exportkreditstöd. Detta beror delvis på att de flesta av dessa projekt medför stora risker på 
grund av sin miljömässiga, politiska, sociala och kulturella inverkan, och att de aldrig skulle 
sättas i verket utan exportkreditstöd. 

Exportkreditinstituten är alltså grundbultar i den strategiska utvecklingen och bär ett stort 
ansvar för de skadliga inverkningarna av företagens verksamheter. Som de statsstödda organ 
de är borde exportkreditinstituten i stället spela en viktig roll i främjandet av övergången till 
en koldioxidsnål ekonomi, vilket skulle ligga i linje med de nationella klimatåtagandena.
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Oaktat den nya situationen under fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och det 
obestridliga faktum att den största andelen krediter och garantier som beviljas av 
exportkreditinstituten går till olje- och gruvprojekt samt annan utvinning, vilket enligt 
Världsbanken minst av allt bidrar till fattigdomsbekämpningen, ser kommissionen i sitt 
förslag till inledning av lagstiftningstexterna inget behov av att ändra i OECD:s 
consensusöverenskommelse för att den ska överensstämma med EU:s politik och mål (skäl 1) 
eller att låta göra en konsekvensbedömning (skäl 2). 

Föredraganden föreslår att övergripande krav införs som verkligen skulle kunna styra 
exportkreditinstituten i EU:s medlemsstater så att de bidrar till EU:s politik och mål.


