
PR\932175RO.doc PE508.182v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru comerţ internaţional

2012/2320(INI)

4.4.2013

PROIECT DE RAPORT
referitor la primul raport anual al Comisiei adresat Parlamentului European cu 
privire la activitățile agențiilor de credit la export ale statelor membre
(2012/2320(INI))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Yannick Jadot



PE508.182v01-00 2/11 PR\932175RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................8



PR\932175RO.doc 3/11 PE508.182v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la primul raport anual al Comisiei adresat Parlamentului European cu 
privire la activitățile agențiilor de credit la export ale statelor membre

(2012/2320(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientări în domeniul 
creditelor la export care beneficiază de susținere oficială și de abrogare a Deciziilor 
2001/76/CE și 2001/77/CE1,

– având în vedere propunerea privind Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. .../... din 
14 martie 2013 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul 
creditelor la export care beneficiază de susținere oficială (C(2013)1378),

– având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la finanțarea comerțului și 
a investițiilor pentru IMM-urile din UE: facilitarea accesului la credite pentru sprijinirea 
internaționalizării2,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică 
comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia Europa 20203,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică europeană 
în domeniul investițiilor internaționale4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 privind politica comercială 
internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice5,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și 
standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale6,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea socială 
a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale7,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a UE (2010/C 83/02),

– având în vedere Comunicarea Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 12 decembrie 2011 (COM(2011)0886), 

                                               
1 JO L 236, 8.12.2011, p. 45.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0469.
3 JO C 56E, 26.2.2013, p.87.
4 JO C 296E, 2.10.2012, p. 34.
5 JO C 99E, 3.4.2012, p.94.
6 JO C 99E, 3.4.2012, p. 31.
7 JO C 99E, 3.4.2012, p. 101.
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– având în vedere strategia Comisiei Europene pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei 
din 19 octombrie 2010 (COM(2010)0573),

– având în vedere Cadrul strategic al UE și planul de acțiune privind drepturile omului și 
democrația adoptat de Consiliu la 26 iunie 2012 (11855/2012),

– având în vedere Principiile directoare ale ONU din 16 iunie 2011 privind activitățile 
comerciale și drepturile omului (HR/PUB/11/04, 2011 Organizația Națiunilor Unite),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2013),

A. întrucât programele de credit la export ale statelor membre reprezintă un instrument 
important pentru multiplicarea oportunităților comerciale și de afaceri pentru 
întreprinderile europene;

B. întrucât Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de 
susținere oficială stabilește obligații pentru statele membre de a raporta anual Comisiei, 
prevăzând totodată delegarea de competențe Comisiei, ceea ce permite transpunerea 
rapidă în legislația UE a modificărilor intervenite în mecanismele OCDE;

C. întrucât, potrivit articolului 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), „politica comercială comună se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor 
acțiunii externe a Uniunii”;

D. întrucât principiile în baza cărora Uniunea își organizează relațiile cu țările din lume și 
orientările pentru acțiunile întreprinse de Uniune pe scena internațională sunt incluse la 
articolele 3 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), care este un acord cu 
caracter obligatoriu încheiat între statele membre;

E. întrucât în Comunicarea din decembrie 2011 a Comisiei și a Înaltului Reprezentant pentru 
afaceri externe și politica de securitate se afirmă că „întreprinderile europene ar trebui 
încurajate să dea dovadă de diligența necesară pentru a se asigura că activitățile lor 
respectă drepturile omului, indiferent de locul în care se desfășoară”;

F. întrucât în Cadrul strategic ale UE și planul de acțiune privind drepturile omului și 
democrația, adoptat de Consiliul European, se afirmă că UE va promova drepturile omului 
în toate domeniile fără excepție în care desfășoară acțiuni externe;

G. întrucât Carta drepturilor fundamentale a UE este un document cu caracter obligatoriu 
care trebuie respectat de instituțiile și statele membre ale UE atunci când pun în aplicare 
legislația UE și întrucât în strategia Comisiei pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei 
se afirmă explicit faptul că aceasta se aplică acțiunilor externe ale UE;

H. întrucât Uniunea și statele sale membre au salutat Principiile directoare ale ONU privind 
activitățile comerciale și drepturile omului în care, la principiul 4 referitor la relațiile 
dintre stat și mediul de afaceri, sunt menționate în mod explicit agențiile de credit la 
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export;

I. întrucât sprijinul sub formă de credite la export este deseori acordat unor proiecte de 
anvergură care întâmpină dificultăți în accesul la credite comerciale din cauza unor riscuri 
de mediu ridicate, pe care agențiile de credit la export (ACE) trebuie să le includă în preț
în mod corespunzător;

J. întrucât, la 14 martie 2013, Comisia a propus un regulament delegat de modificare a 
anexei II la Regulamentul nr. 1233/2011,

1. recunoaște eforturile depuse de Comisie pentru a crea un cadru de raportare anuală de 
către statele membre cu privire la activitățile lor de creditare la export desfășurate în 
temeiul Regulamentului nr. 1233/2011, cu scopul de a spori gradul de transparență la 
nivelul UE;

2. confirmă recepționarea neoficială a primului raport anual al Comisiei din 14 decembrie 
2012 privind activitățile de creditare la export ale statelor membre, în care se evaluează 
răspunsurile a 20 dintre cele 27 de state membre care mențin programe active de creditare 
la export, precum și recepționarea rapoartelor acestor state membre sub formă de anexe; 
invită Comisia să aprobe aceste documente în vederea publicării lor, pentru a se îndeplini 
obiectivul principal al regulamentului - sporirea gradului de transparență;

3. salută faptul că în raportul Comisiei se prezintă clar amploarea și importanța activităților 
de creditare la export desfășurate de statele membre în 2011, care reprezintă o expunere 
totală de peste 250 de miliarde EUR, inclusiv 260 de tranzacții în legătură cu care sunt 
consemnate importante implicații de mediu, și care constituie oportunități comerciale și de 
afaceri semnificative pentru întreprinderile europene;

4. subliniază, în ceea ce privește amploarea activităților de creditare la export ale statelor 
membre, importanța considerentului (4) din Regulamentul nr. 1233/2011, în care se face 
apel la respectarea obiectivelor de acțiune externă ale Uniunii, cum ar fi consolidarea 
democrației, respectarea drepturilor omului și coerența politicii de dezvoltare, precum și 
combaterea schimbărilor climatice; reamintește, în acest sens, importanța cerințelor 
specifice de raportare formulate în anexa I din regulament pentru a permite Comisiei și 
Parlamentului să efectueze o evaluare a modului în care sunt respectate aceste obiective;

5. subliniază că rapoartele anuale ale statelor membre, precum și evaluarea acestor rapoarte 
de către Comisie nu răspund încă intenției Parlamentului de a fi în măsură să aprecieze 
dacă activitățile de creditare la export ale statelor membre respectă obiectivele de politică 
externă ale Uniunii, obiective consacrate la articolele 3 și 21 din TUE, precum și modul în 
care sunt tratate riscurile de mediu la calcularea primelor de către ACE;

6. ia act de declarația inclusă de Comisie în raportul anual, în care se constată că statele 
membre dau dovadă de o disponibilitate generală clară de a aplica în programele lor de 
creditare la export politici ale căror obiective corespund spiritului general al articolelor 3 
și 21;

7. subliniază însă că, în prezent, pe baza rapoartelor transmise de statele membre, Comisia 
nu este în măsură să evalueze dacă activitățile de creditare la export ale statelor membre 
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respectă obiectivele Uniunii din domeniul acțiunii externe;

Stabilirea unui cadru de referință pentru evaluarea modului în care ACE respectă 
obiectivele de acțiune externă ale Uniunii

8. este de acord cu observația formulată de Comisie în raportul anual, potrivit căreia este 
dificil să se stabilească un cadru precis pentru evaluarea respectării legislației UE; repetă, 
totuși, că articolul 21 rămâne elementul de referință în raport cu care trebuie evaluate 
politicile aplicate tranzacțiilor de creditare la export;

9. subliniază că Uniunea va fi un actor de încredere puternic la nivel global numai dacă 
statele membre și instituțiile europene vor urmări o politică externă consecventă;

10. recomandă grupului de lucru al Consiliului pe problema creditelor la export și Comisiei să 
coopereze cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în vederea elaborării, înainte 
de termenul de prezentare a următorului raport anual, a unei metodologii pentru o 
raportare pertinentă cu privire la respectarea articolului 21;

11. consideră extrem de important ca statele membre să fie invitate să monitorizeze și să 
raporteze cu privire la existența, rezultatele și eficacitatea procedurilor de diligență 
necesară aplicate la selecția proiectelor care beneficiază de sprijin oficial prin intermediul 
creditelor la export, pentru a se evalua posibilul lor impact asupra drepturilor omului;

12. este conștient de faptul că ACE recurg la informațiile prezentate de partenerii lor de 
proiecte; este convins de faptul că, dacă ACE le va cere o abordare structurată a 
procedurilor de diligență necesară pentru a putea fi eligibili pentru finanțare destinată 
proiectelor, partenerii de proiecte vor dori să le efectueze singuri, atenuând astfel costurile 
administrative suplimentare suportate de ACE;

13. consideră că progresele realizate de ACE în procesul de raportare cu privire la respectarea 
drepturilor omului reprezintă un exemplu pentru îmbunătățirea raportării și cu privire la 
obiectivele acțiunii externe ale UE consacrate la articolul 21, cum ar fi eradicarea sărăciei, 
precum și cu privire la modul în care sunt tratate riscurile de mediu;

Raportarea cu privire la modul în care sunt tratate riscurile de mediu în calculul 
primelor acordate de ACE

14. constată că ACE din statele membre raportează în prezent cu privire la faptul că evaluează 
riscurile de mediu, dar nu și cu privire la modul în care acestea sunt incluse în calculul 
primelor acordate de ACE; consideră că acest tip de raportare este esențial pentru 
asigurarea unor condiții egale;

Raportarea cu privire la pasivele contingente

15. constată că ACE din statele membre raportează în prezent în moduri diferite cu privire la 
expunerea față de pasivele contingente; solicită Comisiei să elaboreze o definiție comună 
care să reflecte dorința Parlamentului de a fi informat cu privire la expunerile din afara 
bilanțului;
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Orientări ale Comisiei și evaluarea de către aceasta

16. invită Comisia să ofere statelor membre orientări pentru următoarea perioadă de raportare, 
inclusiv în ceea ce privește modul de raportare cu privire la existența și eficacitatea 
procedurilor de diligență necesară legate de politicile lor din domeniu drepturilor omului, 
precum și în ceea ce privește modul de raportare cu privire la tratarea riscurilor de mediu;

17. se așteaptă ca în următorul raport anual Comisia să includă o declarație în care să se 
menționeze dacă aceasta a reușit să evalueze respectarea de către statele membre a 
obiectivelor Uniunii din domeniul acțiuni externe, iar dacă răspunsul este negativ, să 
includă recomandări cu privire la modurile de îmbunătățire a raportării în acest sens;

Raportul Comisiei privind contactele cu țările care nu fac parte din OCDE

18. salută călduros eforturile depuse de Comisie în 2012, împreună cu SUA, în vederea 
implicării Chinei, Braziliei, Rusiei și a altor economii emergente majore în procesul de 
creare a Grupului de lucru internațional al furnizorilor principali de finanțare pentru 
export (GLI);

19. recomandă ca GLI să fie dezvoltat în funcție de sectoare, pentru a se constitui baza pentru 
prevederile orizontale din a doua fază, în care se va asigura adoptarea comună de către 
ACE din țările OCDE și din țările din afara OCDE a unor standarde eficace în domeniile 
mediului, social și al drepturilor omului;

o

o o

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui 
Consiliului European, Consiliului, Comisiei, parlamentelor naționale și secretariatului 
OCDE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În 2011, Parlamentul și Consiliul au convenit să transpună în legislația UE mecanismul din 
2005 al OCDE privind activitățile de creditare la export. În cadrul acestui proces s-a convenit 
să i se confere Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru transpunerea viitoarelor 
versiuni ale mecanismului OCDE în schimbul unei transparențe sporite la nivelul UE a 
activităților de creditare la export ale statelor membre. Anexa I la Regulamentul nr. 
1233/2011, adoptat ca rezultat al acestui proces, conține elementele obligației statelor membre 
de a raporta anual Comisiei:

- cu privire la active și pasive, indemnizații plătite și recuperări, angajamente noi, 
expuneri și prime, precum și cu privire la pasivele contingente care ar putea apărea în 
urma unor activități de creditare la export care beneficiază de susținere oficială;

- cu privire la modul în care sunt luate în considerare riscurile legate de mediu, care 
pot atrage după sine alte riscuri importante, în cadrul activităților de creditare la export 
care beneficiază de susținere oficială;

- o evaluare a respectării de către Agențiile de credit la export a obiectivelor și 
obligațiilor UE.

Ultimul punct din obligația de raportare a statelor membre este introdus în textul principal al 
regulamentului la considerentul (3), care îi conferă o pondere și o direcție deosebite:

(3) În procesul constituirii, dezvoltării și punerii în aplicare a sistemelor naționale de 
credit la export și al desfășurării activităților de supraveghere a creditelor la export 
care beneficiază de susținere oficială, statele membre ar trebui să respecte dispozițiile 
generale ale Uniunii privind acțiunea externă, cum ar fi consolidarea democrației, 
respectarea drepturilor omului și coerența politicilor în favoarea dezvoltării, precum și 
lupta împotriva schimbărilor climatice.

Prevederile generale de la nivelul Uniunii referitoare la acțiunea externă sunt consacrate la 
articolele 3 și 21 din TEU.

De asemenea, în anexa I se conține o obligație pentru Comisie de a raporta anual 
Parlamentului cu privire la negocierile întreprinse în vederea instituirii unor standarde globale 
în ceea ce privește creditele la export care beneficiază de susținere oficială.

Prima perioadă de raportare, conform Regulamentului nr. 1233/2011, vizează anul 2011. 

La 14 decembrie 2012, președintele Comisiei INTA a Parlamentului a primit, cu titlu 
neoficial, proiectul de raport anual al Comisiei cu privire la activitățile de creditare la export 
desfășurate de statele membre în 2011. În acest proiect sunt evaluate rapoartele a 20 de state 
membre, dintre cele 27, care desfășoară programe active de creditare la export. Toate cele 20 
de rapoarte ale statelor membre au fost transmise în aceeași zi. 

La 4 martie 2013, Comisia INTA a Parlamentului și Comitetul pentru politică comercială al 
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Consiliului (CPC) au primit același set de documente, fără modificări, cu titlu de „documente 
cu acces limitat”, respectiv documente care conțin informații cu caracter sensibil destinate 
persoanelor care trebuie să le cunoască din motive profesionale, pentru a fi distribuite la nivel 
intern exclusiv membrilor comisiei noastre.

La 21 martie 2013, Parlamentul a primit și raportul Comisiei privind negocierile întreprinse 
de Comisie în domeniul creditelor la export pentru perioada 2011-2012, în sensul 
Regulamentului nr. 1233/2011. Acest document, de asemenea, a fost transmis cu titlu de 
„document cu acces limitat”.

Între timp, Comisia INTA a început să trateze acest raport prin adoptarea, în decembrie 2012, 
a unei decizii a coordonatorilor comisiei și prin organizarea a două ședințe de schimburi de 
opinii în cadrul Comisiei INTA, care au avut loc la 21 februarie și la 21 martie 2013, pentru a 
asigura contribuția la timp a Parlamentului la redactarea de către statele membre a celui de al 
doilea raport anual. Documentele în cauză nu au putut fi puse la dispoziția publicului interesat 
prin intermediul site-ului de internet al INTA cu ocazia celor două schimburi de opinii din 
cadrul comisiei. Până în ziua redactării prezentei expuneri de motive, documentele care se află 
la baza prezentului raport nu sunt disponibile pentru publicul larg.

Raportorul este profund îngrijorat și contestă această abordare a Comisiei, bazată pe 
confidențialitate, care contravine flagrant obiectivului însuși al Regulamentului nr. 1233/2011 
de a spori transparența la nivelul UE în ceea ce privește activitățile de creditare la export ale 
statelor membre. Revendicările raportorului sunt exprimate în primele puncte ale prezentului 
raport.

La 27 martie 2013, Parlamentul a primit primul Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 
.../... din 14 martie 2013 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul 
creditelor la export care beneficiază de susținere oficială. Obiectivul regulamentului delegat 
este de a actualiza Regulamentul de bază nr. 1233/2011 ținând seama de noile mecanisme ale 
OCDE privind modificarea sistemului de prime din cadrul mecanismului OCDE, de Acordul 
sectorial privind creditele la export pentru aeronave civile și de Acordul sectorial privind 
creditele la export pentru proiectele care vizează sursele regenerabile de energie, atenuarea 
schimbărilor climatice și apa.

Deși nu are obiecții față de conținutul amendamentelor propuse, raportorului îi este greu să 
conceapă situația în care se conferă competența de a elabora un act delegat fără să fie 
îndeplinite cerințele necesare în materie de transparență din Regulamentul de bază nr. 
1233/2011.

Acest dezechilibru este accentuat de calitatea scăzută a rapoartelor statelor membre privind 
activitățile lor de creditare la export în 2011, precum și a evaluării acestor rapoarte prezentate 
de Comisie.

Pe de altă parte, în raportul Comisiei se prezintă clar anvergura acțiunii și importanța ACE. 
Expunerea consemnată legată de activitățile ACE din statele membre în 2011 s-a ridicat la 
peste 250 de miliarde EUR, inclusiv 260 de tranzacții în legătură cu care sunt consemnate 
importante implicații de mediu. Precum s-a exprimat deja în acest sens în cadrul procedurii 
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legislative care viza Regulamentul nr. 1233/2011, raportorul salută faptul că statele membre 
au la dispoziție un astfel de instrument, care contribuie la crearea de oportunități comerciale și 
de afaceri pentru întreprinderile europene. 

Văzute în perspectivă, aceste cifre reprezintă aproape dublul bugetului anual al Uniunii. Cu 
titlu de comparație, bugetul de care dispune Uniunea la rubrica „Uniunea ca actor global” se 
ridică la mai puțin de 10 miliarde EUR. Prin urmare, ACE sprijină proiecte a căror valoare 
este cel puțin de 25 de ori mai mare decât creditele rezervate anual în bugetul Uniunii pentru 
acțiunea sa externă.

Amploarea activităților desfășurate de ACE confirmă univoc importanța considerentului (4) 
din Regulamentul nr. 1233/2011, în care se afirmă că respectarea obiectivelor de acțiune 
externă ale Uniunii, cum ar fi consolidarea democrației, respectarea drepturilor omului și 
coerența politicii de dezvoltare, precum și combaterea schimbărilor climatice, ar trebui să 
ghideze cu strictețe utilizarea de către statele membre a acestui instrument. Prin urmare, sunt 
la fel de importante și cerințele de raportare formulate în anexa I la regulament, pentru a 
permite Parlamentului să efectueze o evaluare a modului în care sunt respectate aceste 
obiective.

Pe de altă parte, rapoartele anuale ale statelor membre, precum și evaluarea de către Comisie a 
acestor rapoarte răspund în mică măsură intenției Parlamentului de a fi în măsură să efectueze 
o astfel de evaluare. Acest lucru este valabil îndeosebi în ceea ce privește raportarea cu privire
la elementele nefinanciare din anexa I, cum ar fi tratarea riscurilor de mediu în calculul 
primelor acordate de ACE și respectarea obiectivelor de politică externă ale Uniunii.

Într-o anumită măsură, aceste neajunsuri erau de așteptat. Unele state membre depun eforturi 
lăudabile pentru a raporta cu privire la aceste subiecte mai dificile, cum ar fi Germania, Italia, 
Belgia, Țările de Jos și Danemarca. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că nu există încă 
o metodologie consacrată pentru raportarea cu privire la aspectele nefinanciare, iar statele 
membre, dar și instituțiile europene, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, nu îndeplinesc 
încă cerințele Tratatului de la Lisabona și, deci, nu pot demonstra că respectă obiectivele de 
acțiune externă ale Uniunii.

Prin urmare, pentru a contribui la îmbunătățirea raportării, restul raportului conține 
recomandări adresate statelor membre și Comisiei cu privire la modul de redactare a 
următorului raport anual, astfel încât să răspundă mai bine așteptărilor noastre privind 
monitorizarea activității desfășurate de ACE. Este vizată în special raportarea cu privire la 
respectarea de către statele membre, în activitățile lor de creditare la export, a obiectivelor de 
acțiune externă conținute în articolele 3 și 21 din Tratatul de la Lisabona. 

O altă serie de recomandări vizează și raportarea cu privire la calculul de către ACE al primei 
de risc de mediu și la pasivele contingente, precum și cu privire la activitățile Comisiei care 
vizează implicarea țărilor din afara OCDE.

În finalul raportului Comisia este invitată să ofere statelor membre orientări, astfel încât, pe 
baza următoarelor rapoarte anuale, să fie în măsură să prezinte efectiv Parlamentului o 
evaluare din care să reiasă dacă, în opinia Comisiei, se poate considera sau nu că activitățile 
de creditare la export ale statelor membre respectă obiectivele de acțiune externă ale UE.
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