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Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (2α) Ο ∆ιακανονισµός έχει συµβάλει στο 
µετριασµό του αντικτύπου της τρέχουσας 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης χάρη στη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας µέσω της στήριξης της εµπορικής 
και επενδυτικής δραστηριότητας 
επιχειρήσεων στις οποίες άλλως δεν θα 
χορηγείτο πίστη στο πλαίσιο του ιδιωτικού 
τοµέα. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Οι οργανισµοί εξαγωγικών 
πιστώσεων θα πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη και να τηρούν τους στόχους και 
τις πολιτικές της Ένωσης. Κατά τη 
στήριξη των επιχειρήσεων της Ένωσης, 
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οι εν λόγω οργανισµοί θα πρέπει να 
τηρούν και να προωθούν τις αρχές και τα 
πρότυπα της Ένωσης σε τοµείς όπως η 
εδραίωση της δηµοκρατίας, ο σεβασµός 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η 
εσωτερική συνέπεια της πολιτικής για την 
ανάπτυξη. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (2γ) Ωστόσο, οι οργανισµοί εξαγωγικών 
πιστώσεων των κρατών µελών θα πρέπει 
να εξετάζουν προσεκτικά τις αιτήσεις που 
λαµβάνουν έχοντας κατά νου ότι η 
δηµόσια στήριξη που παρέχεται µε τη 
µορφή εξαγωγικών πιστώσεων θα 
µπορούσε δυνάµει µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα να συνεισφέρει στο 
δηµόσιο έλλειµµα του κράτους µέλους, 
ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ο αυξηµένος 
κίνδυνος αθέτησης των ανειληµµένων 
υποχρεώσεων λόγω των επακόλουθων 
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2δ) Οι οργανισµοί εξαγωγικών 
πιστώσεων θα πρέπει να εξετάζουν 
προσεκτικά τις αιτήσεις που λαµβάνουν 
για να µεγιστοποιούν τα οφέλη από τη 
δηµόσια στήριξη που παρέχεται έχοντας 
κατά νου ότι καλά στοχοθετηµένες 
εξαγωγικές πιστώσεις θα συµβάλουν σε 
ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες αγορές για 
τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως τις 
µικρές και µεσαίου µεγέθους 
επιχειρήσεις, ευνοώντας ταυτόχρονα το 
ανοικτό και δίκαιο εµπόριο και την 
αµοιβαία επωφελή ανάπτυξη µετά την 
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κρίση.  

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (2ε) Ο ΟΟΣΑ επιβάλλει τη γνωστοποίηση 
πληροφοριών περί εξαγωγικών 
πιστώσεων από τα µέλη του για να 
εµποδίζει την ανάπτυξη συµπεριφοράς 
προστατευτισµού ή στρέβλωσης της 
αγοράς από αυτά. Εντός της Ένωσης 
πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια για να 
υπάρχουν εχέγγυα ανταγωνισµού επί ίσοις 
όροις για τα κράτη µέλη. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 στ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2στ) Οι οργανισµοί εξαγωγικών 
πιστώσεων έχουν καταστεί η µεγαλύτερη 
πηγή δηµόσιας χρηµατοδότησης για 
αναπτυσσόµενες χώρες. Ως εκ τούτου, το 
συνδεόµενο µε τις εξαγωγικές πιστώσεις 
χρέος αποτελεί τη µεγαλύτερη συνιστώσα 
του δηµόσιου χρέους των 
αναπτυσσόµενων χωρών. Σηµαντικό 
µερίδιο της χρηµατοδότησης σχεδίων 
εξαγωγικών πιστώσεων στις 
αναπτυσσόµενες χώρες επικεντρώνεται 
σε τοµείς όπως µεταφορές, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο και ορυχεία και ευρείας 
κλίµακας υποδοµές, όπως µεγάλα 
φράγµατα. 

Αιτιολόγηση 

Οι ΟΕΠ έχουν εξελιχθεί στη µεγαλύτερη πηγή δηµόσιας χρηµατοδότησης για τις αναπτυσσόµενες 

χώρες, τα δάνειά τους όµως συνεχίζουν να έχουν υψηλότερα επιτόκια από εκείνα της Παγκόσµιας 

Τράπεζας ή του ∆ΝΤ. Οι ΟΕΠ είναι, λοιπόν, οι µεγαλύτεροι δηµόσιοι πιστωτές των χωρών 

αυτών, και το σχετικό µε τους ΟΕΠ χρέος αποτελεί το πιο µεγάλο κοµµάτι του δηµόσιου χρέους 

των αναπτυσσόµενων χωρών: σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες, µεταξύ 30-40% του συνολικού 

χρέους του δηµόσιου τοµέα. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ζ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2ζ) Οι συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό 
συµµετέχουν σε µια συνεχή διαδικασία 
που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της 
στρέβλωσης της αγοράς  και στην 
καθιέρωση ισότιµων όρων 
ανταγωνισµού, όπου τα ασφάλιστρα που 
χρεώνουν οι οργανισµοί εξαγωγικών 
πιστώσεων των µελών του ΟΟΣΑ που 
τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης βασίζονται 
στον κίνδυνο και καλύπτουν το 
λειτουργικό κόστος και τις ζηµίες σε 
µακροπρόθεσµη βάση. Προκειµένου να 
προωθηθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται 
διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων από 
τους οργανισµούς εξαγωγικών πιστώσεων 
που τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 η (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2η) Προς υποστήριξη της εν εξελίξει 
διαδικασίας που λαµβάνει χώρα στον 
ΟΟΣΑ µε στόχο την επίτευξη 
υψηλότερων προτύπων διαφάνειας και 
υποβολής εκθέσεων για τους οργανισµούς 
εξαγωγικών πιστώσεων σε µέλη του 
ΟΟΣΑ και αλλού, η Ένωση θα πρέπει να 
εφαρµόσει πρόσθετα µέτρα διαφάνειας 
και υποβολής εκθέσεων για τους 
εγκατεστηµένους στην Ένωση 
οργανισµούς εξαγωγικών πιστώσεων που 
τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης, όπως 
ορίζεται στο παράρτηµα 1α του παρόντος 
κανονισµού. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 θ (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 
(2θ) Η ανάπτυξη και η εδραίωση της 
δηµοκρατίας καθώς και ο σεβασµός των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και 
αναφέρονται στο Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και οι περιβαλλοντικές αρχές και  
οι γενικές αρχές της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), 
συµπληρωνόµενες από άλλα 
παραδείγµατα ορθής πρακτικής θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται ως 
κατευθυντήριες αρχές για όλα τα σχέδια 
που χρηµατοδοτούνται από 
εγκατεστηµένους στην Ένωση 
οργανισµούς εξαγωγικών πιστώσεων που 
τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης, και 
περιλαµβάνουν αξιολόγηση κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού αντικτύπου, ο 
οποίος περιλαµβάνει τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τα πρότυπα που 
ενσωµατώνονται στον κορµό της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
νοµοθεσίας της Ένωσης σχετικά µε τους 
τοµείς και τα έργα που χρηµατοδοτούνται 
από οργανισµούς εξαγωγικών πιστώσεων. 
Οι «Κοινές Προσεγγίσεις» του ΟΟΣΑ στη 
σηµερινή τους διατύπωση, 
περιλαµβάνουν ήδη ρητή δυνατότητα 
χρησιµοποίησης προτύπων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη 
δωροδοκία, τη βιώσιµη δανειοδότηση και 
το περιβάλλον ως σηµείων αναφοράς 
κατά την ανασκόπηση σχεδίων. Η χρήση 
της δυνατότητας αυτής πρέπει να 
ενθαρρυνθεί περαιτέρω λαµβανοµένου 
υπόψη ότι οι χρηµατοδότες έργων, οι 
εξαγωγείς, τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και οι οργανισµοί εξαγωγικών 
πιστώσεων έχουν διαφορετικούς ρόλους, 
ευθύνες και επιρροή όσον αφορά τα 
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σχέδια που τυγχάνουν δηµόσιας 
στήριξης. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ι (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2ι) Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών µελών της όσον αφορά 
το κλίµα από την άποψη των ενωσιακών 
και διεθνών δεσµεύσεών τους θα πρέπει 
να αποτελούν καθοδηγητικό παράγοντα 
για όλα τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται 
από εγκατεστηµένους στην Ένωση 
οργανισµούς εξαγωγικών πιστώσεων που 
τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης. Στις 
δεσµεύσεις αυτές συγκαταλέγονται: η 
τελική δήλωση των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων στη διάσκεψη κορυφής της 
οµάδας G20 στο Πίτσµπουργκ που 
πραγµατοποιήθηκε στις 24 και 25 
Σεπτεµβρίου 2009 για σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών 
καυσίµων· οι στόχοι της Ένωσης για 
µείωση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου κατά 30% σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990, για αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και για 
επίτευξη ποσοστού ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές επί της ενεργειακής 
κατανάλωσης της τάξης του 20% έως το 
2020· τέλος, ο στόχος της Ένωσης για 
µείωση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου κατά 80 έως 95% έως το 
2050. Η κατάργηση των επιδοτήσεων 
ορυκτών καυσίµων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από µέτρα που θα 
διασφαλίζουν ότι δεν θα θιγεί το βιοτικό 
επίπεδο των εργατών και των φτωχών. 

Τροπολογία  11 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ια (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2ια) Οι αρχές που διέπουν την ΕΚΕ, οι 
οποίες τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης 
σε διεθνές επίπεδο, τόσο από τον ΟΟΣΑ 
και τη ∆ιεθνή Oργάνωση Eργασίας 
(∆ΟΕ), όσο και από τα Ηνωµένα Έθνη, 
αφορούν την υπεύθυνη συµπεριφορά που 
αναµένεται να επιδεικνύουν οι 
επιχειρήσεις και προϋποθέτουν κατά 
πρώτον το σεβασµό της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, ιδίως στους τοµείς της 
απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων, 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του 
περιβάλλοντος, του συµφέροντος των 
καταναλωτών και της διαφάνειας 
απέναντί τους, της καταπολέµησης της 
διαφθοράς, καθώς και της φορολογίας. 
Επίσης, η ιδιαίτερη κατάσταση και οι 
δυνατότητες των ΜΜΕ θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη. 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ιβ (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2ιβ) ∆εδοµένων των εντεινόµενων 
ανταγωνιστικών συνθηκών στις 
παγκόσµιες αγορές και προκειµένου να 
αποτραπούν τυχόν ανταγωνιστικά 
µειονεκτήµατα για τις εταιρίες της 
Ένωσης, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες 
του ΟΟΣΑ να προσελκύσει τη συνεργασία 
των µη συµµετεχόντων στο ∆ιακανονισµό 
και θα πρέπει να χρησιµοποιούν διµερείς 
και πολυµερείς διαπραγµατεύσεις µε 
σκοπό τη θέσπιση παγκόσµιων προτύπων 
όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις που 
τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης. Τα 
παγκόσµια πρότυπα στον τοµέα αυτό 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
να ισχύουν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού 
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στο διεθνές εµπόριο. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ιγ (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2ιγ) Μολονότι οι χώρες του ΟΟΣΑ 
καθοδηγούνται από το ∆ιακανονισµό, οι 
εκτός ΟΟΣΑ χώρες, και ιδίως οι 
αναδυόµενες, δεν συµµετέχουν στο 
∆ιακανονισµό, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
κίνδυνος δηµιουργίας αθέµιτου 
πλεονεκτήµατος για τους εξαγωγείς των 
χωρών αυτών. Θα πρέπει εποµένως να 
παρακινηθούν οι χώρες αυτές να 
ενταχθούν στον ΟΟΣΑ και να 
συµµετάσχουν στο ∆ιακανονισµό. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ιδ (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2ιδ) Λαµβανοµένης υπόψη της πολιτικής 
της ΕΕ για τη βελτίωση των κανονισµών, 
µε στόχο την απλοποίηση και τη 
βελτίωση της υπάρχουσας κανονιστικής 
νοµοθεσίας, η Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη, κατά τις µελλοντικές ανασκοπήσεις 
του ∆ιακανονισµού, θα πρέπει να 
εστιάσουν την προσοχή τους στη µείωση 
των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις 
επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών 
εξαγωγικών πιστώσεων. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ιε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2ιε) Οι βελτιώσεις του ∆ιακανονισµού 
πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη συνοχή µε 
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το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), προκειµένου να συµβάλουν στην 
επίτευξη του γενικού στόχου της 
ανάπτυξης και εδραίωσης της 
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου και 
το σεβασµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 
ελευθεριών. Συµπληρωµατικά µέτρα 
πρέπει ωστόσο να εφαρµοσθούν στην 
Ένωση κατά τη µεταφορά του 
∆ιακανονισµού του ΟΟΣΑ στο ενωσιακό 
δίκαιο, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
συµβατότητα µεταξύ του ∆ιακανονισµού 
του ΟΟΣΑ και του δικαίου της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η ανασκόπηση αυτή του νοµοθετικού πλαισίου δίνει την ευκαιρία να εφαρµοσθεί το άρθρο 208 

της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι ο περιορισµός και η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο 

στόχο της πολιτικής της Ένωσης στο πεδίο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ο σκοπός αυτός 

πρέπει να γίνεται σεβαστός όταν η Ένωση εφαρµόζει πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν 

αναπτυσσόµενες χώρες. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 ιστ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2ιστ) Η µεθοδολογία για την αξιολόγηση 
του κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
αντικτύπου που εξασφαλίζει τη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των 
οργανισµών εξαγωγικών πιστώσεων θα 
πρέπει να συνάδει πλήρως µε τις αρχές 
της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, τη Συµφωνία του Κοτονού και 
την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την 
Ανάπτυξη και θα πρέπει να αντανακλά τη 
δέσµευση και τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την 
Αλλαγή του Κλίµατος (UNFCCC), τη 
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την 
Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), καθώς 
και την επίτευξη των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και τα 
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κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα, όπως ενσωµατώνονται στις 
διεθνείς συµφωνίες. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(4) Συνεπώς, η απόφαση 2001/76/ΕΚ 

πρέπει να καταργηθεί και να 

αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση 

µε το συνηµµένο σε αυτή ενοποιηµένο και 

αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ιακανονισµού 

και η απόφαση 2001/77/ΕΚ πρέπει να 

καταργηθεί. 

(4) Συνεπώς, η απόφαση 2001/76/ΕΚ 

πρέπει να καταργηθεί και να 

αντικατασταθεί από τον παρόντα 

κανονισµό µε το συνηµµένο σε αυτή, ως 
παράρτηµα 1, ενοποιηµένο και 
αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ιακανονισµού 

και η απόφαση 2001/77/ΕΚ πρέπει να 

καταργηθεί. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Οι κατευθυντήριες γραµµές που 

περιέχονται στο ∆ιακανονισµό για τις 

κατευθυντήριες γραµµές στον τοµέα των 

εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 

δηµόσιας στήριξης εφαρµόζονται στην 

Κοινότητα. 

Οι κατευθυντήριες γραµµές που 

περιέχονται στο ∆ιακανονισµό για τις 

κατευθυντήριες γραµµές στον τοµέα των 

εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 

δηµόσιας στήριξης εφαρµόζονται στην 

Ένωση. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση 
νέου κανονισµού ο οποίος καταργεί και 
αντικαθιστά τον παρόντα κανονισµό το 
ταχύτερο δυνατό µετά τη συµφωνία νέας 
εκδοχής του ∆ιακανονισµού µεταξύ των 
συµµετεχόντων στον ΟΟΣΑ και πάντως 
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πριν από την παρέλευση διµήνου από τη 
θέση του σε ισχύ. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 β (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 Άρθρο 1β 

 Τα πρόσθετα µέτρα σχετικά µε τη 
διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων που 
προβλέπεται να εφαρµοστούν στην 
Ένωση παρατίθενται στο παράρτηµα 1α 
του παρόντος κανονισµού.  

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1γ 

  Το Συµβούλιο υποβάλλει κατ' έτος 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Επιτροπή σχετικά µε την από κάθε 
κράτος µέλος υλοποίηση του 
∆ιακανονισµού περί κατευθυντηρίων 
γραµµών για τις εξαγωγικές πιστώσεις, 
που τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 δ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1δ 

  Ο ισολογισµός του οργανισµού 
εξαγωγικών πιστώσεων οιουδήποτε 
κράτους µέλους παρέχει πλήρη 
επισκόπηση των στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού του οργανισµού. Η χρήση 
µηχανισµών εκτός ισολογισµών από τους 
οργανισµούς εξαγωγικών πιστώσεων 



 

 

 PE455.928/ 12 

 EL 

διενεργείται µε πλήρη διαφάνεια. 

 Επιχειρήσεις, πλην των µικρών και 
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες 
λαµβάνουν εξαγωγικές πιστώσεις 
δηµοσιεύουν χρηµατοπιστωτικούς 
λογαριασµούς ανά χώρα. 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 α (νέo) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 Παράρτηµα 1α 

 1) Με την επιφύλαξη των προνοµίων των 
οργάνων των κρατών µελών που ασκούν 
την εποπτεία των εθνικών προγραµµάτων 
εξαγωγικών πιστώσεων, κάθε κράτος 
µέλος συντάσσει  ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.  

 Αυτή η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:  

 - παρουσίαση όλων των εθνικών 
µηχανισµών και προγραµµάτων για τα 
οποία ισχύει ο ∆ιακανονισµός και της 
συµµόρφωσής τους προς το 
∆ιακανονισµό, ιδίως την απαίτησή του τα 
ασφάλιστρα να είναι ανάλογα µε τον 
κίνδυνο και να καλύπτουν τα 
µακροπρόθεσµα έξοδα λειτουργίας· 

 - γενική παρουσίαση των σηµαντικών 
επιχειρησιακών εξελίξεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς και 
συµµόρφωσή τους µε το ∆ιακανονισµό 
(νέες δεσµεύσεις, χρηµατοδοτικά 
ανοίγµατα, ασφάλιστρα, καταβληθείσες 
απαιτήσεις και εξοφλητικές εισπράξεις, 
καθώς και µηχανισµοί αξιολόγησης του 
περιβαλλοντικού κινδύνου)· 

 - παρουσίαση των πολιτικών του κράτους 
µέλους προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι 
οι αναπτυξιακοί στόχοι και πολιτικές της 
Ένωσης καθοδηγούν τις δραστηριότητες 
στους τοµείς των εξαγωγικών πιστώσεων 
όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και 
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κοινωνικά θέµατα, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, τη βιώσιµη δανειοδότηση 
και την καταπολέµηση της δωροδοκίας. 

 2) Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την ανάλυσή της για την 
ετήσια έκθεση δραστηριότητας στην 
οποία αξιολογεί τη συνέπεια των κρατών 
µελών προς τις αναπτυξιακές πολιτικές 
της Ένωσης και σχολιάζει τις γενικές 
εξελίξεις στον τοµέα πολιτικής.  

 3) Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά µε τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται στα 
διάφορα φόρα διεθνούς συνεργασίας, 
ιδίως στον ΟΟΣΑ και το G-20, και στις 
διµερείς συνεδριάσεις µε τρίτες χώρες, 
περιλαµβανοµένων των συνόδων 
κορυφής και των διαπραγµατεύσεων για 
τις συµφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας και τις συµφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών, προκειµένου οι 
τρίτες χώρες, ιδιαίτερα οι αναδυόµενες 
οικονοµίες, να θεσπίσουν κατευθυντήριες 
γραµµές για τη διαφάνεια των 
οργανισµών τους εξαγωγικών πιστώσεων 
σε επίπεδο το οποίο να συνάδει 
τουλάχιστον µε τις Κοινές Προσεγγίσεις 
του ΟΟΣΑ. 

 

 

 

 


