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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur iqis li l-krediti ta’ esportazzjoni huma għodod importanti għall-appoġġ tal-
impriżi tal-UE. Fid-dawl taż-żieda fit-talba għal krediti ta’ esportazzjoni appoġġjati 
uffiċjalment, hu ta’ importanza kbira li l-aktar regolament OECD riċenti ta’ dan l-istrument 
jiġi introdott fl-Istati Membri mill-aktar fis possibbli. 

L-appoġġ għall-krediti ta’ esportazzjoni ta’ terminu medju u terminu twil huwa għodda li sa 
issa mhuwiex sfruttat bis-sħiħ fl-Istati Membri kollha u għandu jiġi mħeġġeġ. Il-krediti ta’ 
esportazzjoni jistgħu jgħinu fil-ħolqien ta’ impjiegi billi jiżguraw l-iffinanzjar għal proġetti li, 
mingħajr il-krediti, kien jkollhom aċċess ħafna aktar ristrett għall-kapital minħabba n-natura 
mhux tas-suq tagħhom.

Ir-Rapporteur jinnota li kwalunkwe leġiżlazzjoni ġdida f’dan il-qasam għandha tevita l-
ħolqien ta' kwalunkwe burokrazija ġdida li żżid mal-ispejjeż diġà eżistenti. Is-superviżjoni fil-
livell Ewropew tal-krediti ta’ esportazzjoni għandha tiġi introdotta bħala eċċezzjoni meta jsir 
tgħawwiġ ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Il-prinċipju tas-sussidarjetà għandu jitħares. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Arranġament ikkontribwixxa 
sabiex jittaffa l-impatt tal-kriżi ekonomika 
u finanzjarja attwali, permezz tal-ħolqien 
ta’ impjiegi billi jiġi appoġġjat il-kummerċ 
u l-investiment ta’ kumpaniji li, mingħajr 
l-arranġament, ma kinux jingħataw 
kreditu fis-settur privat.
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-aġenziji ta' kreditu ta' 
esportazzjoni għandhom jikkunsidraw u 
jirrispettaw l-objettivi u l-politiki tal-
Unjoni. Meta jappoġġjaw il-kumpaniji tal-
Unjoni, dawn l-aġenziji għandhom ikunu 
konformi u jippromwovu l-prinċipji u l-
istandards tal-Unjoni f’tali oqsma bħal 
konsolidazzjoni tad-demokrazija, tar-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem u tal-
politika ta’ koerenza għall-iżvilupp.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Madankollu, l-aġenziji tal-kreditu ta’ 
esportazzjoni tal-Istati Membri għandhom 
jeżaminaw b’attenzjoni l-applikazzjonijiet 
li jaslulhom filwaqt li jikkunsidraw li l-
appoġġ uffiċjali mogħti bħala kreditu ta’ 
esportazzjoni jista’ potenzjalement, fiż-
żmien medju u fit-tul, jikkontribwixxi 
għad-defiċit pubbliku tal-Istat Membru 
tagħhom, partikularment meta jiġi 
kkunsidrat ir-riskju miżjud li ma 
jirrispettawx l-obbligi tagħhom minħabba 
l-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) L-aġenziji ta' kreditu ta' 



AD\839441MT.doc 5/7 PE448.949v03-00

MT

esportazzjoni għandhom jeżaminaw bir-
reqqa applikazzjonijiet li jaslulhom sabiex 
jiżdiedu bl-aktar mod possibbli l-
benefiċċji tal-appoġġ uffiċjali pprovdut 
filwaqt li jiġi kkunsidrat il-fatt li kreditu 
ta' esportazzjoni mmirat tajjeb 
jikkontribwixxi għall-opportunitajiet ta’ 
aċċess ta' suq ġdid għall-kumpaniji tal-
Unjoni, partikularment l-SMEs, filwaqt li 
jiġi mrawwem kummerċ miftuħ u ġust u 
ta' benefiċju reċiproku għat-tkabbir wara 
l-kriżi. 

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2e) L-OECD teħtieġ l-iżvelar ta’ 
informazzjoni dwar il-kreditu ta' 
esportazzjoni mill-pajjiżi membri tagħha 
sabiex tipprevenihom minn imġiba 
protezzjonista jew li tfixkel is-suq. Fi ħdan 
l-Unjoni, it-trasparenza għandha tiġi 
żgurata sabiex jiġi ggarantit livell ugwali 
għall-Istati Membri.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
proposta għal deċiżjoni ġdida sabiex 
tirrevoka u tissostitwixxi din id-deċiżjoni 
mill-aktar fis possibbli ladarba jintlaħaq 
ftehim dwar il-verżjoni ġdida tal-
Arranġament fost il-Parteċipanti tal-
OECD u mhux aktar tard minn xahrejn 
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wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Article 1 b (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 1b
Il-Kunsill għandu jirrapporta 
annwalment lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
minn kull Stat Membru tal-Arranġament 
għal Krediti ta’ Esportazzjoni 
Uffiċjalment Appoġġjati.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artiklu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1 c
Il-karta tal-bilanċ minn aġenziji ta' 
kreditu ta' esportazzjoni ta’ kwalunkwe 
Stat Membru għandha tipprovdi ħarsa 
ġenerali sħiħa tal-assi u r-
responsabilitajiet tal-aġenzija. L-użu ta' 
vetturi li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ 
minn aġenziji ta' kreditu ta' esportazzjoni 
għandhom isiru trasparenti b’mod sħiħ.
Kumpaniji, li mhumiex SMEs, li 
jibbenefiċjaw minn kreditu ta' 
esportazzjoni għandhom jippubblikaw il-
kotba tal-kontijiet finanzjarji pajjiż 
b’pajjiż.
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