
DT\819075DA.doc PE442.926v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

24.6.2010

ARBEJDSDOKUMENT
om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter 

Udvalget om International Handel

Ordfører: Yannick Jadot



PE442.926v01-00 2/6 DT\819075DA.doc

DA

Indledning

Anvendelsesområdet for Rådets beslutning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt 
støttede eksportkreditter er at gennemføre arrangementet vedrørende offentligt støttede 
eksportkreditter ("arrangementet"), som blev forhandlet i OECD's eksportkreditgruppe, i dens 
udgave fra 2005, i EU-retten. Den eksisterende EU-lovgivning fra 2002, som bygger på en 
tidligere udgave af arrangementet, vil blive erstattet. 

Kommissionens og Rådets begrundelse for at gennemføre arrangementet i EU-retten er, at den 
giver mere retssikkerhed for EU-medlemsstaternes eksportkreditagenturer ved, at deres 
aktiviteter ikke vil blive anfægtet ved WTO's tvistbilæggelsesmekanisme. I henhold til WTO's 
aftale om subsidier og udligningsforanstaltninger, som foreskriver en retligt bindende 
international ramme for regulering af statsstøtte, anses støtte til private selskaber med 
eksportkreditter ikke som subsidier, hvis støtten ydes i overensstemmelse med OECD's 
arrangement (sikker ordning). 

OECD's arrangement er en såkaldt gentlemanaftale mellem dens deltagere, en fleksibel, retligt 
ikke-bindende instrument til rådighed for dens deltagere, som kan ændre det uden at følge 
OECD's beslutningsprocedure eller ratifikationsprocedure. Tidligere udgaver af OECD's 
arrangement blev gennemført i deltagernes lovgivning med yderligere krav, som var mere 
vidtrækkende end, hvad der var fastsat i OECD's arrangement. Det er dermed muligt for 
Parlamentet at tilføje krav til arrangementet, når det gennemføres i EU-retten, og ordføreren 
henstiller til, at der gøres brug af denne mulighed.

Det giver anledning til et særligt problem, at OECD konstant ændrer arrangementet, mens 
gennemførelsen af arrangementet i EU-retten skal ske på grundlag af en bestemt udgave af 
arrangementet. Dette forslag til beslutning bygger på en udgave af OECD's arrangement fra 
2005, men visse kapitler er i mellemtiden i denne udgave blevet ændret i OECD, og der er 
blevet tilføjet et kapitel.

Eksportkreditagenturernes rolle og omfang

Eksportkreditagenturer er offentlige organer, som yder statsgaranterede lån, garantier, 
kreditter og forsikringer til private selskaber fra deres hjemland, for at de kan drive 
virksomhed i udlandet, navnlig i de finansielt og politisk risikofyldte udviklingslande. De 
fleste industrialiserede lande, herunder alle EU-medlemsstater og de fleste vækstlande har 
mindst et eksportkreditagentur, der som regel en offentlig eller næsten en offentlig filial af 
deres statsadministration. 

For så vidt angår mellemlange og langfristede lån og kreditter (mere end to år) er 
eksportkreditagenturerne samlet verdens største kilde til offentlig finansiering af den private 
sektors projekter. Eksportkreditagenturernes garantistillelse i forbindelse med store industri-
og infrastrukturprojekter i udviklingslande overgår flere gange den kombinerede årlige 
finansiering fra alle multilaterale udviklingsbanker. 

For så vidt angår kortfristet finansiering (mindre end to år, hovedsagelig finansiering af 
handelsaktiviteter), ydede eksportkreditagenturer i 2007 støtte til omkring 10 % af 
verdenshandelen, hvilket udgjorde omkring 1,4 billioner USD i transaktioner og investeringer. 
Disse beløb er steget som følge af den nuværende finansielle krise, hvor 
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eksportkreditagenturerne af G20 opfordres til at fremme handelsstrømme ved at yde 
yderligere kortfristet finansiering.

Et af de største eksportkreditagenturer blandt OECD's medlemmer er ExIM Bank i USA, som 
er udset til at spille førende rolle i den amerikanske regerings nye nationale eksportinitiativ 
for at øge landets andel af verdenseksporten. Også vækstlandene har indset værdien af 
eksportkreditagenturer i forbindelse med deres ekportfremmestrategier. Den kinesiske ExIm 
Bank er blandt de tre største eksportkreditagenturer.

Det samlede omfang af eksportkreditgarantier i perioden 2004-2009 fra EU-medlemsstaternes 
eksportkreditagenturer udgør omkring 468 mia. EUR. Den finansielle krise medførte en 
eksplosiv stigning i efterspørgslen efter eksportkreditagenturernes finansiering til projekter.
Når et projekt først er omfattet af et eksportkreditagenturs garanti, er private banker mindre 
tilbageholdende med at finansiere disse projekter.

Eksportkreditagenturer og den bæredygtige udvikling

Det anslås, at eksportkreditagenturer støtter dobbelt så mange olie-, gas- og mineprojekter 
som alle de multilaterale udviklingsbanker tilsammen. Halvdelen af alle industriprojekter, der 
er emissionsintensive, i udviklingslandene modtager en form for støtte fra 
eksportkreditagenturer ifølge en undersøgelse fra 2000, som blev udarbejdet af World 
Resources Institute. Dette skyldes delvist, at de fleste af disse projekter har en høj risiko som 
følge af deres miljømæssige, sociale og kulturelle følger, og vil ikke blive gennemført uden 
støtte og økonomisk bistand fra eksportkreditagenturer. 

Eksportkreditagenturer støtter ofte projekter, som Verdensbankgruppen eller andre 
multilaterale banker anser for at være for risikofyldte og for skadelige til at modtage støtte. 
Dette skyldes delvist den intense konkurrence mellem eksportkreditagenturer for at åbne 
markeder for deres hjemlands virksomheder. Dette skaber en "nedadgående spiral", som 
tilskynder eksportkreditagenturer til at støtte projekter med ringe eller ingen miljømæssige 
eller sociale kontrolforanstaltninger. 

Ilisu-dæmningen i Tyrkiet, som vil bevirke, at ca. 78 000 personer, hovedsagelig etniske 
kurdere, bliver fordrevet og vil have ødelæggende konsekvenser for miljøet, er et godt 
eksempel på dette. Verdensbanken afviste at finansiere projektet. Til trods for dette gik 
eksportkreditagenturer fra Østrig, Schweiz og Tyskland videre med projektet, selv om de 
efterfølgende blev tvunget til at trække sig tilbage som følge af internationalt pres. 

Eksportkreditagenturer er dermed strategiske grundpiller, som spiller en væsentlig rolle i 
forbindelse med de miljømæssigt skadelige følger, som skyldes virksomhedernes aktiviteter. 
Som statsstøttede institutioner bør og kunne eksportkreditagenturer i stedet spille en vigtig 
rolle for at fremme overgangen til en lav-CO2-økonomi i overensstemmelse med deres 
nationale regeringers klimaforpligtelser.

Eksportkreditagenturer har også for det meste ingen udviklingsmæssige mandater eller 
forpligtelser, selv om de samlet står for den største andel af udviklingslandenes gæld, der i 
gennemsnit anslås til en tredjedel af udviklingslandenes samlede gæld. Mens forsvarlig 
gældsforvaltning kan indvirke positivt på udviklingen, presser eksportkreditagenturer ofte 
landene til at optage gæld for at tilbagebetale lån til projekter, som er uforenelige med den 
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bæredygtige udviklings målsætninger, og som er dårligt struktureret og forbundet med 
korruption. Eksportkreditagenturerne er dermed i vidt omfang ansvarlige for, at 
udviklingslandenes uforholdsmæssige store eller uhensigtsmæssige gældsbyrde hæmmer den 
bæredygtige udviklingsproces i disse lande. 

Overholdelse af OECD-aftalens discipliner

Eksportkreditagenturerne yder støtte til eksporttransaktioner, som ikke ville, eller som ikke 
ville blive tilbudt af den private sektor til rimelige priser, som følge af at det private 
kapitalmarked ikke har tilstrækkelige oplysninger til behørigt at vurdere risikoen ved 
transaktionen. Eksportkreditagenturer har ikke bedre oplysninger. De har imidlertid en meget 
større evne til at absorbere risiko end private aktører, idet de ikke skal betale skatter eller have 
overskud. Eksportkreditagenturer er dermed meget mere frit stillet til at nå break-even i 
forbindelse med en ydet kredit end private banker.

Eksportkreditagenturer fremmer dermed legitim handel i de tilfælde, hvor det private 
kapitalmarked ikke er i stand til det. Eksportkreditagenturer er imidlertid også af samme 
grund en mulig kilde til en betydelig forvridning af handel, hvis deres finansielle operationer 
ikke er underlagt fælles regler.

Grundlaget for overholdelse er, at eksportkreditagenturer overholder fælles minimumsregler 
for prisfastsættelse af deres finansielle operationer. De vigtigste regler er: 

- alle former for offentligt støttede eksportkreditter er omfattet af krav om 
tilbagebetaling inden for en vis tidsfrist

- de eksportkreditagenturer, som tilbyder direkte kreditter til en fast rentesats, skal 
anvende markedsreferencerentesatsen som minimumsrente

- hvis eksportkreditagenturer yder garantier eller forsikringer af en eksportoperation, er 
de forpligtet til at opkræve en minimumspræmiesats for at dække risikoen for 
manglende betaling af eksportkreditter (kreditrisiko), som skal være risikobaseret og 
passende til at dække de langsigtede driftsudgifter og tab (break-even punktet). Denne 
præmiesats skal også opkræves ud over rentesatsen i forbindelse med en direkte kredit.

Hvis regler ikke overholdes, da anses en eksportkreditagenturs virksomhed for at være et 
ulovligt og markedsforvridende subsidie.

OECD's retningslinjer og manglende evne til at opnå gennemsigtighed

Ordføreren erkender fuldt ud, at eksportkreditagenturer er et vigtigt instrument i den 
nuværende situation med de stramme kreditvilkår for at opretholde europæiske virksomheders 
handel og investeringer. På baggrund af situationen med offentlige underskud i de fleste EU-
medlemsstater, synes det at være af afgørende betydning, at deres finansielle operationer er 
økonomisk forsvarlige. Eksportkreditagenturer er ikke kun i stadig øget omfang involveret i 
kortfristet finansiering af handel, men de kan også blive nødt til at håndtere et stigende antal 
misligholdelse af store kreditter og garantier, som tidligere er blevet ydet. Det vil undergrave 
offentlighedens støtte til eksportkreditagenturer, hvis det viser sig, at de bliver nødt til at 
henvende sig til skatteyderne for at refinansiere deres aktiviteter.
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Det synes imidlertid umuligt at finde ud af, hvad eksportkreditagenturer finansierer eller 
tidligere har finansieret. Der findes kun begrænsede oplysninger til rådighed. Nogle nationale 
eksportkreditagenturer oplyser ikke en gang regelmæssigt om den samlede balance for deres 
årlige operationer. Mange andre forelægger ikke opdelte data om deres sektormæssige udlån 
eller om den geografiske fordeling. For eksempel oplyser Coface (det franske 
eksportkreditagentur) ikke generelt om de beløb, der er garanteret, eller de 
regionale/sektormæssige fordelinger, og dets websted indeholder ikke nogen årlige rapporter. 
Dette er tilfældet til trods for gennemsigtighedskravene i OECD-arrangementet fra 2005, som 
alle EU-medlemsstaterne holder fast ved, og som nu skal gennemføres i EU-retten.

Den manglende gennemsigtighed medfører enorme udgifter og tidsmæssige overskridelser i 
modstrid med OECD-arrangementets break even-discipliner, som det f.eks. er tilfældet med 
kernekraftværket i Olkiluoto i Finland, der medfinansieres af Coface. Dette fremmer også 
bestikkelse og korruption, som det er tilfældet med det berygtede nigerske projekt vedrørende 
flydende naturgas, der er medfinansieret af eksportkreditagenturer i Det Forenede Kongerige, 
Nederlandene, Italien og USA, hvor de eksportører, der i sidste ende modtog 
eksportkreditagenturernes støtte, var registreret i et skattely.

Ordføreren mener, at rapporteringskravene i OECD-arrangementet er utilstrækkelige til at 
kontrollere forsvarligheden af europæiske eksportkreditagenturers finansielle operationer.
Han er desuden bekymret over den meget reelle udsigt til et stigende antal misligholdelser i
fremtiden, navnlig i kølvandet på den finansielle krise. Hvad angår den finansielle sektor 
generelt bør den nuværende finansielle krise gøre os lovgivere opmærksomme på, at der er 
behov for mere en detaljeret rapporteringsdisciplin i forhold til den, der for øjeblikket findes i 
OECD-arrangementet.

Ordføreren foreslår at indføre et krav for EU-medlemsstaterne om, at de årligt skal rapportere 
til Kommissionen om deres eksportkreditagenturers aktiviteter, der mindst svarer til de 
normer, som er gældende i USA.

OECD's retningslinjer og manglende evne til at opnå loyal konkurrence

Det er vigtigt i forbindelse med den genopståede protektionisme at sikre, at 
eksportkreditagenturer drives på grundlag af bestemmelser om loyal konkurrence. EU-
medlemsstaternes eksportkreditagenturer bør i stedet for at arbejde til deres egen fordel –
samtidig med at Kina og andre beskyldes for at yde ulovlig statsstøtte til deres virksomheder –
fastsætte normer for bestemmelser om loyal konkurrence, som EU kan bruge til at blive aktiv
i OECD.

OECD-arrangementet indeholder ikke de nødvendige krav for at sikre en rimelig 
prisfastsættelse af præmier, idet det ikke indeholder nogen discipliner om gennemsigtighed og 
minimumsnormer ved beregning af sociale og miljømæssige risici. OECD-arrangementet 
foreskriver kun frivillig underretning af disse beregninger. Dette skal ses på den baggrund, at 
de fleste projekter, som støttes af eksportkreditagenturer er så risikofyldte, at det private 
kapitalmarked vælger ikke at støtte dem. Hvis der ikke fastsættes minimumsnormer for 
beregning af sociale og miljømæssige risikofaktorer i forbindelse med kreditter eller 
garantiudgifter, vil det fremme et kapløb også blandt EU-medlemsstaternes 
eksportkreditagenturer om de laveste kreditomkostninger og dermed fremme skjult 
protektionisme.



PE442.926v01-00 6/6 DT\819075DA.doc

DA

Ordføreren foreslår, efter at det er blevet kontrolleret med EU's regler om statsstøtte, at rydde 
op i gennemsigtighedskravene om risikoberegninger og rapportering af instrumenter uden for 
balancen og gøre det obligatorisk at underrette om sociale og miljømæssige risikoberegninger.

OECD's retningslinjer og Lissabontraktatens krav om konsekvens i EU's optræden 
udadtil

Eksportkreditagenturerne er potentielt velplacerede offentlige politiske instrumenter, som kan 
bidrage til at finansiere internationale forpligtelser, som EU har indgået, navnlig med hensyn 
til klimaændringer og fattigdomsbekæmpelse. Lissabontraktaten medfører, at der indføres et 
strengere krav om konsekvens inden for EU's samlede optræden udadtil.
Eksportkreditagenturer bør bestemt vurderes ud fra disse målsætninger.

Til trods for den nye situation under Lissabontraktaten, dvs. EUF-traktaten, og det forhold, at 
en stor del af eksportkreditagenturernes kreditter og garantier fremmer olie-, mine- og 
udvindingsaktiviteter, der ifølge Verdensbanken mindst bidrager til fattigdomsbekæmpelse, 
mener Kommissionen i begrundelsen til lovgivningsforslaget ikke, at der er behov for at 
revidere OECD-arrangementet, så det er i overensstemmelse med EU's politikker og 
målsætninger (punkt 1) eller at foretage en konsekvensanalyse (punkt 2).

Ordføreren foreslår at indføre horisontale krav, som på effektiv vis kunne hjælpe EU-
medlemsstaternes eksportkreditagenturer til at bidrage til EU's politikker og målsætninger.


