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Daħla

L-għan tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' ċerti linji gwida fil-qasam tal-krediti 
tal-esportazzjoni b'sussidju uffiċjali huwa li tittrasferixxi fil-liġi tal-UE "L-Arranġament dwar 
krediti għall-esportazzjoni b'sussidji uffiċjali" li kien negozjat mal-Grupp ta' Krediti ta' 
Esportazzjoni tal-OECD (l-"Arranġament") fil-verżjoni tiegħu tal-2005. B'hekk din tieħu post 
il-leġiżlazzjoni tal-UE tal-2002 li hija bbażata fuq verżjoni preċedenti tal-Arranġament 

Il-motivazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill għat-trasferiment tal-Arranġament fil-liġi tal-
UE hija li din tipprovdi ċertezza legali addizjonali lill-Aġenziji ta' Krediti għall-Esportazzjoni 
(ECAs) tal-Istati Membri tal-UE li l-operazzjonijiet tagħhom ma jiġux ikkontestati quddiem 
il-Mekkaniżmu dwar Tilwim tad-WTO. Skont il-Ftehim dwar Sussidji u Miżuri 
Kompensatorji tad-WTO (ASCM) li jipprovdi l-qafas internazzjonali legalment vinkolanti 
għar-regolamentazzjoni tas-sussidji statali, appoġġ ta' krediti għall-esportazzjoni għal 
koperazzjonijiet privati mhux meqjus bħala sussidju, jekk is-sussidju jsir b'konformità mal-
Arranġament tal-OECD (safe heaven). 

L-Arranġament tal-OECD huwa dak li jissejjaħ "Gentlemen’s Agreement bejn il-
Parteċipanti", strument flessibbli mhux legalment vinkolanti f'idejn il-Parteċipanti li jistgħu 
jimmodifikawh mingħajr ma jimxu mal-proċeduri għat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-OECD jew 
mal-proċess ta' ratifikazzjoni. Verżjonijiet preċedenti tal-Ftehim tal-OECD ġew trasposti fil-
ligi tal-Parteċipanti b'rekwiżiti addizzjonali lil hinn minn dak li kien ġie stabbilit mill-
Arranġament tal-OECD. Huwa għalhekk possibbli li l-Parlament iżid rekwiżiti għall-
Arranġament tul il-proċess ta' traspożizzjoni fil-liġi tal-UE, u r-Rapporteur jirrakkomanda li 
tintuża din il-possibilità.

Tinqala' problema speċifika mill-fatt li l-OECD kontinwament temenda l-Arranġament 
filwaqt li l-proċess ta' traspożizzjoni tal-Arranġament fil-liġi tal-UE irid isir abbażi ta' verżjoni 
parikulari tal-Arraġament. Il-Proposta għal Deċiżjoni attwali hija bbażata fuq verżjoni tal-
Arranġament tal-OECD tal-2005, filwaqt li sadanittant ċerti kapitoli ta' din il-verżjoni ġew 
riveduti mill-OECD u żdied kapitolu ieħor.

Ir-rwol u l-iskala tal-Aġenziji ta' Kreditu għall-Esportazzjoni (ECAs)

ECAs huma aġenżiji pubbliċi li jipprovdu self appoġġat mill-gvern, garanziji, krediti u 
assigurazzjoni lil korporazzjonijiet privati mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom sabiex jagħmlu 
negozju ma' barra, b'mod partikolari fid-dinja li qed tiżviluppa li hija finanzjarjament u 
politikament riskjuża. Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi industrijalizzati, inklużi l-Istati Membri 
kollha u l-biċċa kbira ta' pajjiżi emerġenti, għandhom tal-anqas ECA waħda li normalment 
hija fergħa uffiċjali jew kważi uffiċjali tal-gvern. 

Fir-rigward ta' self u krediti għal perjodu ta' tul medju/twil (aktar minn sentejn) l-ECAs 
kollettivament ikopru l-akbar sors dinji ta' finanzjament uffiċjali għal proġetti tas-settur privat.  
L-assigurazzjoni tal-ECAs ta' proġetti industrijali u infrastrutturali f'pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw hija bil-bosta akbar mill-finanzjament kollettiv annwali tal-Banek għall-Iżvilupp 
Multilaterali. 
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Għal dak li hu finanzjament għal tul qasir ta' żmien (anqas minn sentejn:prinċipalment il-
finanzjament ta' operazzjonijiet kummerċjali), l-ECAs fl-2007 ssusidjaw 10 fil-mija tal-
kummerċ dinji, li jirrapreżenta madwar USD 1.4 triljun fi tranżazzjonijiet u 
investimenti.Dawn iċ-ċifri żgur li żdiedu b'riżultat tal-kriżi finanzjarja attwali u li minħabba 
fiha l-ECAs qed jintalbu mill-G-20 biex jiffaċilitaw il-fluss tal-kummerċ billi jipprovdu 
finanzjament addizzjonaoli għal tul qasir ta' żmien.

Wieħed mill-akbar ECAs tal-membri tal-OECD huwa ExIM-Bank tal-Istati Uniti tal-Amerka 
li huwa maħsub li jkollu rwol minn ta' quddiem fl-Inizjattiva Nazzjonali għall-Esportazzjoni 
(NEI) tal-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti bl-għan li jagħti spinta lis-sehem tal-pajjiżi fl-
esportazzjonijiet globali. Hemm ukoll li l-pajjiżi emerġenti skoprew il-valur tal-ECAs fl-
istrateġiji promozzjonali tagħhom għall-esportazzjoni.  L-ExIm-Bank Ċiniż huwa wieħed 
minn fost l-akbar tliet ECAs.

L-ammont kollettiv tal-garanziji għall-krediti għall-esportazzjoni pprovduti tul il-perjodu 
2004-2009 mill-ECAs tal-Istati Membri tal-UE huwa ta' madwar EUR 468 biljun. Il-kriżi 
finanzjarja kkawżat splużżjoni fid-domanda għall-finanzjament ta' proġetti mill-ECAs. Meta 
progett ikun kopert minn ECA, banek privati jżommu anqas lura milli jiffinanzjaw dawn il-
proġetti. 

Aġenziji ta' Kreditu għall-Esportazzjoni (ECAs) u l-iżvilupp sostenibbli

Huwa stmat li l-ECAs jissussidjaw id-doppju ta' proġetti taż-żejt, gass u minjieri minn dawk
issussidjati mill-Banek għall-Iżvilupp Multilaterali lkoll flimkien. Skont studju tas-sena 2000 
tal-World Resources Institute, nofs il-proġetti industrijali b'emissjonijiet intensivi ta' CO2 fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għandhom xi għamla ta' sussidju ta' ECA.  Dan huwa dovut 
parzjalment għaliex il-biċċa kbira ta' dawn il-proġetti huwa ta' riskju kbir minħabba l-impatti 
ambjentali, politiċi, soċjali u kulturali tagħhom u ma jkunux jistgħu jaraw id-dawl mingħajr 
is-sussidju u l-appoġġ finanzjarju tal-ECAs. 

Madankollu, l-ECAs bosta drabi jappoġġaw proġetti li l-Grupp tal-Bank Dinji u banek oħra 
mulitlaterali jsibu li huma riskjużi wisq u ta' dannu wisq għall-ambjent biex ikunu sussidjati. 
Dan hu dovut sa ċertu punt għall-kompetizzjoni intensiva fost l-ECAs biex jiftħu swieq għall-
korporazzjonijiet ta' pajjiżhom. Dan joħloq "ġirja għall-qiegħ" li tinkuraġġixxi s-sussidju ta' 
ECAs għal proġetti li jkollhom ftit jew xejn salvagwardji ambjentali jew soċjali. 

Id-Diga ta' Ilisu fit-Turkija, li jkollha tiżloka madwar 78,000 ruħ, bosta minnhom Kurdi 
etniċi, u b'hekk ikollha konsegwenzi ambjentali devastanti, huwa eżempju tipiku. Il-Bank 
Dinji rrifjuta li jiffinanzja dan il-proġett. Safrattant, ECAs mill-Awstrija, l-Isvizzera u l-
Ġermanja daħlu għaliha, għalkemm eventwalment ġew imġiegħla jirtiraw minħabba l-
pressjoni internazzjonali. 

Għalhekk, l-ECAs huma pernijiet strateġiċi għall-iżvilupp li għandhom sehem enormi fl-
impatti ta' ħsara ambjentali tal-attività tal-korporazzjonijiet. Bħala istituzzjonijiet appoġġati 
minn gvernijiet, l-ECAs għandhom u jistgħu jkollhom rwol importanti fil-promozzjoni tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju b'koerenza mal-impenji tal-gvernijiet 
tagħhom dwar il-klima. 
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Il-maġġoranza tal-ECAs m'għandhom ebda mandat jew obbligu rigward l-iżvilupp, u 
safrattant huwa jkopru l-akbar komponent singolu tad-dejn ta' pajjiż li qed jiżviluppa u huwa 
stmat li dan jammonta għal terz tad-dejn totali tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Filwaqt li 
ġestjoni xierqa tad-dejn tista' twassal għal impatti pożittivi fuq l-iżvilupp, l-ECAs bosta drabi 
jġiegħlu lil pajjiżi biex jidħlu għal dejn biex iħallsu lura self għall-proġetti li jkunu 
inkonsistenti mal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli, li huma mfassla ħażin u li jkunu assoċjati 
ma' korruzzjoni. Għalhekk, billi t-tagħbija ta' dejn ta' pajjiz li jkun eċċessiv u mhux floku 
jxekkel il-proċess ta' żvilupp sostenibbli f'dawn il-pajjiżi, huma l-ECAs li huma l-aktar 
responsabbli għal dan. 

Konformità mad-dixxiplini tal-Ftehim tal-OECD

L-ECAs joffru sussidju għal tranżazzjonijiet ta' esportazzjoni li ma jiġux offruti, jekk mhux 
b'kost għoli, mis-settur privat għaliex is-suq kapitali privat m'għandux informazzjoni biżżejjed 
sabiex jevalwa r-riskju tat-tranżazzjoni. L-ECAs m'għandhomx informazzjoni aħjar. 
Madankollu huma għandhom kapaċità wisq akbar biex jassorbu r-riskju mill-atturi privati 
għaliex ma jħallsux taxxi u ma jagħmlux profitt. Għalhekk, l-ECAs għandhom aktar lok biex 
jagħlqu kont bla telf għall-kreditu li jagħtu milli għandhom il-banek privati.

B'konsegwenza, l-ECAs jiffaċilitaw kummerċ leġittimu meta s-suq kapitali privat ma jistax. 
Barra minn hekk, għall-istess raġuni l-ECAs huma wkoll distrorsjoni potenzjali tal-kummerċ 
jekk l-operazzjonijiet finanzjarji tagħhom ma jkollhomx id-dixxiplina ta' reġoli komuni.

Il-bażi għall-konformità hija li l-ECAs jirrispettaw ir-regoli komuni minimi li jirrigwardaw l-
ipprezzar tal-operazzjonijiet tagħhom. Ir-regoli l-iktar importanti huma li

- il-forom kollha ta' krediti tal-esportazzjoni b'sussidju uffiċjali jkunu suġġetti għar-
rekwiżiti ta' ħlas lura sa ċertu limitu ta' żmien;

- ECAs li joffru krediti diretti b'rata fissa jridu japplikaw ir-Rata ta' Referenza għall-
Imgħax Kummerċjali (CIRR) bħala rata minima ta' interess;

- jekk l-ECAs jestendu garanziji jew assigurazzjoni għal operazzjoni ta' esportazzjoni 
huma jkunu obbligati jiċċarġjaw Rata Minima ta' Primjum (MPR) biex ikopru r-riskju 
ta' nuqqas ta' ħlas ta' krediti ta' esportazzjoni (riskju ta' kreditu), li għandha tkun 
ibbażata fuq ir-riskju u kapaċi tkopri b'mod adegwat l-ispejjeż ta' ġestjoni u telf fit-tul 
(bilanċ bejn spejjeż u dħul). Primjum bħal dan irid ukoll jiġi ċċarġjat flimkien mar-rata 
ta' interess fil-każ ta' kreditu dirett.

Jekk dawn ir-regoli ma jiġux rispettati, allura l-operazzjoni ta' ECA jitqies bħala li tkun 
tikkostitwixxi sussidju illegali u ta' distorsjoni għas-suq.

Linji gwida tal-OECD u nuqqas ta' trasparenza pprovduta

Ir-Rapporteur jirrikonoxxi sew li l-ECAs huwa strument importanti fis-sitwazzjoni attwali tal-
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kriżi tal-kreditu bħala appoġġ għall-kummerċ u l-investimenti ta' kumpaniji Ewropej. Fid-
dawl tas-sitwazzjonijiet ta' defiċit pubbliku f'bosta pajjiżi tal-Istati Membri tal-UE jidher 
madankollu li huwa tal-akbar importanza li l-operazzjonijiet tagħhom ikunu finanzjament 
sodi. L-ECAs mhux biss huma involuti dejjem aktar fil-finanzjament kummerċjali għal 
terminu qasir, iżda jistgħu ukoll ikollhom jiffaċċaw numru dejjem akbar ta' fallimenti ta' 
krediti u garanziji kbar li saru fl-imgħoddi. Dan jħedded l-appoġġ pubbliku għall-ECAs jekk 
jibda jidher li dawn ikollhom iduru fuq min iħallas it-taxxi biex jerġgħu jiffinanzjaw l-
operazzjonijiet tagħhom

Madankollu, jirriżulta li hu impossibbli li wieħed isir jaf x'qed jiffinanzjaw jew x'iffinanzjaw 
fl-imgħoddi l-ECAs. L-informazzjoni disponibbli hija ftit ferm. Xi ECAs nazzjonali lanqas 
biss jirrappurtaw b'mod regolari l-bilanc globali tal-operazzjonijiet tagħhom. Ħafna oħrajn 
ma jirrappurtawx data diżaggregata tas-self settorjali tagħhom jew id-distribuzzjoni 
ġeografika. Pereżempju, Coface (l-ECA ta' Franza) ma tirrappurtax informazzjoni ġenerali 
dwar ammonti garantiti jew diviżjonijiet reġjunali/settorjali u s-sit elettroniku tagħha ma 
tipprovdix rapporti annwali. Dan minkejja r-rekwiżiti ta' trasparenza fl-Arranġament tal-
OECD tal-2005 li jaderixxu miegħu l-Istati Membri kollha tal-UE u li issa se jkun ittrasferit 
fil-liġi tal-UE.

Dan in-nuqqas ta' trasparenza jifffaċilita enormement infiq u żmien meħud aktar milli jkun 
mistenni li ma jirrispettawx il-prinċipju ta' bilanċ bejn spejjeż u dħul li hemm fl-Arranġament 
tal-OECD, bħalma hu l-każ pereżempju tal-Impjant ta' Enerġija Nukleari ta' Olkiluoto fil-
Fillandja, kofinanzjat minn Coface. Jiffaċilità wkoll it-tixħim u l-korruzzjoni, bħal fil-każ 
infami tal-proġett tan-Nigeria Liquid Natural Gas kofinanzjat mill-ECAs tal-Gran Brittanja, l-
Olanda, l-Italja u l-Istati Uniti fejn l-esportaturi li fl-aħħar mill-aħħar ibbenefikaw mis-
sussidju tal-ECA kienu reġistrati f'rifuġju fiskali.

Ir-Rapporteur iqis li r-rekwiżiti għar-rappurtar fl-Arranġament tal-OECD mhumiex biżżejjed 
biex jimmoniterjaw kemm huma sodi l-operazzjonijiet finanzjarji tal-ECAs Ewropej. Barra 
minn hekk huma mħasseb dwar il-prospett reali għal aktar fallimenti fil-ġejjieni, b'mod 
partikulari wara l-kriżi finanzjarja. F'dak li jirrigwarda s-settur finanzjarju ġenerali, il-kriżi 
finanzjarja attwali lilna l-leġiżlaturi tagħmilna konxji tal-bżonn ta' dixxiplini ta' rappurtar 
aktar dettaljati minn dawk li fil-fatt hemm fl-Arranġament tal-OECD.

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li jiġi stabbilit rekwiżit li l-Istati Membri tal-UE jirrappurtaw kull 
sena lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tal-ECAs tagħhom tal-anqas skont l-istandards fis-
seħħ fl-Istati Uniti. 

Linji gwida tal-OECD u n-nuqqas ta' provvediment għal kompetizzjoni ġusta

Fid-dawl tal-protezzjoniżmu li qed jerġa' jitfaċċa huwa importanti li jkun żgurat li l-ECAs 
joperaw skont regoli ta' kompetizzjoni ġusta. Minflok ma jfittxu dak li jaqbel lilhom - filwaqt 
li jakkużaw liċ-Ċina jew pajjiżi oħrajn li jipprovdu għajnuna statali illegali lill-kumpaniji 
tagħhom - l-ECAs tal-Istati Membri għandhom jistabbilixxu standards għar-regoli ta' 
kompetizzjoni ġusta li abbażi tagħhom l-UE tista' tasserixxi ruħha fi ħdan il-qafas tal-OECD.

L-Arranġament tal-OECD ma jinkludix ir-rekwiżiti meħtieġa biex jiggarntixxu l-ippreżżar 
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ġust tal-primjums billi ma jkoprix dixxiplini rigward trasparenza u standards minimi fl-
applikazzjonui ta' kalkolu ta' riskju soċjali u ambjentali. L-Arranġament tal-OECD jipprevedi 
biss in-notifika volontarja ta' kalkoli bħal dawn. Dan għandu jitqies fil-kuntest tal-fatt li l-
biċċa l-kbira ta' proġetti tal-OECD tant huma riskjużi li l-kapital privat ma' jikkonkorrux. In-
nuqqas ta' ffissar ta' standards minimi fil-kalkolu ta' fatturi ta' riskju soċjali u ambjentali fil-
kost ta' krediti u garanziji jippromwovi tellieqa, ukoll fost l-ECAs tal-Istati Membri tal-UE, 
għall-orħos kostijiet ta' krediti u b'hekk jippromwovi protezzjoniżmu moħbi.

Suġġett għall-verifika mar-regoli tal-UE għall-għajnuna statali, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li 
jitnaddfu r-rekwiżiti ta' trasparenza rigward kalkolu ta' riskju u l-iżvelar ta' strumenti mhux 
inklużi fil-bilanċ tal-kontijiet u li n-notifika tal-kalkoli tar-riskju soċjali u ambjentali ssir 
mandatorja.

Linji gwida tal-OECD u r-rekwiżit ta' Lisbona għall-koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE

ECAs huma potenzjalment strumenti ta' politika pubblika li jinsabu f'pożizzjoni tajba biex 
jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-objettivi internazzjonali li għalihom hi impenjati l-UE, 
b'mod speċjali rigward il-bidla fil-klima u t-tnaqqis tal-faqar. It-Trattat ta' Lisbona jġib 
miegħu r-rekwiżit ta' konsistenza msaħħa għall-qasam kollu ta' azzjoni esterna tal-UE. L-
ECAs jeħtieġ li jiġu ġġudikati kontra dawn l-objettivi.

Minkejja s-sitwazzjoni ġdida skont it-TFUE u x-xhieda li l-maġġoranza kbira ta' krediti u 
garanziji tal-ECAs jippromwovu ż-żejt, il-minjieri u l-attivitajiet ta' estrazzjoni, li skont il-
Bank Dinji huma lanqas li jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-faqar, il-Kummissjoni fil-proposta 
tagħha tal-kappa legiżlattiva tal-fajl ma tara ebda ħtieġa għal reviżjoni tal-Arranġament tal-
OECD għall-koerenza tagħha mal-politiki u l-objettivi tal-UE (Premessa 1) jew li tipprovdi 
għal valutazzjoni tal-impatt (Premessa 2)

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li jiġu inklużi rekwiżiti orizzontali li jkun jistgħu jiggwidaw 
effettivament lill-ECAs tal-Istati Membri Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-politiki u l-
objettivi tal-UE.


