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Emenda 9
Daniel Caspary

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-parteċipanti fil-Ftehim huma 
involuti fi proċess kontinwu li l-għan 
tiegħu huwa li jimminimizza t-tagħwiġ 
tas-suq permezz ta' sussidjar dirett jew 
indirett kif ukoll li jistabbilixxi 
kundizzjonijiet indaqs li bihom il-
primjums iċċarġjati mill-aġenziji tal-
krediti ta' esportazzjoni b'sussidju 
uffiċjali tal-Membri tal-OECD ikunu 
bbażati fuq ir-riskji u jkopru l-ispejjeż 
operattivi u t-telf tagħhom għal perjodu 
fit-tul.

Or. en

Emenda 10
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-parteċipanti fil-Ftehim huma 
involuti fi proċess kontinwu li l-għan 
tiegħu huwa li jimminimizza t-tagħwiġ 
tas-suq kif ukoll li jistabbilixxi 
kundizzjonijiet indaqs li bihom il-
primjums iċċarġjati mill-aġenziji tal-
krediti ta' esportazzjoni b'sussidju 
uffiċjali tal-Membri tal-OECD ikunu 
bbażati fuq ir-riskji u jkopru l-ispejjeż 
operattivi u t-telf tagħhhom għal perjodu 
fit-tul. Biex dan l-għan jintlaħaq, 
jinħtieġu trasparenza u rappurtar mill-
aġenziji tal-krediti ta' esportazzjoni 
b'sussidju uffiċjali.
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Or. en

Emenda 11
Daniel Caspary

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) B’appoġġ għall-proċess kontinwu fi 
ħdan l-OECD lejn standards aktar għoljin 
ta' trasparenza u rappurtar għall-aġenziji 
tal-krediti ta' esportazzjoni b'sussidju 
uffiċjali tal-Membri tal-OECD u aktar 
minn hekk, l-Unjoni għandha tapplika 
miżuri ta' trasparenza u rappurtar għall-
aġenziji tal-krediti ta' esportazzjoni 
b'sussidju uffiċjali li huma bbażati fl-
Unjoni kif stipulat fl-Anness 1a ta' din id-
Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 12
Joe Higgins

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 c (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-iżvilupp u l-konsolidament tad-
demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u d-drittijiet fundamentali, kif 
stipulat fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE), għandhom 
jintużaw bħala gwida għall-proġetti 
kollha ffinanzjati mill-aġenziji tal-krediti 
ta' esportazzjoni b'sussidju uffiċjali li 
huma bbażati fl-Unjoni, inklużi l-prinċipji 
ambjentali ta' importanza kbira li jinsabu 
fit-TUE, id-drittijiet fundamentali tal-
bniedem imsemmija fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
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istandards inkorporati fil-korp ta' 
leġiżlazzjoni ambjentali u soċjali tal-
Unjoni rilevanti għas-setturi u l-proġetti 
ffinanzjati mill-aġenziji tal-krediti ta' 
esportazzjoni b'sussidju uffiċjali.

Or. en

Emenda 13
Joe Higgins

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) L-għanijiet tal-Unjoni Ewropea u tal-
Istati Membri tagħha relatati mal-klima, 
fir-rigward tal-impenji li ttieħdu fil-livell 
tal-Unjoni u f'dak internazzjonali, 
għandhom jiggwidaw il-proġetti kollha 
ffinanzjati mill-aġenziji tal-krediti ta' 
esportazzjoni b'sussidju uffiċjali li huma 
bbażati fl-Unjoni. Dawn jinkludu: id-
dikjarazzjoni finali tal-Kapijiet ta' Stat u 
ta' Gvern fis-Samit tal-G20 ta' Pittsburgh 
fl-24 u l-25 ta' Settembru 2009 biex is-
sussidji għall-fjuwils fossili jitneħħew 
gradwalment; l-għanijiet tal-Unjoni li 
tnaqqas l-emissjonijiet tagħha ta' gassijiet 
serra bi 30% meta mqabbla mal-livelli tal-
1990, li żżid l-effiċjenza enerġetika b'20 % 
u li 20% tal-konsum enerġetiku tagħha 
jiġi minn sorsi rinnovabbli sal-2020; kif 
ukoll l-għan tal-Unjoni li sal-2050 
tnaqqas l-emissjonijiet tagħha ta' gassijiet 
serra bi 80 sa 95%. It-tneħħija tas-sussidji 
għall-fjuwils fossili għandha tkun 
akkumpanjata b'miżuri li jiżguraw li l-
istandards tal-għajxien tal-ħaddiema u 
tal-fqar ma jintlaqtux b'mod negattiv.

Or. en
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Emenda 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Il-prinċipji u l-istandards tal-UE, li 
joriġinaw mill-politika u l-liġi tal-UE u 
jirriflettu l-għanijiet tal-Unjoni li 
tiżviluppa u tikkonsolida d-demokrazija u 
l-istat tad-dritt, kif ukoll li tirrispetta d-
drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet 
fundamentali, kif stipulat fl-Artikolu 21 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), 
għandhom jintużaw bħala gwida għall-
proġetti kollha ffinanzjati mill-aġenziji
tal-krediti ta' esportazzjoni b'sussidju 
uffiċjali li huma bbażati fl-Unjoni, inklużi 
l-prinċipji ambjentali ta' importanza kbira 
li jinsabu fit-TUE, id-drittijiet 
fundamentali tal-bniedem imsemmija fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-istandards 
inkorporati fil-korp ta' leġiżlazzjoni 
ambjentali u soċjali tal-Unjoni rilevanti 
għas-setturi u l-proġetti ffinanzjati mill-
aġenziji tal-krediti ta' esportazzjoni 
b'sussidju uffiċjali, kif ukoll il-prinċipji 
ġenerali li jirfdu r-responsabilità soċjali 
korporattiva.

Or. it

Emenda 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi 

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 d (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) L-għanijiet tal-UE u tal-Istati 
Membri tagħha relatati mal-klima, id-
drittijiet umani u soċjali u r-responsabilità 
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soċjali korporattiva, li jirriżultaw mill-
impenji fil-livell tal-UE jew f'dak 
internazzjonali, għandhom jintużaw bħala 
gwida għall-proġetti kollha ffinanzjati 
minn aġenziji tal-krediti ta' esportazzjoni 
b'sussidju uffiċjali bbażati fl-Unjoni.

Or. it

Emenda 16
Daniel Caspary

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-OECD adottat ir-
Rakkomandazzjonijiet li ġejjin li huma 
direttament rilevanti għall-qasam tal-
krediti ta' esportazzjoni:  
Rakkomandazzjoni, tal-2006, dwar it-
Tixħim u l-Krediti ta' Esportazzjoni 
b'Sussidju Uffiċjali; Rakkomandazzjoni 
riveduta, tal-2007, dwar Approċċi Komuni 
għall-Ambjent u l-Krediti ta' 
Esportazzjoni b'Sussidju Uffiċjali (minn 
hawn 'il quddiem "Approċċi Komuni") u 
Prinċipji u Linjigwida, tal-2008, għall-
Promozzjoni ta' Prattiki ta' Self 
Sostenibbli fil-Provvediment tal-Krediti ta' 
Esportazzjoni Uffiċjali għal Pajjiżi bi 
Dħul Baxx. L-"Approċċi Komuni" fil-
formulazzjoni attwali tagħhom diġà fihom 
għażla espliċita li għandhom jintużaw l-
istandards tal-Komunità Ewropea bħala 
parametri għar-rieżami tal-proġetti. L-użu 
ta' din l-għażla għandu jitħeġġeġ. Barra 
minn hekk, l-isforzi biex tiġi indirizzata l-
kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
krediti ta' esportazzjoni fir-rieżami 
kontinwu tal-"Approċċi Komuni" huma 
rakkomandati filwaqt li titqies il-lieva 
limitata tal-esportaturi u tal-aġenziji tal-
krediti ta' esportazzjoni.
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Emenda 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 e (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) Il-prinċipji li jirfdu r-responsabilità 
soċjali korporattiva, li huma rikonoxxuti 
bis-sħiħ fil-livell internazzjonali, kemm 
mill-OECD, mill-ILO u min-Nazzjonijiet 
Uniti, jikkonċernaw l-imġiba responsabbli 
mistennija mill-intrapriżi u, l-ewwel u 
qabel kollox, jimplikw ir-rispett tal-
leġiżlazzonijiet fis-seħħ, partikolarment 
fil-qasam tal-impjiegi, tar-relazzjonijiet 
soċjali, tad-drittijiet tal-bniedem, tal-
ambjent, tal-interessi tal-konsumaturi u 
tat-trasparenza fir-rigward tagħhom, tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u tal-fiskalità. 
Barra minn hekk, għandhom jitqiesu s-
sitwazzjoni speċifika u l-kapaċitajiet tal-
SMEs.

Or. en

Emenda 18
Daniel Caspary

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 d (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Fid-dawl tas-sitwazzjoni kompetittiva 
intensifikata fis-swieq dinjija u sabiex jiġu 
evitati żvantaġġi kompetittivi għall-
kumpaniji fl-Unjoni, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom isaħħu l-isforzi 
tal-OECD biex jintlaħqu dawk li ma 
jipparteċipawx fil-Ftehim u għandhom 
jużaw negozjati bilaterali u multilaterali 
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biex jiġu stabbiliti standards globali għall-
krediti ta' esportazzjoni b'sussidju 
uffiċjali. L-istandards globali f'dan il-
qasam huma prerekwiżit biex ikun hemm 
kundizzjonijiet indaqs fil-kummerċ dinji.

Or. en

Emenda 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 f (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3f) Għalkemm pajjiżi tal-OECD huma 
ggwidati mill-Ftehim, il-pajjiżi li 
mhumiex fl-OECD u, b'mod partikolari, 
il-pajjiżi emerġenti mhumiex Membri tal-
OECD u għalhekk ma jiħdux sehem fil-
Ftehim, bir-riżultat li dan jista' jwassal 
għal vantaġġ inġust għall-esportaturi ta' 
dawn pajjiżi. Dawn il-pajjiżi għandhom 
għalhekk jitħeġġu jissieħbu fl-OECD u 
jipparteċipaw fil-Ftehim.

Or. en

Emenda 20
Daniel Caspary

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 e (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) Fid-dawl tal-politika tal-UE għal 
Regolamentazzjoni Aħjar bil-għan li tiġi 
ssimplifikata u titjieb ir-regolamentazzjoni 
eżistenti, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, fir-rieżamijiet futuri tal-Ftehim, 
għandhom jiffukaw fuq it-tnaqqis tal-
piżijiet amministrattivi minn fuq in-
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negozji u l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali, inklużi l-aġenziji tal-krediti ta' 
esportazzjoni.

Or. en

Emenda 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a

Emendar tal-Anness 1
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
biex temenda l-Anness 1 skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 1b fejn 
dan huwa meħtieġ bħala riżultat tal-
emendi għall-Ftehim.

Or. en

Emenda 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1b

Eżerċitar tad-delega
1. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 1a għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal tul ta' 
żmien indeterminat.
2. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
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simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
3. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 1c u 
1d.

Or. en

Emenda 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta għal deċiżjoni
Article 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1c

Revoka tad-delega

1. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 1a tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tibda proċedura interna 
sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-delega 
tas-setgħa għandha tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli qabel ma 
tittieħed id-deċiżjoni finali, billi tindika s-
setgħa ddelegata li tista' tkun suġġetta 
għal revoka, kif ukoll ir-raġunijiet 
possibbli għal revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ 
minnufih jew f'data aktar tard speċifikata 
fiha. M'għandhiex taffettwa l-validità tal-
atti delegati diġà fis-seħħ. Id-deċiżjoni 
għandha tkun ippubblikata f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Proposta għal deċiżjoni
Article 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1d

Oġġezzjonijiet għal atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f’perjodu ta’ erba' xhur mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dak il-perjodu 
jista’ jiġi estiż b’xahar.
2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-atti delegati, 
dan għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data mniżżla 
hemmhekk.
L-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-
perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 
jressqux oġġezzjonijiet.
3. Jekk jew il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għall-att delegat fi 
żmien il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, 
dan ma jidħolx fis-seħħ. Skont l-Artikolu 
296 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea the European Union, l-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha 
tistipula r-raġunijiet għall-oġġezzjoni 
għall-att delegat.

Or. en
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Emenda 25
Daniel Caspary 

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness 1a
1) Mingħajr preġudizzju għall-
prerogattivi tal-istituzzjonijiet tal-Istati 
Membri li jeżerċitaw is-superviżjoni tal-
programmi nazzjonali tal-kreditu ta' 
esportazzjoni, kull Stat Membru għandu 
jipprovdi Rapport tal-Attività Annwali lill-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. 
Dan ir-Rapport tal-Attività Annwali 
għandu jkun fih it-tagħrif li ġej: 
• Preżentazzjoni tal-istrumenti u l-

programmi nazzjonali kollha li 
għalihom japplika l-Ftehim;

• Ħarsa ġenerali lejn l-iżviluppi 
operattivi ewlenin matul il-perjodu 
ta' rappurtar (impenji ġodda, 
espożizzjoni, ħlasijiet tal-primjum, 
talbiet imħallsa u rkupri);

• Preżentazzjoni tal-politiki tal-Istat 
Membru fl-oqsma tal-krediti ta' 
esportazzjoni u tal-kwistjonijiet 
ambjentali u soċjali, id-drittijiet tal-
bniedem, is-self sostenibbli u l-
miżuri kontra t-tixħim.

2) Il-Kummissjoni se tkun mistiedna 
tagħti l-kummenti tagħha lill-Parlament 
Ewropew dwar ir-Rapporti ta' Attività 
Annwali u dwar l-iżviluppi ġenerali fil-
qasam tal-politika.

Or. en
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Emenda 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness 1a

1) L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull sena 
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim min-
naħa ta' kull Stat Membru.
In-notifiki kollha previsti fil-Kapitolu IV: 
PROĊEDURI – filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Anness V 
tal-Ftehim – għandhom ikunu rrappurtati 
wkoll lill-Kummissjoni, inklużi l-aspetti 
kollha tal-metodoloġija, il-kalkolu, ir-
regoli u l-proċeduri tal-primjums użati fl-
operazzjonijiet tal-Aġenziji tal-Krediti ta' 
Esportazzjoni b'Sussidju Uffiċjali tal-
Istati Membri. 
2) L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull sena 
dwar il-konformità ta' kull Stat Membru 
mad-dispożizzjoni fl-Artikolu 23 tal-
Ftehim li jirrikjedi li r-riskju ta' nuqqas 
ta' ħlas lura tal-krediti ta' esportazzjoni 
jkun kopert mill-ħlas ta' primjums, 
minbarra l-ħlas tal-interessi.
3) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
li jiġbor fih id-data li tkun waslet. 
Ir-rapport għandu jinkludi:
a) il-metodoloġija għall-Mudell ta' 
Valutazzjoni tar-Riskju marbut mal-
Pajjiż, filwaqt li jingħataw dettalji tal-
elementi li jkunu tqiesu u l-valutazzjoni 
tagħhom b'rabta ma' proġetti b'impatt 
qawwi, kif definiti mill-OECD, u 
approvati matul is-sena li r-rapport 
jirreferi għaliha;
b) il-metodoloġija għall-primjums 
iċċarġjati, inkluża l-valutazzjoni tar-riskji 
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ambjentali, soċjali u tad-drittijiet tal-
bniedem, filwaqt li jingħataw dettalji tal-
elementi li jkunu tqiesu u l-valutazzjoni 
tagħhom b'rabta ma' proġetti b'impatt 
qawwi, kif definiti mill-OECD, u 
approvati matul is-sena li r-rapport 
jirreferi għaliha;

Or. it

Emenda 27
Joe Higgins

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness 1a
1) L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull sena 
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim min-
naħa ta' kull Stat Membru.

Il-Kummissjoni għandha tieħu wkoll 
rapporti minn organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili li jkollhom kuntatt mal-poplu 
bħat-trejdjunjins, l-NGOs soċjali u 
ambjentali, il-gruppi tad-drittijiet tal-
bniedem u l-komunitajiet lokali dwar l-
impatt tal-investimenti u operazzjonijiet 
ta' ditti appoġġati mill-ECA. Dawn ir-
rapporti għandhom ikunu ppubblikati 
wkoll mill-Kummissjoni.

In-notifiki kollha previsti fil-Kapitolu IV: 
PROĊEDURI – filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet msemmija fl-Anness V 
tal-Ftehim – għandhom ikunu rrappurtati 
wkoll lill-Kummissjoni, inklużi l-aspetti 
kollha tal-metodoloġija, il-kalkolu, ir-
regoli u l-proċeduri tal-primjums użati fl-
operazzjonijiet tal-Aġenziji tal-Krediti ta' 
Esportazzjoni b'Sussidju Uffiċjali tal-
Istati Membri, li mbagħad għandhom 
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jippubblikaw it-tagħrif rilevanti kollu.

2) L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull sena 
dwar il-konformità ta' kull Stat Membru 
mad-dispożizzjoni fl-Artikolu 23 tal-
Ftehim li jirrikjedi li r-riskju ta' nuqqas 
ta' ħlas lura tal-krediti ta' esportazzjoni 
jkun kopert mill-ħlas ta' primjums, 
minbarra l-ħlas tal-interessi. 

Dawn ir-rapporti tal-Istati Membri 
għandhom ikunu miftuħa għall-iskrutinju 
u l-kummenti ta' organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili li jkollhom kuntatt mal-poplu 
bħat-trejdjunjins, l-NGOs soċjali u 
ambjentali, il-gruppi tad-drittijiet tal-
bniedem u l-komunitajiet lokali. Il-
Kummissjoni għandha tqis l-opinjoni ta' 
dawn il-gruppi.

3) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
li jagħti ħarsa fil-qosor lejn id-data li tkun 
waslet, bil-materjal ta’ bażi inkluż 
f'Anness.

Ir-rapport għandu jinkludi:

a) il-metodoloġija għall-Mudell ta' 
Valutazzjoni tar-Riskju marbut mal-
Pajjiż, filwaqt li jingħataw dettalji tal-
elementii li jkunu tqiesu u l-valutazzjoni 
tagħhom b'rabta ma' proġetti b'impatt 
qawwi, kif definiti mill-OECD, u 
approvati matul is-sena li r-rapport 
jirreferi għaliha;

b) il-metodoloġija għall-primjums 
iċċarġjati, inkluża l-valutazzjoni tar-riskji 
ambjentali, soċjali u tad-drittijiet tal-
bniedem, filwaqt li jingħataw dettalji tal-
elementi li jkunu tqiesu u l-valutazzjoni 
tagħhom b'rabta ma' proġetti b'impatt 
qawwi, kif definiti mill-OECD, u 
approvati matul is-sena li r-rapport 
jirreferi għaliha;
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c) il-metodoloġija għar-Rati Minimi tal-
Primjums (MPRs) applikabbli għar-riskju 
b'rabta mal-pajjiż u għar-riskju tal-
kreditu sovran, il-prinċipji tal-fluss tal-
likwidità u tal-impenji u, meta jkun 
xieraq, l-indikaturi tas-swieq privati;

d) id-differenzjazzjonijiet fl-MPRs li jqisu 
l-kwalità differenti tal-prodotti tal-krediti 
ta' esportazzjoni u l-perċentwali tal-
kopertura provduta;

e) l-użu ta' strumenti li ma jidhrux fil-
karta tal-bilanċ u l-metodoloġija biex tiġi 
inkorporata kull spiża amministrattiva ta' 
dawn l-istrumenti; 

f) l-użu ta' kull strument ieħor għall-
mitigazzjoni tar-riskji.

4) Mhux aktar tard minn ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, 
il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
operati tal-Aġenziji tal-Krediti ta' 
Esportazzjoni b'Sussidju Uffiċjali tal-
Istati Membri fir-rigward tal-punti ta' 
referenza mal-istandards soċjali, tax-
xogħol, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
ambjent li ġejjin: 
-  l-implimentazzjoni ta' 

kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol, 
inkluż id-dritt tan-negozjar ta' 
impjieg bi sħubija f'unjin bi ħlas u 
kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol kif 
definiti mill-moviment 
trejdunjonistiku;

- il-ħtieġa ta' rekwiżiti ta' rappurtar 
dwar l-emissjonijiet tal-karbonju 
biex tkun tista' titkejjel l-impronta 
tal-karbonju tal-proġetti;

- l-implimentazzjoni tat-tneħħija 
gradwali tas-sussidji għall-fjuwils 
fossili. It-tneħħija tas-sussidji għall-
fjuwils fossili għandha tkun 
akkumpanjata b'miżuri li jiżguraw li 
l-istandards tal-għajxien tal-
ħaddiema u tal-fqar ma jintlaqtux 
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b'mod negattiv.

Or. en


