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* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' ċerti linjigwida fil-qasam tal-krediti ta' esportazzjoni b’sussidju 
uffiċjali
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0456),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill bl-
isem 'Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona dwar il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa' (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0050/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-
0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emendа 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emendа

(3a) Il-parteċipanti fil-Ftehim huma 
involuti fi proċess kontinwu li l-għan 
tiegħu huwa li jimminimizza t-tagħwiġ 
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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 jkunu 
bbażati fuq ir-riskji u jkopru l-ispejjeż 
operattivi tagħhom u t-telf fuq perjodu 
twil ta’ żmien. Biex dan l-għan jintlaħaq, 
jinħtieġ livell ogħla ta' trasparenza u 
rappurtar mill-aġenziji tal-krediti ta' 
esportazzjoni b'sussidju uffiċjali.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) B’appoġġ għall-proċess kontinwu fi 
ħdan l-OECD lejn standards ogħla 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 addizzjonali 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 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 c (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Il-prinċipji u l-istandards tal-UE, li 
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joriġinaw mill-politika u liġi tal-UE u li 
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 
soċjali u ambjentali tal-Unjoni rilevanti 
għas-setturi u l-proġetti ffinanzjati mill-
aġenziji tal-kredit' ta' esportazzjoni 
b'sussidju uffiċjali.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 d (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) L-għanijiet tal-Unjoni Ewropea u tal-
Istati Membri tagħha fir-rigward tal-
klima, li joriġinaw mill-impenji li ttieħdu 
kemm f'livell tal-Unjoni kif ukoll f'livell 
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-Summit 
tal-G20 li sar f'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 
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b'effett ta' 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 li 
jiġġeddu sal-2020; kif ukoll l-għan tal-
Unjoni li sal-2050 tnaqqas l-emissjonijiet 
tagħha ta' gassijiet b'effett ta' serra 
b'minn 80 sa 95 %.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Deċiżjoni 2001/76/KE għandha 
għalhekk tiġi rrevokata u flokha tidħol din
id-Deċiżjoni bit-test ikkonsolidat u 
mmodifikat tal-Ftehim mehmuż magħha 
bħala Anness u d-Deċiżjoni 2001/77/KE 
għandha tiġi revokata.

(4) Id-Deċiżjoni 2001/76/KE għandha 
għalhekk tiġi rrevokata u flokha tidħol din 
id-Deċiżjoni bit-test ikkonsolidat u 
mmodifikat tal-Ftehim mehmuż magħha 
bħala l-Anness 1 u d-Deċiżjoni 
2001/77/KE għandha tiġi revokata.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linjigwida li jinsabu fil-Ftehim dwar Il-
Linjigwida dwar Krediti ta’ Esportazzjoni 
b’Sussidju Uffiċjali għandhom japplikaw 
fil-Komunità.

Il-linjigwida li jinsabu fil-Ftehim dwar Il-
Linjigwida dwar Krediti ta’ Esportazzjoni
b’Sussidju Uffiċjali għandhom japplikaw 
fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Il-miżuri addizzjonali dwar it-trasparenza 
u r-rappurtar li għandhom jiġu applikati 
fl-Unjoni huma stipulati fl-Anness 1a ta' 
din id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1a (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 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. 

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 
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jkun kopert mill-ħlas ta' primjums, 
minbarra mill-ħlas ta' interessi.

3) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
li jagħti ħarsa fil-qosor lejn id-dejta li 
rċeviet, 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-
fatturi li 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-
fatturi li 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;

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-differenzazzjonijiet tal-MPRs li jqis 
il-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 għall-
inkorporament ta' kull spiża
amministrattiva ta' tali strumenti;

f) l-użu ta' kull strument ieħor ta' 
mitigazzjoni tar-riskji.
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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 ta’:
- il-benchmarking b'rabta mal-istandards 
soċjali, ambjentali, tax-xogħol u tad-
drittijiet tal-bniedem kif inkorporati fi 
ftehimiet internazzjonali;
- 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.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi industrijalizzati, inklużi l-Istati Membri kollha u l-biċċa kbira tal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, għandhom tal-anqas Aġenzija waħda tal-Krediti ta' Esportazzjoni 
(ECA) b'sussidju uffiċjali li normalment hija fergħa uffiċjali jew kważi uffiċjali tal-gvern 
tagħhom. L-ECAs kollha jirrappreżentaw l-akbar sors dinji ta' finanzjament uffiċjali għall-
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. L-ammont kollettiv tal-garanziji għall-krediti ta' 
esportazzjoni pprovduti tul il-perjodu 2004-2009 mill-ECAs tal-Istati Membri tal-UE kien ta' 
madwar EUR 468 biljun.

L-ECAs jiffaċilitaw kummerċ leġittimu meta s-suq kapitali privat ma jistax. Għandhom 
kapaċità ta' assorbiment tar-riskji ħafna ogħla mill-atturi privati, billi ma jridux iħallsu taxxi u 
jagħmlu l-qligħ, u għalhekk għandhom iktar flessibilità mill-banek privati biex ma 
jakkumulawx telf fuq kreditu estiż. Madankollu, għall-istess raġuni l-ECAs huma wkoll 
distrorsjoni potenzjali tal-kummerċ jekk l-operazzjonijiet finanzjarji tagħhom ma jkunux 
suġġetti għal reġoli komuni. 

Il-"Ftehim dwar il-krediti ta' esportazzjoni b'sussidju uffiċjali" nnegozjat fi ħdan il-Grupp tal-
Krediti ta' Esportazzjoni (il-"Ftehim") jipprevedi s-sett l-aktar importanti ta' regoli komuni. 
Skont il-Ftehim dwar Sussidji u Miżuri Kompensatorji tad-WTO (ASCM) - il-qafas 
internazzjonali legalment vinkolanti għar-regolamentazzjoni tas-sussidji statali - appoġġ tal-
krediti ta' esportazzjoni għal koperazzjonijiet privati mhux meqjus bħala sussidju, jekk is-
sussidju jsir b'konformità mal-Arranġament tal-OECD. Il-bażi ta' konformità hija li l-krediti 
ta' esportazzjoni jkunu suġġetti għal rekwiżiti ta' ħlas lura f'ċerti limiti ta' żmien u li tiġi 
ċċarġjata Rata Minima tal-Primjums (MPR) biex ikun kopert ir-riskju ta' nuqqas ta' ħlas tal-
krediti ta' esportazzjoni (riskju ta' kreditu), li għandha tkun ibbażata fuq ir-riskju u kapaċi 
tkopri b'mod adegwat l-ispejjeż operattivi u t-telf fuq perjodu twil ta' żmien.

L-Aġenziji tal-Krediti ta' Esportazzjoni u nuqqasijiet ta' trasparenza

Ir-Rapporteur jirrikonoxxi għalkollox li l-ECAs huma strument importanti biex jappoġġjaw il-
kummerċ u l-investimenti tal-kumpanniji 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. Dan jipperikola 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 wisq. Xi ECAs nazzjonali lanqas 
biss jirrappurtaw b'mod regolari l-bilanc globali tal-operazzjonijiet tagħhom. Ħafna oħrajn ma 
jirrappurtawx dejta diżaggregata tas-self settorjali tagħhom jew id-distribuzzjoni ġeografika. 
Dan minkejja r-rekwiżiti ta' trasparenza fil-Ftehim tal-OECD tal-2005 li jaderixxu miegħu l-
Istati Membri kollha tal-UE u li issa se jkun ittrasferit fil-liġi tal-UE. 

In-nuqqas ta' trasparenza jiffaċilita l-fatt li jinqabżu bil-kbir l-ispejjeż u l-iskadenzi, b'nuqqas 
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ta' rispett tar-regoli inkorporati fil-Ftehim tal-OECD. Jiffaċilita wkoll it-tixħim u l-
korruzzjoni.

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

Il-Ftehim tal-OECD ma jinkludix ir-rekwiżiti meħtieġa biex jiggarntixxu l-valutazzjoni ġusta 
tal-primjums billi ma jkoprix regoli rigward trasparenza u standards minimi fl-applikazzjonui 
ta' kalkolu ta' riskju soċjali u ambjentali. Il-Ftehim 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 s-suq tal-kapital privat jippreferi ma jiffinanzjahomx. 
In-nuqqas ta' ffissar ta' standards minimi fil-kalkolu ta' fatturi ta' riskju soċjali u ambjentali fil-
kost ta' krediti u garanziji jippromwovi tellieqa, anke fost l-ECAs tal-Istati Membri tal-UE, 
għall-orħos kostijiet ta' krediti u b'hekk jippromwovi protezzjoniżmu moħbi.

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li jitnaddfu r-rekwiżiti ta' trasparenza rigward il-kalkoli tar-riskji u 
l-iżvelar ta' strumenti mhux inklużi fil-bilanċ tal-kontijiet u li n-notifika tal-kalkoli tar-riskji 
soċjali u ambjentali ssir mandatorja. B'mod konkret, it-Rapporteur jissuġġerixxi l-
istabbiliment ta' rekwiżit għall-Istati Membri tal-UE li jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni 
dwar l-attivitajiet tal-ECAs tagħhom f'dan ir-rigward.

L-Aġenziji tal-Krediti ta' Esportazzjoni u l-koerenza politika tal-UE

L-ECAs huma potenzjalment strumenti ta' politika pubblika li jinsabu f'pożizzjoni tajba biex 
jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-objettivi internazzjonali li l-UE impenjat ruħha 
dwarhom, b'mod speċjali rigward it-tibdil 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 skont dawn l-objettivi.

Madankollu, 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. Nofs il-proġetti 
industrijali kollha b'emissjonijiet għoljin ta' CO2 fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom xi 
forma ta' appoġġ mill-ECAs. Dan huwa dovut parzjalment għall-fatt li l-biċċa kbira ta' dawn 
il-proġetti hija 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. 

Għalhekk, l-ECAs huma pernijiet strateġiċi għall-iżvilupp li għandhom sehem enormi fl-
impatti ta' ħsara ambjentali tal-attività tal-korporazzjonijiet. Bħala istituzzjonijiet appoġġjati 
minn gvernijiet, l-ECAs għandhom u jista' jkollhom rwol importanti fil-promozzjoni tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju b'koerenza mal-impenji 
tal-gvernijiet tagħhom dwar il-klima.

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

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


