
 

AM\1173409MT.docx  PE631.641v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

9.1.2019 A8-0419/1 

Emenda  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 
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Nils Torvalds 

Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 

(2018/2100(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi l-istokk ta' NPLs fis-sistemi 

bankarji ta' xi Stati Membri għadu għoli 

b'mod inkwetanti; 

E. billi l-istokk ta' NPLs u l-

iskoperturi tal-livell 2 u l-livell 3 fis-

sistemi bankarji ta' xi Stati Membri 

għadhom għoljin b'mod inkwetanti; 

Or. en 
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Emenda  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 

(2018/2100(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Fa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Fa. billi, skont l-ewwel Rapport 

Annwali ta' Statistika ppubblikat mill-

ESMA fit-18 ta' Ottubru 2018, is-swieq 

tad-derivattivi tal-UE ammontaw għal 

valur nozzjonali gross ta' EUR 660 triljun 

sa tmiem l-2017;  

Or. en 
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Nils Torvalds 

Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 

(2018/2100(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jinnota r-riżultati tat-test tal-istress 

fl-UE kollha tal-ABE; jilqa' l-inklużjoni 

tal-istrumenti tal-livell 2 u tal-livell 3 fil-

kamp ta' applikazzjoni tat-testijiet tal-

istress tal-2018; jemmen li t-testijiet tal-

istress għandhom jiġu interpretati flimkien 

ma' attivitajiet oħra li għaddejjin ta' 

monitoraġġ superviżorju; jistieden lill-

MSU, lill-ABE u lill-BERS jużaw 

metodoloġiji konsistenti meta jiddefinixxu 

t-test tal-istress sabiex jiżguraw livell għoli 

ta' trasparenza dwar din il-proċedura u 

sabiex jipprevjenu distorsjonijiet possibbli;  

10. Jinnota r-riżultati tat-test tal-istress 

fl-UE kollha tal-ABE; jilqa' l-inklużjoni 

tal-istrumenti tal-livell 2 u tal-livell 3 fil-

kamp ta' applikazzjoni tat-testijiet tal-

istress tal-2018; itenni t-talba tiegħu lill-

MSU sabiex jagħmel it-tnaqqis ta' dawn l-

istrumenti finanzjarji kumplessi u 

illikwidi, inklużi d-derivattivi, waħda mill-

prijoritajiet superviżorji ewlenin tiegħu; 
jemmen li t-testijiet tal-istress għandhom 

jiġu interpretati flimkien ma' attivitajiet 

oħra li għaddejjin ta' monitoraġġ 

superviżorju; jistieden lill-MSU, lill-ABE u 

lill-BERS jużaw metodoloġiji konsistenti 

meta jiddefinixxu t-test tal-istress sabiex 

jiżguraw livell għoli ta' trasparenza dwar 

din il-proċedura u sabiex jipprevjenu 

distorsjonijiet possibbli; 

Or. en 
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Nils Torvalds 

Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 

(2018/2100(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Ifakkar li hemm riskji assoċjati 

mad-dejn sovran; jieħu nota tal-ħidma li 

għaddejja tal-Kumitat ta' Basel dwar is-

Superviżjoni Bankarja (BCBS) dwar ir-

riskju sovran; huwa mħasseb ukoll mill-

fatt li xi istituzzjonijiet finanzjarji 

għandhom skoperturi eċċessivament kbar 

għal dejn sovran maħruġ mill-gvernijiet 

tagħhom stess; jenfasizza li l-qafas 

regolatorju tal-UE dwar it-trattament 

prudenzjali tad-dejn sovran għandu jkun 

konsistenti mal-istandards 

internazzjonali;  

imħassar 

Or. en 
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f'isem il-Grupp EFDD 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jieħu nota tan-negozjati li 

għaddejjin dwar il-pakkett tal-NPLs; 

jinnota l-addendum tal-BĊE dwar l-NPLs u 

l-ħidma tal-ABE fuq linji gwida dwar il-

ġestjoni tal-iskoperturi improduttivi u 

mrażżna; jilqa' t-tnaqqis fil-volum tal-

NPLs matul l-aħħar snin; itenni t-tħassib 

tiegħu li l-għadd totali, u l-proporzjon, ta' 

self improduttiv u tal-istrumenti tal-livell 2 

u tal-livell 3, għadhom ferm ogħla mill-

medja f'xi Stati Membri; jenfasizza li r-

riskju għall-istabbiltà finanzjarja mill-

NPLs għadu sinifikanti iżda, minkejja dan, 

huwa inqas milli kien ftit snin ilu; jaqbel 

mal-Kummissjoni li r-responsabbiltà 

ewlenija għat-tnaqqis tal-NPLs hija tal-

Istati Membri, b'mod partikolari permezz 

ta' liġijiet effiċjenti dwar l-insolvenza, u 

tal-banek infushom, iżda jenfasizza l-

interess tal-UE li tnaqqas is-sehem tal-

NPLs;  

16. Jieħu nota tal-ftehim milħuq dwar 

il-pakkett NPL fit-18 ta' Diċembru 2018; 

jiddispjaċih li l-impatt ekonomiku u 

soċjali tal-qafas prudenzjali l-ġdid, b'mod 

partikolari l-effetti negattivi tiegħu fuq 

min jissellef u fuq il-finanzjament tal-

ekonomija reali, ma ġiex indirizzat b'mod 

adegwat; jesprimi tħassib dwar l-

adegwatezza, il-proporzjonalità u l-impatt 

ekonomiku tar-rekwiżit ta' kopertura 

sħiħa għall-NPLs garantiti; ifakkar, f'dan 

ir-rigward, li l-kollateral jista' jkollu valur 

rekuperabbli sinifikanti anke ħafna snin 

wara li s-self ikun ġie kklassifikat bħala 

skopertura improduttiva; jinnota l-

addendum tal-BĊE dwar l-NPLs u l-ħidma 

tal-ABE fuq linji gwida dwar il-ġestjoni 

tal-iskoperturi improduttivi u mrażżna; 

jilqa' t-tnaqqis fil-volum tal-NPLs matul l-

aħħar snin; itenni t-tħassib tiegħu li l-għadd 

totali, u l-proporzjon, ta' self improduttiv u 

tal-istrumenti tal-livell 2 u tal-livell 3, 

għadhom ferm ogħla mill-medja f'xi Stati 

Membri; jenfasizza li r-riskju għall-

istabbiltà finanzjarja mill-istrumenti tal-

livell 2 u l-livell 3 għadu sinifikanti, 

filwaqt li r-riskju mill-NPLs huwa inqas 

milli kien ftit snin ilu; jaqbel mal-

Kummissjoni li r-responsabbiltà ewlenija 

għat-tnaqqis tal-NPLs hija tal-Istati 

Membri, b'mod partikolari permezz ta' 
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liġijiet effiċjenti dwar l-insolvenza, u tal-

banek infushom, iżda jenfasizza l-interess 

tal-UE li tnaqqas is-sehem tal-NPLs; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  20a. Jenfasizza li l-problema tal-banek 

kbar wisq biex ifallu għadha rilevanti 

ħafna u tikkawża riskji maġġuri għar-

riżolvibbiltà tal-bank; jenfasizza l-ħtieġa 

ta' riforma strutturali tas-settur bankarju 

abbażi ta' separazzjoni obbligatorja tal-

attivitajiet kummerċjali mill-funzjoni ta' 

kreditu; jinnota li din ir-riforma 

tirrappreżenta element komplementari 

fundamentali għall-qafas ta' riżoluzzjoni 

tal-kriżi, kif enfasizzat mit-tagħlimiet 

meħuda mill-kriżi finanzjarja tal-2008; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jafferma mill-ġdid il-pożizzjoni 

tiegħu li r-regoli għar-rikapitalizzazzjoni 

prekawzjonarja jridu jiġu ċċarati; jinnota li 

r-rikapitalizzazzjoni prekawzjonarja tista' 

tkun strument għall-ġestjoni tal-kriżijiet 

iżda jemmen li l-użu tagħha jrid jiġi limitat 

strettament għal każijiet eċċezzjonali meta 

l-bank ikun konformi mal-livelli tal-

kapital regolatorji minimi armonizzati, u 

għalhekk solventi, u meta tkun żgurata l-

konformità mar-regoli tal-UE dwar l-

għajnuna mill-Istat; ifakkar li l-għan tar-

reġim ta' riżoluzzjoni tal-UE huwa li 

jiżgura li l-kontribwenti jiġu protetti, li l-

kost tal-fallimenti tal-ġestjoni ta' bank 

jiġġarrab mill-azzjonisti u l-kredituri 

tiegħu, u li titħares l-istabbiltà tas-sistema 

finanzjarja inġenerali; jenfasizza li r-regoli 

dwar r-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' 

kreditu jeħtieġ li jiġu applikati saħansitra 

aħjar; 

25. Jafferma mill-ġdid il-pożizzjoni 

tiegħu li r-regoli għar-rikapitalizzazzjoni 

prekawzjonarja jridu jiġu ċċarati; jinnota li 

r-rikapitalizzazzjoni prekawzjonarja tista' 

tkun strument kruċjali u leġittimu għall-

ġestjoni tal-kriżijiet u jemmen li l-użu 

tagħha jrid ikun kompletament disponibbli 

meta l-bank ikun qed jiffaċċja kriżi ta' 

likwidità iżda jkun solventi; ifakkar li l-

għan tar-reġim ta' riżoluzzjoni tal-UE huwa 

li jiżgura li l-kontribwenti jiġu protetti, li l-

kost tal-fallimenti tal-ġestjoni ta' bank 

jinġarr mill-azzjonisti u l-kredituri tiegħu 

b'kapaċità suffiċjenti ta' ġarr ta' telf, u li 

titħares l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja 

inġenerali; jenfasizza li r-regoli dwar ir-

riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu 

għandhom jeskludu għalkollox id-

depożitanti u l-kredituri ż-żgħar milli 

jkollhom iġorru telf bankarju;  

Or. en 

 

 


