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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-

Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jissottolinja li r-rwol tal-EBA huwa essenzjali biex jiġu favoriti applikazzjoni konsistenti 

tad-dritt tal-Unjoni u koordinament aħjar fost l-awtoritajiet nazzjonali u biex jiġu żgurati 

stabbiltà finanzjarja, trasparenza, swieq finanzjarji integrati aħjar u aktar sikuri, kif ukoll 

livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur u prattiki ta' superviżjoni konverġenti f'dan is-settur; 

2. Jirrikonoxxi li, fil-fehma tal-Qorti tal-Awdituri, it-tranżazzjonijiet tal-EBA li fuqhom 

huma bbażati l-kontijiet annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2015 huma 

legali u regolari fl-aspetti materjali kollha; jinnota, madankollu, li l-valutazzjoni tal-Qorti 

tal-Awdituri hija qasira ħafna u toffri ftit suġġerimenti biex titjieb l-effiċjenza fil-ġestjoni 

tal-baġit tal-EBA; 

3. Ifakkar li l-Parlament Ewropew serva ta' forza motriċi għall-istabbiliment ta' Sistema 

Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF) ġdida u komprensiva, inklużi t-tliet 

Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE), biex tiġi żgurata sistema ta' superviżjoni 

finanzjarja aħjar wara l-kriżi finanzjarja; 

4. Jikkonstata l-kuntratt ta' kiri (lease) tal-EBA, li jagħlaq fit-8 ta' Diċembru 2026, iżda li 

jinkludi klawsola ta' rexissjoni wara sitt snin, li tattiva penali ekwivalenti għal 16-il xahar 

kera, jiġifieri EUR 3 246 216; jistieden lill-ABE tikkalkula l-konsegwenzi u l-kostijiet 

potenzjali kollha tal-Brexit u b'mod partikolari l-kostijiet marbuta ma' trasferiment tas-

sede; iqis li l-kontijiet tal-2016 jenħtieġ li jiddivulgaw totalment kull kost ta' 

rilokalizzazzjoni futur; jistieden lill-EBA tkun trasparenti mal-partijiet interessati kollha 

fir-rigward ta' kunsiderazzjonijiet b'rabta ma' kwalunkwe rilokalizzazzjoni futura; 

5. jisħaq fuq l-importanza li jkunu żgurati effiċjenza, prijoritizzazzjoni u livell adegwat fir-

rigward tal-allokazzjoni tar-riżorsi; iqis, f'dan ir-rigward, li t-tnaqqis inizjali tal-baġit ma 

kellux ikun implimentat permezz tal-posponiment tal-pubblikazzjoni tal-istandards u tal-

linji gwida jew permezz tat-tnaqqis fil-parteċipazzjoni fil-gruppi ta' ħidma tal-BCBS; 

jenfasizza li kull żieda potenzjali fil-mezzi tal-EBA trid tkun akkumpanjata minn miżuri 

ta' prijoritizzazzjoni adegwati; jissuġġerixxi li, hekk kif ix-xogħol tal-EBA qiegħed 

jinbidel dejjem aktar minn kompiti leġiżlattivi għal konverġenza superviżorja u infurzar, 

il-baġit tal-EBA u l-persunal għandhom jiġu allokati kif meħtieġ; 

6. Jisħaq fuq il-fatt li, filwaqt li tiżgura li l-funzjonijiet kollha assenjati lilha jitwettqu bis-

sħiħ u fil-ħin, l-EBA għandha żżomm biss mal-kompiti assenjati lilha mill-Parlament 

Ewropew u mill-Kunsill; jemmen li l-EBA għandha tisfrutta bis-sħiħ il-mandat tagħha 

biex trawwem b'mod effikaċi l-proporzjonalità; jinnota li, meta l-EBA tkun awtorizzata 

tfassal miżuri ta' Livell 2 u 3, għandha tagħti attenzjoni partikolari, hija u tfassal dawn l-

istandards, lill-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi swieq nazzjonali u li l-parteċipanti tas-

suq u l-organizzazzjonijiet tal-ħarsien tal-konsumatur ikkonċernati għandhom ikunu 

involuti f'fażi bikrija fil-proċess ta' definizzjoni tal-istandards u matul il-fażijiet ta' tfassil u 

implimentazzjoni; 
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7. Josserva bi tħassib li l-EBA ma teżerċitax bis-sħiħ il-prerogattivi kollha tagħha stabbiliti 

fil-qafas ġuridiku tagħha; jenfasizza li l-EBA għandha tiżgura li r-riżorsi huma 

massimizzati sabiex tissodisfa bis-sħiħ il-mandat ġuridiku tagħha; jinnota f'dan ir-rigward, 

li jekk tiffoka aktar fuq il-mandat li ngħatalha mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, 

dan jista' jwassal biex ir-riżorsi tagħha jintużaw b'mod aktar effiċjenti u biex l-objettivi 

tagħha jintlaħqu b'aktar effikaċja; jenfasizza li, waqt it-twettiq ta' xogħolha u b'mod 

partikolari fl-abbozzar tal-istandards tekniċi u tal-pariri tekniċi, l-EBA jeħtiġilha li b'mod 

tempestiv, regolari u komprensiv tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

attivitajiet tagħha; 

8. Jikkonstata l-baġit emendat b'EUR 1 904 000 bil-għan li tissaħħaħ il-lira sterlina matul l-

2015; isostni talba li saret mill-EBA biex jitnaqqas il-baġit tal-2016 fid-dawl tal-

fluttwazzjonijiet 'l isfel tar-rata tal-kambju GBP-EUR; 

9. Jikkonkludi li l-arranġament ta' finanzjament tal-EBA għandu jiġi rivedut; jistieden lill-

Kummissjoni teżamina l-possibilità li timmodifika l-arranġament ta' finanzjament attwali 

billi ddaħħal, b'mod xieraq u proporzjonat, drittijiet kalibrati mħallsa mill-parteċipanti tas-

suq possibbilment bħala sostituzzjoni parzjali tal-kontributi tal-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti filwaqt li jkunu żgurati l-awtonomija u l-azzjoni ta' superviżjoni tagħha; 

10. Iqis li l-minuti tal-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri u tal-Gruppi ta' Partijiet Interessati, 

disponibbli pubblikament għandhom jiġu ppubblikati aktar rapidament biex jitnaqqas il-

perjodu latenti attwali ta' massimu ta' tliet xhur bejn il-laqgħat u d-divulgazzjoni tal-

minuti, u li dawn għandhom joffru stampa aħjar tad-diskussjonijiet, tal-pożizzjonijiet u 

tal-imġiba tal-vot tal-membri; jemmen li l-ħidma ta' kuntatt maċ-ċittadini tal-UE tista' 

titqawwa wkoll permezz tax-xandir dirett fuq l-Internet tal-avvenimenti; iqis deplorevoli li 

partijiet interessati differenti, inkluż il-Parlament Ewropew, fil-fatt m'għandhomx aċċess 

ugwali għad-dokumenti u l-informazzjoni minn laqgħat interni; jilqa' l-fatt li minn fost l-

ASE, l-EBA tipprovdi l-iktar livell xieraq ta' divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar il-

laqgħat tal-persunal tagħha mal-partijiet interessati; huwa tal-fehma li l-EBA għandha 

tistabbilixxi mezz sigur għall-informaturi fil-qafas tal-pjan ta' azzjoni tagħha għas-snin li 

ġejjin. 
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