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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Waħda mit-tagħlimiet li tat il-kriżi finanzjarja fl-Ewropa hi l-ħtieġa għal regoli aktar stretti u 
aktar koerenti għas-settur finanzjarju kollu kemm hu. Ġa ttieħdu varji miżuri importanti, 
bħalma hu t-twaqqif ta’ tliet aġenziji finanzjarji superviżorji, iżda huma meħtieġa sforzi 
ulterjuri għar-regolazzjoni aħjar tas-settur finanzjarju. Wieħed mid-dossiers li għadhom 
pendenti huwa l-abbozz ta' direttiva preżenti li għandu l-għan li jwaqqaf qafs għall-irkupru u 
r-riżoluzzjoni tal-istituti tal-kreditu u l-azjendi tal-investiment.

Minn perspettiva baġitarja, huwa vitali li dan il-qafas il-ġdid ikun appoġġat mill-
istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali bl-aħjar mod possibbli. Għalhekk mhux biżżejjed li jsiru 
regoli ġodda. Dawn ir-regoli l-ġodda jridu wkoll ikunu kkomplementati b’riżorsi finanzjarji u 
umani biżżejjed ħalli jkun implementat qafas ġdid. 

Il-proposta preżenti teħtieġ lill-Awtorità Bankarja Ewropea (i) tiżviluppa madwar 23 standard 
tekniku u 5 linji gwida (ii) tieħdu sehem fil-kulleġġi tar-riżoluzzjoni, jieħdu deċiżjonijiet f'każ 
ta' nuqqas ta' qbil u teżerċita medjazzjoni vinkolanti u (iii) tipprovdi għar-rikonoxximent ta' 
proċeduri ta' riżoluzzjoni ta' pajjiżi terzi skont l-Artikolu 85 u tikkonkludi qafas nonvinkolanti 
ta' arranġamenti ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi skont l-Artikolu 88. L-istandards tekniċi 
għandhom jitlestew sa 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva, li qed jiġi pproġettat li 
tidħol fis-seħħ bejn Ġunju u Diċembru 2013. Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi kompiti fit-
tul għall-Awtorità Bankarja Ewropea li se jeħtieġu l-ħolqien ta’ 5 karigi addizzjonali (aġenti 
temporanji) sa mill-2014. Barra minn hekk, 11-il esperti nazzjonali sekondat huma previsti 
biex iwettqu kompiti temporanji limitati għall-2014 u l-2015.

Ir-rapporteur tappoġġjaw dawn il-postijiet il-ġodda billi huma meħtieġa għall-
implementazzjoni tal-kompiti l-ġodda tal-aġenzija. B’danakollu, billi l-għan aħħari tal-
kompiti l-ġodda se jkun magħruf biss fi tmiem il-proċedura leġiżlattiva, il-Kummissjoni se 
tkun mitluba tippreżenta rendikont finanzjarju li jqis b’mod komplet ir-riżult tal-ftehim 
leġiżlattiv bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jkunu sodisfatti r-rekwiżiti baġitarji u ta’ 
persunal fl-Awtorità u fis-servizzi tal-Kummissjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu – 1 a (ġdid)
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- 1a. Jisħaq fuq il-fatt li l-punt 47 tal-
Ftehim Interistituzzjonali tas-
17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
dwar id-dixxiplina baġitarja u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba1

għandu japplika għall-estensjoni tal-
mandat tal-Awtorità Bankarja Ewropea; 
jenfasizza li kwalunkwe deċiżjoni tal-
awtorità leġiżlattiva favur tali estensjoni 
tkun bla ħsara għad-deċiżjonijiet tal-
awtorità tal-baġit fil-kuntest tal-proċedura 
annwali tal-baġit;
________________
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu – 1 b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- 1b. Jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta 
rendikont finanzjarju ġdid li jikkunsidra 
b'mod sħiħ ir-riżultat tal-ftehim leġiżlattiv 
bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
biex jintlaħqu r-rekwiżiti baġitarji u dawk 
tal-persunal tal-Awtorità Bankarja 
Ewropea u tas-servizzi tal-Kummissjoni;

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-ABE għandha tingħata r-riżorsi 
finanzjarji u umani xierqa, sabiex tkun 
tista' tissodisfa b'mod adegwat il-kompiti 
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addizzjonali assenjati lilha skont din id-
Direttiva. Għal dan il-għan, il-proċedura 
għall-istabbiliment, l-implimentazzjoni u 
l-kontroll tal-baġit tagħha kif stabbilita fl-
Artikoli 63 u 64 tar-Regolament (KE) 
Nru 1093/2010, għandha tqis kif dovut 
dawn il-kompiti. L-awtorità baġitarja 
għandha tiżgura li jiġu ssodisfati l-aqwa 
standards ta' effiċjenza.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) In-nefqa tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej (l-ABE, l-AEAPX u 
l-AETS) li għandu x'jaqsam mal-kompiti 
tagħhom għandu jiġi kopert billi jiġu 
imposti tariffi fuq l-istituzzjonijiet ta' 
kreditu. L-ammont tat-tariffa imposta fuq 
istituzzjoni ta’ kreditu għandha tkun 
proporzjonata mal-importanza u l-profil 
tar-riskju tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
kkonċernata. Dawn it-tariffi għandhom 
jiġu imposti flimkien ma' kwalunkwe 
tariffa li titħallas lill-Awtoritajiet fil-każi 
speċifikati fl-istrumenti rilevanti tad-dritt 
tal-Unjoni. L-ammont globali tat-tariffi li 
jitħallsu lill-Awtoritajiet m'għandux 
jaqbeż l-infiq tagħhom. It-talbiet mill-
Kummissjoni Ewropea għal analiżi tal-
impożizzjoni ta' drittijiet fl-aġenziji 
kkonċernati se jkunu ppreżentati fl-ewwel 
kwart tal-2013.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 15c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15c) Waqt perjodu ta' tranżizzjoni mill-
kofinanzjament nazzjonali għall-
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finanzjament parzjali mit-tariffi, l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (l-ABE, 
l-AEAPX u l-AETS) għandhom ikunu 
totalment finanzjati mill-baġit tal-Unjoni.
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