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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(BERS)

Il-proposta tal-Kummissjoni hija parti minn pakkett maħsub biex itejjeb il-qafas ta' 
sorveljanza tal-UE abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp Larosière, li għandu l-għan li 
jsewwi d-dgħufijiet tal-qafas ta' sorveljanza attwali li nkixfu mill-kriżi finanzjarja tal-lum.

Il-BERS għandu jkun il-ġebla tax-xewka ta' struttura superviżorja integrata tal-UE, u b'hekk 
jikkontribwixxi għall-funzjonament aħjar tas-suq intern. Huwa maħsub bħala korp Ewropew 
għal kollox ġdid, bla personalità ġuridika, u li qatt ma kien hemm bħalu qabel – f'din is-sura.
Huwa maħsub biex jiżviluppa perspettiva makroprudenzjali Ewropea ħalli jiġġieled kontra l-
problema ta' analiżi tar-riskju individwali frammentata fil-livell nazzjonali, iqawwi l-effikaċja 
ta' mekkaniżmi ta' twissija bikrija u jiżgura li l-valutazzjonjiet tar-riskji jissarrfu f'miżuri 
konkreti mill-awtoritajiet rilevanti.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, il-BERS għandu jkun kompost minn Bord Ġenerali, 
Kumitat ta' Tmexxija u Segretarjat, b'dan tal-aħħar ikun provdut mill-Bank Ċentrali Ewropew.
Il-kompożizzjoni tal-Bord Ġenerali – il-korp li jiggvernah – jinkludi l-Gvernaturi tal-banek 
ċentrali nazzjonali kollha. Ir-Regolament li jistabbilixxi l-BERS għandu jkun ikkompletat 
minn deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) biex jiżgura s-
Segretarjat tal-BERS.

2. L-opinjoni tar-rapporteur

Ir-Rapporteur tilqa' l-istabbiliment tal-BERS. Il-kriżi wriet li l-mikrosuperviżjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali mhijiex biżżejjed biex ir-riskji sistemiċi rilevanti jkunu jistgħu 
jintgħarfu u jiġu evitati b'rapidità suffiċjenti. Huwa importanti li tiġi stabbilita sistema (ta' 
makrosuperviżjoni) Ewropea, li r-riskji potenzjali għall-istabbiltà finanzjarja tissorveljahom, 
tivvalutahom u, fejn ikun meħtieġ, tipprevjenihom, u li tkun tista' tagħti twissijiet bikrija dwar 
riskji sistemiċi u tipproponi miżuri prattiċi dwarhom. Għandu jkun possibbli li l-interazzjoni 
bejn ix-xejriet makroekonomiċi u s-sistema finanzjarja jiġu osservati u vvalutati minn
perspettiva wiesgħa. Huwa wkoll vallapena li tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-FMI, mal-Bord 
għall-Istabbiltà Finanzjarja u ma' entitajiet rilevanti f'pajjiżi terzi. Is-superviżjoni ta' riskji 
sistemiċi tqawwi l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji, tnaqqas il-probabbiltà ta' kriżijiet finanzjarji 
ġodda, u b'hekk is-suq finanzjarju Ewropew tagħmlu aktar attraenti bħala lok tal-
operazzjonijiet.

Ir-Rapporteur tissuġġerixxi xi tibdiliet għall-kjarifika u t-titjib tal-istruttura superviżorja 
proposta. Bħala kwistjoni ta' prinċipju, il-mandat tal-BERS għandu jkun limitat għas-settur 
finanzjarju, u jeħtieġ li ma jidħolx fil-politika tal-pagi u dik fiskali. Fil-valutazzjoni tar-riskji, 
jeħtieġ li jitqiesu adegwatament il-miri kollha tal-UE kif stipulati fl-Artikolu 3 tat-Trattat UE.

Il-votazzjonijiet fil-Bord Ġenerali għandhom isiru esklussivament skont il-prinċipju 'vot 
wieħed għal kull membru', kif jistipula l-Artikolu 10 tal-proposta tal-Kummissjoni: il-voti ma 
għandux ikollhom piżijiet differenti.
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Rigward il-Kumitat ta' Tmexxija, ir-rapporteur tissuġġerixxi li dan għandu jinkludi ħames 
rappreżentanti tal-banek ċentrali nazzjonali, ġaladarba għall-makrosuperviżjoni għandu jkun 
hemm rappreżentanza bbilanċjata ta' dawn tal-aħħar fil-Kumitat ta' Tmexxija, biex ma jseħħx 
li l-kumitat jiddominawh dawk li jirrappreżentaw banek għajr il-banek ċentrali.

F'dak li jirrigwarda l-ġbir u l-iskambju tal-informazzjoni, jeħtieġ li l-entità l-ġdida tkun tista' 
taqdi l-kompiti tagħha b'mod indipendenti, bla dipendenza fuq l-awtoritajiet nazzjonali.
Għaldaqstant jeħtieġ li l-aċċess rapidu u regolari għad-dejta jkun żgurat.

Għandha tkun żgurata trasparenza massima. Bħala prattika standard, l-analiżijiet għandhom
ikunu pubbliċi: kwalunkwe ħtieġa għas-segretezza għandha tkun sostanzjata fid-dettall u s-
segretezza tkun permessa biss b'deċiżjoni separata dwar dan. Id-dejta tal-analiżijiet għandha 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku, biss f'sura adegwatament anonima, b'tali mod li dan jista' 
jwassal għal titjib fil-kwalità tar-rakkomandazzjonijiet.

Il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-istess poteri bħall-Kunsill u l-Kummissjoni: b'mod 
partikolari, għandu jkun jista' jikkummissjona eżamijiet mill-BERS.

Ir-responsabbiltà tal-BERS jeħtieġ li tkun regolata biċ-ċar. Madankollu, għandna nżommu 
quddiem għajnejna li l-proposta attwali tipprovdi biss rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti, 
filwaqt li l-ebda kompitu eżekuttiv m'huwa trasferit lill-BERS.

Fil-qosor, is-sistema superviżorja proposta hija l-ewwel pass lejn l-ilħiq tal-mira fit-tul ta' 
sistema Ewropea armonizzata ta' superviżjoni, b'awtorità ċentrali Ewropea taqdi r-rwol ta' 
awtorità regolatorja għal istituzzjonijiet jew gruppi ta' istituzzjonijiet kbar transkonfinali tal-
finanzi/tal-kreditu li jkunu kbar biżżejjed biex ikollhom implikazzjonijiet sistemiċi. Fil-każ ta' 
gruppi ta' istituzzjonjiet ta' kreditu b'implikazzjonijiet sistemiċi, l-awtoritajiet superviżorji 
Ewropej għandhom ikunu l-awtoritajiet rilevanti, filwaqt li, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-istituzzjonijiet purament nazzjonali jibqgħu sorveljati purament fil-livell 
nazzjonali.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Komunità teħtieġ entità speċifika 
responsabbli għas-superviżjoni 
makroprudenzjali tul is-sistema finanzjarja 
tal-UE, li tidentifika r-riskji għall-istabbiltà 
finanzjarja u, fejn ikun meħtieġ, toħroġ 

(7) L-Unjoni teħtieġ entità speċifika 
responsabbli għas-superviżjoni 
makroprudenzjali tul is-sistema finanzjarja 
tal-UE, li tidentifika r-riskji għall-istabbiltà 
finanzjarja u, fejn ikun meħtieġ, toħroġ 
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twissijiet u rakkomandazzjonijiet għal 
azzjoni sabiex jiġu indirizzati dawk ir-
riskji. Għalhekk, għandu jiġi stabbilit Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(BERS) bħala entità indipendenti ġdida, li 
tkun responsabbli sabiex twettaq 
superviżjoni makroprudenzjali fil-livell
Ewropew.

twissijiet u rakkomandazzjonijiet għal 
azzjoni sabiex jiġu indirizzati dawk ir-
riskji. Għalhekk, għandu jiġi stabbilit Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(BERS) bħala entità indipendenti ġdida, li 
tkun responsabbli sabiex twettaq 
superviżjoni makroprudenzjali fil-livell tal-
Unjoni. L-analiżijiet tal-BERS għandhom 
ikunu limitati għas-settur finanzjarju u 
ma għandhomx jidħlu fi kwistjonijiet li 
jirrigwardaw il-politika tal-pagi jew dik 
fiskali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali 
li jkunu wkoll membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE. Huma għandhom jiġu 
eletti minn fost u mill-Membri tal-Bord 
Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE għal perjodu ta’ sentejn.

(c) ħames presidenti ta' banek ċentrali 
nazzjonali, li għandhom jiġu eletti minn 
fost u mill-Membri tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE għal perjodu ta’ sentejn;

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
u li d-destinatarji ma spjegawx in-nuqqas 
ta’ azzjoni tagħhom adegwatament, huwa 
għandu jinforma lill-Kunsill u, fejn ikun 
rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej rilevanti.

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
u li d-destinatarji ma spjegawx in-nuqqas 
ta’ azzjoni tagħhom adegwatament, huwa 
għandu jinforma lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
rilevanti.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-BERS għandu jeżamina wkoll 
kwistjonijiet speċifiċi meta jintalab mill-
Kunsill jew mill-Kummissjoni.

2. Il-BERS għandu jeżamina wkoll 
kwistjonijiet speċifiċi meta jintalab mill-
Kunsill, mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kummissjoni.
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