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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ea (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ea. billi l-uniku mod biex jiġi evitat ir-

riskju ta' salvataġġ finanzjarju bi spejjeż 

tal-kontribwenti u sabiex jiġi żgurat li l-

istabbiltà finanzjarja tikkonsisti 

f'separazzjoni ċara bejn l-attivitajiet 

bankarji, tal-kummerċ u ta' kreditu, 

filwaqt li tibqa' tiġi rispettata bis-sħiħ is-

sovranità tal-Istati Membri; 

Or. en 
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Paragrafu 45 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jenfasizza li l-armonizzazzjoni tal-

ġerarkija tat-talbiet fl-insolvenza tal-

banek fl-Istati Membri hija kruċjali 

sabiex l-implimentazzjoni tal-BRRD issir 

aktar konsistenti u effikaċi u biex 

tingħata ċ-ċertezza lill-investituri 

transkonfinali; jilqa', għalhekk, il-

proposta tal-Kummissjoni biex tmur oltre 

mill-armonizzazzjoni tal-ġerarkija tat-

talbiet; jinnota li armonizzazzjoni aħjar 

tar-reġim ta' insolvenza regolari u tal-

ġerarkija tat-talbiet se tkun essenzjali 

wkoll, kemm, fil-każ tal-banek, biex jiġu 

evitati d-diskrepanzi mar-reġim tar-

riżoluzzjoni bankarja, kif ukoll, fil-każ ta' 

kumpaniji, biex jipprovdu ċarezza u 

ċertezza addizzjonali lill-investituri 

transkonfinali u tikkontribwixxi għall-

indirizzar tal-kwistjoni ta' self 

improduttiv; jilqa' l-fatt li l-BRRD ġabet 

bidla importanti fil-ġerarkija tal-

insolvenza, billi tat prijorità lid-depożiti 

assigurati, sabiex b'hekk dawn jiġu 

kklassifikati bħala superjuri għall-

istrumenti kapitali kollha, għall-kapaċità 

ta' assorbiment tat-telf, dejn superjuri 

ieħor u għad-depożiti mhux assigurati; 

jistieden lill-SRB jippreżenta r-riżultati 

tal-valutazzjonijiet tar-riżolvibbiltà għall-

G-SIBs u banek oħra, inkluż il-miżuri 

proposti biex jingħelbu l-impedimenti 

45. Jitlob ir-revoka tal-BRRD, fid-dawl 

tal-fatt li din id-direttiva diġà wriet li hija 

ineffettiva u perikoluża għall-investituri, 

għad-detenturi tal-bonds u għad-

depożitanti u għall-istabbiltà tas-sistema 

finanzjarja kollha kemm hi; 
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Paragrafu 57 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

57. Ifakkar li r-rwol tal-Kummissjoni 

huwa li tiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi 

fl-UE kollha u li jenħtieġ li tevita 

kwalunkwe frammentazzjoni fi ħdan is-

suq intern; 

57. Ifakkar fil-bżonn li jkunu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi fl-UE kollha iżda 

jemmen li s-sistemi ta' superviżjoni u ta' 

riżoluzzjoni jenħtieġ li jiġu ġestiti fil-livell 

nazzjonali; 

Or. en 

 

 


