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2016/2247(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  14a. Jirrimarka li l-qafas superviżorju 

uniku attwali wera li huwa ppreġudikat 

b'mod qawwi lejn l-indirizzar tar-riskju 

tal-kreditu filwaqt li jinjora totalment ir-

riskji sistemiċi assoċjati mal-esponiment 

fl-assi tal-Livell 3; jiddeplora l-fatt li t-

testijiet tal-istress li saru mill-BĊE 

flimkien mal-EBA rriżultaw f'li 

ppenalizzaw inġustament mudelli bankarji 

kummerċjali, għall-benefiċċju tal-banek 

kbar ta' investiment iffukati fuq l-

attivitajiet ta' kummerċ spekulattiv li 

joħolqu l-akbar riskji għall-istabbiltà 

finanzjarja, u b'hekk irriżultaw li 

mhuwiex affidabbli u mhux kompluti u li 

jiggravaw l-assimetriji bejn is-sistemi 

bankarji nazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  17a. Jitlob għal Riforma Strutturali tal-

Banek mibnija fuq separazzjoni ċara u 

obbligatorja ta' investiment u ta' 

attivitajiet kummerċjali, ibbażata fuq il-

mudell tal-Glass-Steagall Act; jenfasizza 

li dan huwa l-uniku mod biex tissolva l-

kwistjoni tal-"kbar wisq biex ifallu" u jiġi 

pprevenut il-bżonn ta' salvataġġi;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  49a. Jiddispjaċih li l-applikazzjoni tar-

regoli ta' rikapitalizzazzjoni tpoġġi piż 

sproporzjonat u inġust fuq l-investituri 

mhux professjonali u fuq dawk li jfaddlu, 

li hija wkoll f'kuntrast mal-protezzjoni ta' 

tfaddil mogħti mill-kostituzzjonijiet 

nazzjonali ta' diversi Stati Membri; 

jinnota bi tħassib, barra minn hekk, li r-

regoli attwali jistgħu jwasslu biex 

jippromwovu kriżijiet sistemiċi billi 

jxerrdu paniku fost l-investituri, u b'hekk 

iwassalu għal flussi enormi ta' kapital 

lejn banek li huma "kbar wisq biex 

ifallu", filwaqt li ma jirnexxilhomx 

jevitaw il-ħtieġa għal salvataġġi; jitlob, 

għalhekk, għal revoka immedjata tal-

BRRD;  

Or. en 
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Paragrafu 55a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  55a. Jappella għal skema ta' 

assigurazzjoni tad-depożiti li tkopri d-

depożiti kollha permezz ta' garanzija ta' 

kontinġenza kredibbli totalment 

iggarantita minn bank ċentrali li jaġixxi 

bħala sellief tal-aħħar istanza; 

Or. en 

 

 


