
 

AM\1116861MT.docx  PE598.457v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

8.2.2017 A8-0019/9 

Emenda  9 

Sander Loones 

f'isem il-Grupp ECR 

Ramon Tremosa i Balcells 

f'isem il-Grupp ALDE 

Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

L-Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2016 

2016/2247(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Iqis li hemm riskji assoċjati mad-dejn 

sovran; jinnota wkoll li f'ċerti Stati 

Membri, l-istituzzjonijiet finanzjarji 

investew wisq f'bonds maħruġa mill-Gvern 

tagħhom stess, li jwasslu għal żieda 

eċċessiva f'"home bias", filwaqt li wieħed 

mill-objettivi prinċipali tal-UB huwa li 

titkisser in-nexus tar-riskju sovran tal-

bank; jinnota li trattament prudenzjali 

xieraq tad-dejn sovran jista' joħloq 

inċentivi għall-banek biex jimmaniġġaw 

aħjar l-iskoperturi sovrani tagħhom; 

jinnota, madankollu, li l-bonds tal-gvern 

għandhom rwol essenzjali bħala sors ta' 

kollateral likwidu ta' kwalità għolja, u fit-

twettiq tal-politika monetarja, u li l-

modifika tat-trattament prudenzjali 

tagħhom, speċjalment jekk ma huwiex 

previst approċċ ta' introduzzjoni gradwali, 

jista' jkollu effett sinifikanti kemm fuq is-

settur finanzjarju kif ukoll fuq is-settur 

pubbliku, u li dan jeħtieġ li jiġu 

kkunsidrati b'attenzjoni l-vantaġġi u l-

iżvantaġġi ta' reviżjoni tal-qafas attwali 

qabel ma ssir kwalunkwe proposta; 

jinnota d-diversi għażliet ta' politika 

stipulati fir-rapport tal-Grupp ta' Ħidma 

ta' Livell Għoli dwar it-trattament 

4. Iqis li hemm riskji assoċjati mad-dejn 

sovran, li s'issa għadhom ma ġewx 

indirizzati; jinnota wkoll li f'ċerti Stati 

Membri, l-istituzzjonijiet finanzjarji 

investew wisq f'bonds maħruġa mill-Gvern 

tagħhom stess, li jwasslu għal żieda 

eċċessiva f'"home bias", filwaqt li wieħed 

mill-objettivi prinċipali tal-UB huwa li 

titkisser in-nexus tar-riskju sovran tal-

bank; iqis, għalhekk, li t-trattament 

regolatorju tad-dejn sovran għandu jiġi 

modifikat biex jirrifletti r-riskju sovran; 
jinnota li trattament prudenzjali xieraq 

tad-dejn sovran jista' joħloq inċentivi 

għall-banek biex jimmaniġġaw aħjar l-

iskoperturi sovrani tagħhom; jappoġġja r-

rakkomandazzjonijiet tal-BERS biex jiġi 

rivedut it-trattament tal-iskoperturi 

sovrani u interbankarji; jemmen, f'dan ir-

rigward, li miżuri li jindirizzaw riskju ta' 

konċentrazzjoni, inkluż limitu ta' 

skopertura kbir, possibbilment ikkombinat 

mal-introduzzjoni ta' piżijiet tar-riskju 

mhux żero, għandhom jiġu introdotti għal 

sovrani sabiex titnaqqas l-interdipendenza 

bejn il-banek u l-gvernijiet; iqis li l-qafas 

regolatorju tal-UE jenħtieġ li jkun 

konsistenti mal-istandard internazzjonali; 
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prudenzjali ta' skoperturi sovrani diskussi 

fil-laqgħa informali tal-ECOFIN tat-

22 ta' April 2016; iqis li l-qafas regolatorju 

tal-UE jenħtieġ li jkun konsistenti mal-

istandard internazzjonali; jistenna, 

għaldaqstant b'interess kbir ir-riżultati tal-

ħidma tal-FSB dwar id-dejn sovran sabiex 

jiggwida d-deċiżjonijiet futuri; iqis li l-

qafas Ewropew jenħtieġ li jippermetti d-

dixxiplina fis-suq sabiex jitwasslu politiki 

sostenibbli u jiġu pprovduti assi likwidi u 

ta' kwalità għolja għas-settur finanzjarju u 

obbligazzjonijiet siguri għall-gvernijiet; 

jenfasizza li, b'mod parallel mar-

riflessjonijiet fuq id-dejn sovran, għandha 

sseħħ riflessjoni fuq il-konverġenza fuq 

firxa usa' ta' kwistjonijiet ekonomiċi, dwar 

regoli tal-għajnuna mill-Istat u fuq riskji 

bħall-kondotta ħażina, inkluża l-kriminalità 

finanzjarja; 

jistenna, għaldaqstant b'interess kbir ir-

riżultati tal-ħidma tal-FSB dwar id-dejn 

sovran sabiex jiggwida d-deċiżjonijiet 

futuri; iqis li l-qafas Ewropew jenħtieġ li 

jippermetti d-dixxiplina fis-suq sabiex 

jitwasslu politiki sostenibbli u jiġu 

pprovduti assi likwidi u ta' kwalità għolja 

għas-settur finanzjarju u obbligazzjonijiet 

siguri għall-gvernijiet; jenfasizza li, b'mod 

parallel mar-riflessjonijiet fuq id-dejn 

sovran, għandha sseħħ riflessjoni fuq il-

konverġenza fuq firxa usa' ta' kwistjonijiet 

ekonomiċi, dwar regoli tal-għajnuna mill-

Istat u fuq riskji bħall-kondotta ħażina, 

inkluża l-kriminalità finanzjarja; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Ifakkar fil-bżonn ta' konformità mar-

regoli dwar l-għajnuna mill-Istat meta 

jkunu qed jittrattaw kriżijiet tal-banek, u li 

appoġġ pubbliku straordinarju għandu jkun 

biss ta' natura prekawzjonarja u 

temporanja, u ma jistax jintuża biex 

jikkumpensa għat-telf li l-istituzzjoni tkun 

ġarrbet jew x'aktarx se ġġarrab fil-futur 

qarib; jitlob li tingħata definizzjoni tal-

proċeduri effiċjenti bejn l-SRB u l-

Kummissjoni għat-teħid tad-deċiżjonijiet 

fil-każ ta' riżoluzzjoni, b'mod partikolari 

dwar il-perjodu ta' żmien; huwa tal-fehma 

li l-flessibbiltà inkorporata fil-qafas attwali 

għandha tiġi ċċarata, u jfakkar li għandha 

tiġi sfruttata aħjar sabiex tindirizza 

sitwazzjonijiet speċifiċi mingħajr ma 

xxekkel riżoluzzjoni ġenwina tal-banek li 

huma insolventi, b'mod partikolari fil-każ 

ta' miżuri preventivi u miżuri alternattivi li 

jinvolvu l-użu tal-fondi tas-SGD previsti fl-

Artikolu 11(3) u (6) tad-Direttiva dwar l-

Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti (DSGD); 

jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex 

tikkunsidra mill-ġdid l-interpretazzjoni 

tagħha tar-regoli rilevanti ta' għajnuna mill-

Istat fi sforz biex tiggarantixxi li l-miżuri 

39. Ifakkar fil-bżonn ta' konformità mar-

regoli dwar l-għajnuna mill-Istat meta 

jkunu qed jittrattaw kriżijiet tal-banek, u li 

l-eċċezzjoni ta' appoġġ pubbliku 

straordinarju għandu jkun biss ta' natura 

prekawzjonarja u temporanja, u ma jistax 

jintuża biex jikkumpensa għat-telf li l-

istituzzjoni tkun ġarrbet jew x'aktarx se 

ġġarrab fil-futur qarib; jitlob li tingħata 

definizzjoni tal-proċeduri effiċjenti bejn l-

SRB u l-Kummissjoni għat-teħid tad-

deċiżjonijiet fil-każ ta' riżoluzzjoni, b'mod 

partikolari dwar il-perjodu ta' żmien; huwa 

tal-fehma li l-flessibbiltà inkorporata fil-

qafas attwali għandha tiġi ċċarata, u jfakkar 

li għandha tiġi sfruttata aħjar sabiex 

tindirizza sitwazzjonijiet speċifiċi mingħajr 

ma xxekkel riżoluzzjoni ġenwina tal-banek 

li huma insolventi, b'mod partikolari fil-każ 

ta' miżuri preventivi u miżuri alternattivi li 

jinvolvu l-użu tal-fondi tas-SGD previsti fl-

Artikolu 11(3) u (6) tad-Direttiva dwar l-

Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti (DSGD); 

jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex 

tikkunsidra mill-ġdid l-interpretazzjoni 

tagħha tar-regoli rilevanti ta' għajnuna mill-

Istat fi sforz biex tiggarantixxi li l-miżuri 
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ta' prevenzjoni u alternattivi pprovduti mil-

leġiżlatur Ewropew fid-DGSD jistgħu 

realment jiġu implimentati; jinnota li 

sitwazzjonijiet speċifiċi ġew indirizzati 

b'mod differenti mingħajr ġustifikazzjoni 

ċara; ifakkar lill-Kummissjoni li rapport li 

jivvaluta l-ħtieġa kontinwa biex ir-

rikapitalizzazzjonijiet prekawzjonarji u l-

kondizzjonalità marbuta ma' tali miżuri 

jkunu permessi kellu jitlesta sal-

31 ta' Diċembru 2015; jistieden lill-

Kummissjoni tippreżenta tali rapport 

kemm jista' jkun malajr; 

ta' prevenzjoni u alternattivi pprovduti mil-

leġiżlatur Ewropew fid-DGSD jistgħu 

realment jiġu implimentati; jinnota li 

sitwazzjonijiet speċifiċi ġew indirizzati 

b'mod differenti mingħajr ġustifikazzjoni 

ċara; ifakkar lill-Kummissjoni li rapport li 

jivvaluta l-ħtieġa kontinwa biex ir-

rikapitalizzazzjonijiet prekawzjonarji u l-

kondizzjonalità marbuta ma' tali miżuri 

jkunu permessi kellu jitlesta sal-

31 ta' Diċembru 2015; jistieden lill-

Kummissjoni tippreżenta tali rapport 

kemm jista' jkun malajr; 

Or. en 

 

 


