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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Itenni t-tħassib tiegħu dwar ir-riskji 

li jirriżultaw mill-parteċipazzjoni f'assi tat-

tielet livell, inklużi d-derivattivi, u b'mod 

partikolari mid-diffikultà tal-valutazzjoni 

tagħhom; jilqa' f'dan ir-rigward l-inklużjoni 

min-naħa tal-EBA fil-proċeduri għat-

testijiet tal-istress tal-2018 ta' trattament 

speċifiku għar-riskji li jirriżultaw mill-

istrumenti tat-tieni u tat-tielet livell; itenni 

mill-ġdid l-appell tiegħu lill-MSU biex 

jagħmel il-kwistjoni waħda ta' prijorità fis-

superviżjoni unika għall-2018; 

10. Itenni t-tħassib tiegħu dwar ir-riskji 

għall-istabbiltà finanzjarja għaż-żona tal-

euro li jirriżultaw mill-esponiment għoli 

ta' xi sistemi bankarji għall-assi 

finanzjarji tat-tieni u t-tielet livell, inklużi 

d-derivattivi, u b'mod partikolari mid-

diffikultà tal-valutazzjoni tagħhom; 

jiddispjaċih għall-fatt li, sa mill-bidu 

tiegħu, il-BĊE ma ħa l-ebda azzjoni biex 

jindirizza r-riskji assoċjati ma' dawn l-

istrumenti mhux likwidi u kumplessi; 
jilqa' f'dan ir-rigward l-inklużjoni min-naħa 

tal-EBA fil-proċeduri għat-testijiet tal-

istress tal-2018 ta' miżuri speċifiċi għall-

ġestjoni tar-riskju li jirriżultaw mill-

istrumenti tat-tieni u tat-tielet livell; itenni 

bil-qawwa s-sejħa tiegħu lill-MSU biex 

jagħmel il-kwistjoni waħda ta' prijorità fis-

superviżjoni unika għall-2018, b'tali mod li 

tiġi żgurata valutazzjoni aktar realistika 

tar-riskji sistematiċi preżenti fis-sistema 

bankarja Ewropea u t-tnaqqis meħtieġ 

tagħhom, li tant huwa mixtieq; 
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  30a. Jiġbed l-attenzjoni għall-

importanza fundamentali li jkun hemm 

riforma strutturali ambizzjuża tas-settur 

bankarju bbażata fuq separazzjoni ċara u 

obbligatorja bejn l-attivitajiet ta' 

investiment u t-tranżazzjonijiet 

tradizzjonali ta' kreditu; huwa kontra l-

intenzjoni tal-Kummissjoni li tirtira l-

proposta tagħha dwar din il-kwistjoni; 

jirrimarka li din ir-riforma kienet ġiet 

promossa mill-Kummissjoni nnfisiha 

bħala li tikkomplementa b'mod importanti 

l-BRRD għar-riżoluzzjoni tal-kriżi 

bankarja; jenfasizza li s-separazzjoni hija 

indispensabbli bl-għan li tiġi ffaċilitata r-

riżoluzzjoni tal-kriżi, filwaqt li fl-istess ħin 

tiġi żgurata l-protezzjoni sħiħa ta' min 

ifaddal u d-depożitanti, u li tiġi indirizzata 

b'mod effettiv il-problema tal-banek kbar 

wisq biex ifallu; jistieden lill-Kummissjoni 

biex terġa' tniedi l-proposta u 

tippromwovi l-konklużjoni ta' ftehim bejn 

il-koleġiżlaturi; 
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  31a. Jesprimi tħassib serju dwar l-

impatti negattivi tar-rikapitalizzazzjoni 

interna fuq il-fiduċja tal-investituri u taċ-

ċittadini Ewropej; jirrimarka li l-

mekkaniżmu tar-rikapitalizzazzjoni 

interna jista' jkollu l-effett negattiv li 

jaċċelera l-kriżijiet u jżid l-instabbiltà 

finanzjarja, billi jikkawża paniku u effett 

mifrux fuq is-swieq; jikkundanna l-

inġustizzja sottostanti għall-prinċipju tar-

rikapitalizzazzjoni interna, fejn ir-

responsabbiltà għall-fallimenti bankarji 

tinġarr parzjalment mill-investituri żgħar, 

minn min ifaddal u mid-detenturi ta' 

kontijiet kurrenti, minkejja l-fatt li ma 

għandhom l-ebda kontroll fuq is-solidità 

tal-banek jew influwenza fuq il-ġestjoni 

tagħhom; 

Or. en 

 

 


