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Sistema ġdida ta’ superviżjoni bankarja tal-UE: bidu tajjeb iżda għadhom 
iridu jiġu indirizzati problemi importanti, jgħidu l-Awdituri 

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irnexxielu jwaqqaf u jingaġġa l-persunal tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) fi 
ħdan perjodu ta’ żmien qasir, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Permezz tal-MSU, il-BĊE issa huwa 
responsabbli għas-superviżjoni diretta ta’ madwar 120 mill-gruppi bankarji l-aktar importanti fiż-żona tal-euro. 
Madankollu, huwa jiddependi wisq mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jiżgura “superviżjoni sħiħa u effettiva”, 
kif meħtieġ mid-dritt tal-UE.  

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku twaqqaf fl-2014 biex jieħu f’idejh ħafna mix-xogħol li qabel kien isir mill-awtoritajiet 
bankarji nazzjonali. Dan jopera taħt l-awtorità tal-BĊE iżda jinvolvi mill-qrib lill-Istati Membri wkoll.  

Dan kien l-ewwel awditu mwettaq mill-QEA tal-effiċjenza operattiva tal-BĊE fir-rigward tal-MSU, u s-sejbiet tal-awditjar 
huma mħallta, jgħidu l-awdituri. Huma sabu li matul it-twaqqif tal-MSU, il-BĊE ma analizzax il-ħtiġijiet tal-ingaġġ tal-persunal 
superviżorju fid-dettall neċessarju, u li l-livelli attwali ta’ ingaġġ tal-persunal huma insuffiċjenti. 

Għalkemm ir-Regolament MSU inkariga lill-BĊE bis-superviżjoni diretta ta’ gruppi bankarji kbar, il-persunal tal-BĊE mexxa 
biss 12 % mill-ispezzjonijiet fuq il-post ta’ dawn il-banek u, kumplessivament, fit-timijiet ta’ spezzjoni kienu fil-biċċa l-kbira 
(92 %) membri tal-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. B’mod simili, is-superviżjoni fuq il-post tiddependi ħafna 
fuq il-persunal maħtur mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, fejn il-BĊE effettivament ma għandu kważi ebda poter li jiddeċiedi 
dwar il-kompożizzjoni u l-ħiliet tat-timijiet superviżorji konġunti li jwettqu superviżjoni mhux fuq il-post. 

L-awdituri sabu wkoll li l-BĊE ma għandux sistema kompleta ta’ valutazzjoni tal-persunal, għall-persunal tas-superviżuri 
nazzjonali li jipparteċipa fit-timijiet superviżorji konġunti, u lanqas ma għandu database xierqa tal-ħiliet biex tiġi żgurata 
l-effettività kemm tat-timijiet superviżorji fuq il-post kif ukoll ta’ dawk mhux fuq il-post. Huma jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li, 
filwaqt li r-Regolament MSU jeħtieġ li l-kompiti monetarji u superviżorji jitwettqu b’mod kompletament separat, il-BĊE 
huwa tal-fehma li dan jippermetti l-użu ta’ ċerti servizzi kondiviżi. B’hekk jiġu ffrankati r-riżorsi, jgħidu l-awdituri, iżda jeħtieġ 
li r-riskju ta’ kunflitti ta’ interess possibbli f’xi oqsma jiġi indirizzat.  

L-awdituri esprimew tħassib dwar in-nuqqas ta’ aċċess tagħhom għal ħafna dokumenti matul dan l-awditu. Meta tkellem 
dwar il-proċess tal-awditjar, Neven Mates, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport, qal: “Aħna stajna nissodisfaw 
il-kompitu tagħna parzjalment biss, peress li l-informazzjoni li l-BĊE pprovdielna ma kinitx biżżejjed biex nivvalutaw 
kompletament l-effiċjenza operattiva tat-tmexxija tiegħu fir-rigward tal-funzjoni superviżorja. Kien hemm ħafna dokumenti li 
l-BĊE ma pprovdilniex u li aħna qiesna bħala neċessarji għal dan il-għan, billi ġab l-argument li dawn ma kinux jikkonċernaw 
l-effiċjenza operattiva tat-tmexxija tiegħu. Attwalment, il-Qorti qed tqis l-alternattivi tagħha fir-rigward tal-aċċess 
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għad-dokumenti li hija tqis bħala neċessarji biex tawditja l-effiċjenza operattiva tat-tmexxija tal-BĊE.”  

Ibbażat fuq is-sejbiet tal-awditjar, l-awdituri rrakkomandaw li l-BĊE jieħu l-azzjonijiet prinċipali li ġejjin: 

• Superviżjoni fuq il-post: Jenħtieġ li l-preżenza tal-BĊE fl-ispezzjonijiet fuq il-post tissaħħaħ b’mod sostanzjali; 
• Superviżjoni mhux fuq il-post: Jenħtieġ li l-BĊE jiżgura li l-għadd tal-membri tal-persunal u l-ħiliet tagħhom ikunu 

adegwati, u jsaħħaħ l-għodod tiegħu ta’ identifikazzjoni tal-ħiliet u ta’ allokazzjoni tal-persunal; 
• Obbligu ta’ rendikont: Jenħtieġ li l-BĊE jipprovdi dokumenti kif meħtieġ għall-iskopijiet tal-awditjar u jistabbilixxi 

qafas ta’ prestazzjoni għas-superviżjoni; 
• Governanza: Jenħtieġ li t-teħid ta’ deċiżjonijiet jiġi ssimplifikat, u li jiġu eżaminati r-riskji li s-servizzi kondiviżi jkunu 

jinvolvu.  

Il-BĊE aċċetta dawn ir-rakkomandazzjonijiet bis-sħiħ, b’eċċeżżjoni waħda rigward is-servizzi kondiviżi u l-influwenza li 
l-uffiċjali tal-Bord Superviżorju tal-MSU jkollhom fuq il-baġit tal-BĊE għall-attivitajiet superviżorji. Il-fehma tal-BĊE hija li 
l-Bord Superviżorju ma jeżerċitax kontroll fuq il-baġit superviżorju jew fuq ir-riżorsi umani billi mhuwiex korp deċiżjonali tal-
BĊE iżda ngħaqad fl-istruttura istituzzjonali tal-BĊE permezz tar-Regolament MSU. 

Noti għall-Edituri: 

Il-kriżi finanzjarja globali tal-2008 kkawżat taqlib serju f’ħafna ekonomiji Ewropej. L-effett konsegwenzjali fuq is-settur 
bankarju, wara snin ta’ deregolazzjoni u teħid dejjem aktar ta’ riskju, kien li ħafna istituzzjonijiet mutwanti kellhom bilfors 
jirrikorru għand il-gvernijiet biex dawn jagħtuhom appoġġ finanzjarju. Biex jitkisser iċ-“ċirku vizzjuż" tat-teħid eċċessiv ta’ 
riskju u tas-salvataġġi mill-gvernijiet, fl-2012, biex ifittxu soluzzjoni dejjiema fiż-żona tal-euro, il-mexxejja tal-UE formalment 
ħabbru r-regolazzjoni komuni tal-banek permezz ta’ unjoni bankarja Ewropea.  

Il-pilastri prinċipali tal-unjoni bankarja kellhom ikunu s-superviżjoni ċentralizzata tal-banek taż-żona tal-euro, mekkaniżmu 
biex jiżgura li banek inadempjenti jiġu stralċati bi spiża minima għall-kontribwent u għall-ekonomija, u sistema armonizzata 
ta’ garanziji tad-depożiti. L-ewwel pass - superviżjoni ċentralizzata - kien jinvolvi l-ħolqien tal-MSU fl-2014 biex jieħu f’idejh 
ħafna mix-xogħol ta’ superviżjoni li qabel kien isir mill-awtoritajiet nazzjonali. L-MSU tqiegħed taħt l-awtorità tal-Bank 
Ċentrali Ewropew iżda jinvolvi wkoll mill-qrib lis-superviżuri nazzjonali, jew lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK) 
fl-Istati Membri. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 29/2016: “Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku -Bidu tajjeb iżda jenħtieġ aktar titjib” huwa disponibbli 
bi 23 lingwa tal-UE. 

 

 
 


