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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-14 ta’ Jannar 2021 

L-ippjanar tar-riżoluzzjonijiet għall-banek fl-UE għad jonqoslu xi 
elementi ewlenin. 

Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRM) huwa s-sistema tal-UE għall-istralċ ordnat ta’ banek 
li jkunu qed ifallu fi ħdan l-Unjoni Bankarja, biex jiġu evitati salvataġġi finanzjarji li jqumu ħafna 
flus. Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), l-SRM għamel progress 
fit-tħejjija għar-riżoluzzjoni tal-banek minn meta ġie stabbilit fl-2015. Madankollu, l-awdituri 
jsibu li huma meħtieġa passi ulterjuri f’ċerti oqsma kruċjali. Jenħtieġ li l-Bord Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni (SRB) jistabbilixxi l-politiki rilevanti kollha li jsawru l-azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni, u 
jindirizza dgħufijiet fil-kwalità, fit-twaqqit u fil-konsistenza tal-ippjanar proprju tiegħu għar-
riżoluzzjonijiet. Il-leġiżlaturi jeħtieġu jirriżolvu kwistjonijiet essenzjali oħra, bħall-finanzjament 
fir-riżoluzzjoni u l-armonizzazzjoni ta’ proċedimenti nazzjonali ta’ insolvenza għall-banek. 

Il-qafas legali tal-SRM jipprovdi għodod għall-istralċ tal-banek, ladarba l-awtorità ta’ riżoluzzjoni - l-SRB 
fil-każ ta’ banek sinifikanti u transfruntieri, u l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali (ARN) f’dak ta’ 
banek inqas sinifikanti fil-ġuriżdizzjonijiet rispettivi tagħhom - tkun iddeċidiet li bank li jkun qed ifalli ma 
jistax jgħaddi minn proċedimenti normali ta' insolvenza skont il-liġi nazzjonali. Biex ikunu ppreparati 
għal eventwalità bħal din, l-awtoritajiet huma meħtieġa li jabbozzaw pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għal kull 
bank u, bħala regola ġenerali, jaġġornawhom kull sena.  

“L-SRM għamel progress matul dawn l-aħħar snin iżda huma meħtieġa passi ulterjuri biex jiġi ppjanat 
b’mod xieraq l-istralċ ordnat tal-banek li jkunu qed ifallu”, qal Rimantas Šadžius, il-Membru tal-QEA 
responsabbli għar-rapport. “Aħna sibna li l-politiki kienu għadhom mhumiex qed jindirizzaw l-oqsma 
rilevanti kollha u lanqas ma kienu qed jiżvelaw dgħufijiet. Il-kwalità tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni tjiebet 
iżda dawn mhux dejjem kienu f’konformità mar-rekwiżiti. Barra dan, l-SRB ma identifikax u ma ttrattax 
b’mod xieraq l-ostakli għar-riżolvibbiltà ta’ bank. Ir-rimedjar ta’ dawn in-nuqqasijiet ikun jgħin jiżgura li 
l-kontribwenti ma jerġgħux iġarrbu l-ispejjeż”. 

L-għażla tal-għodda ta’ riżoluzzjoni u l-effettività tagħha jiddependu minn, fost affarijiet oħra, jekk l-
impedimenti sostantivi għar-riżolvibbiltà ta’ bank ikunux ġew indirizzati jew imneħħija. L-awdituri 
josservaw li, minkejja dan, l-SRB naqas milli jiddetermina kull impediment ta’ dan it-tip sal-ġurnata tal-
lum, u għaldaqstant naqas milli jikkonforma mar-regoli armonizzati. F’April 2020, l-SRB ħareġ l-
“Aspettattivi għall-Banek” tiegħu, dokument li permezz tiegħu dawn huma meħtieġa jsaħħu ċerti 
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aspetti tar-riżolvibbiltà tagħhom sa tmiem l-2023. Madankollu, il-leġiżlaturi ma speċifikawx xi skeda ta’ 
żmien bħal din.  

L-issodisfar tal-ħtiġijiet ta’ likwidità fir-riżoluzzjonijiet jibqa’ kwistjoni ta’ tħassib u jista’ jirrestrinġi l-
opzjonijiet għar-riżoluzzjoni ta’ bank bl-aktar mod effiċjenti. Għalkemm reċentement il-Grupp tal-Euro 
ddeċieda li jirriforma l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà u waqqaf garanzija ta’ kontinġenza komuni 
għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni, jista’ jkun li l-garanzija ta’ kontinġenza ma tkunx suffiċjenti biex 
tipprovdi finanzjament. L-SRB għad irid ukoll jadotta l-politika assoċjata tiegħu dwar il-“kontinwità 
finanzjarja”.  

Politiki importanti li huma nieqsa fil-livell tal-SRB jinkludu governanza solida u kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni matul ir-riżoluzzjonijiet tal-banek, fid-dawl tal-ħtieġa li jittieħdu deċiżjonijet b’mod 
estremament urġenti. Skont l-awdituri, it-trattament konsistenti tal-banek għad irid jinkiseb minħabba 
diverġenzi fil-valutazzjoni ta’ funzjonijiet kritiċi u tal-interess pubbliku, pereżempju. Barra dan, minkejja 
r-rakkomandazzjoni fir-rapport tal-awdituri dwar l-awditu tal-SRB li huma kienu wettqu fl-2017, il-
politiki kienu għadhom mhux vinkolanti fuq it-timijiet interni ta’ riżoluzzjoni (inkluż il-persunal tal-SRB 
u tal-ARN), u b’hekk dawn kellhom diskrezzjoni konsiderevoli fl-abbozzar ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni. 
Kien hemm ukoll dewmien fl-adozzjoni mill-SRB tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-banek taħt il-mandat 
tiegħu.  

L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għal kwistjonijiet ewlenin oħra rigward il-leġiżlaturi: il-ħtieġa ta’ 
allinjament aħjar bejn il-qafas tar-riżoluzzjonijiet u d-diversi oqfsa nazzjonali tal-insolvenza applikabbli 
għall-banek; il-fatt li r-regoli dwar il-kondiviżjoni tal-piżijiet u l-għajnuna mill-Istat ivarjaw skont l-opzjoni 
magħżula (riżoluzzjoni jew insolvenza) biex jiġi ttrattat bank li jkun qed ifalli. Fl-aħħar nett, l-awdituri 
jirrakkomandaw li l-leġiżlazzjoni tistabbilixxi sollijiet oġġettivi u kwantifikati biex jiskattaw il-miżuri ta’ 
intervent bikri u tittieħed id-deċiżjoni li bank ikun qed ifalli jew probabbilment se jfalli.  

Informazzjoni ġenerali 

Dan l-awditu ta segwitu għal kwistjonijiet li kienu ġew identifikati fl-ewwel rapport tal-QEA rigward il-
politiki tal-SRB dwar l-ippjanar tar-riżoluzzjonijiet, filwaqt li ffoka b’mod speċifiku fuq pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni għal banek li jkunu inqas sinifikanti, u huwa disponibbli fuq eca.europa.eu bi 23 lingwa tal-
UE.  
Il-QEA hija meħtieġa li tirrapporta kull sena dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq 
b’riżultat tal-prestazzjoni tal-SRM skont ir-Regolament dwar l-SRM, u r-rapport tal-2019 jinsab hawn. 
Is-sorveljanza mill-UE tal-għajnuna li tingħata mill-Istat għall-banek hija wkoll is-suġġett ta’ rapport 
reċenti maħruġ mill-QEA.  
Pubblikazzjoni reċenti mill-Kumitat ta’ Kuntatt tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-UE tiddeskrivi 
fil-qosor is-sejbiet ta’ awditi nazzjonali paralleli dwar ir-riżoluzzjoni bankarja li twettqu f’seba’ Stati 
Membri. 
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