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Il-Lussemburgu, id-19 ta’ Diċembru 2017

Riżoluzzjoni bankarja: il-ħidma nbdiet, iżda għad hemm
ħafna xi jsir, jgħidu l-awdituri tal-UE
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
(SRB), li nħoloq biex jiżgura r-riżoluzzjoni tal-banek fl-UE, għadu “pjuttost fl-istadju ta’ xogħol flidejn”. Ir-riżoluzzjoni hija r-ristrutturar ta’ bank li jkun qed ifalli, sabiex kemm l-istabbiltà
finanzjarja kif ukoll l-interessi pubbliċi jiġu salvagwardjati, filwaqt li l-ispejjeż għallkontribwenti jinżammu f’livell baxx kemm jista’ jkun. L-awdituri identifikaw nuqqasijiet filpjanijiet ta’ kontinġenza għar-riżoluzzjoni bankarja li tħejjew mill-SRB, u fl-istess ħin osservaw li
dan kellu jerfa’ responsabbiltajiet konsiderevoli fi żmien qasir ħafna.
L-SRB huwa element ewlieni tal-Unjoni Bankarja Ewropea. Huwa ġie stabbilit b’segwitu għall-kriżi
finanzjarja tal-2008, u l-missjoni tiegħu hija li jiżgura r-riżoluzzjoni ta’ banek li jkunu qed ifallu,
b’impatt kemm jista’ jkun minimu fuq l-istabbiltà finanzjarja u fuq l-ekonomija reali tal-Istati
Membri fiż-żona tal-euro, u ta’ pajjiżi oħra.
L-awdituri identifikaw defiċjenzi fit-tħejjija tal-firxa sħiħa ta’ arranġamenti ta’ riżoluzzjoni
bankarja li jistgħu jkunu meħtieġa. L-awdituri jgħidu li għalkemm l-SRB ħadem u stinka ħafna biex
jiżgura li mill-inqas jiġu stabbiliti l-verżjonijiet preliminari tal-“pjanijiet ta’ riżoluzzjoni” għall-biċċa
l-kbira mill-banek, dawk li ġew adottati sa issa ma jissodisfawx l-istandards stabbiliti.
“Il-ħolqien tal-SRB mix-xejn kien sfida sinifikanti”, qal Kevin Cardiff, il-Membru tal-Qorti Ewropea
tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Għalkemm id-dgħufijiet tiegħu jridu jitqiesu fil-kuntest
ta’ ħidma li għadha fil-bidu tagħha, għad hemm ħafna xi jsir”.
L-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet rigward ir-regoli u l-gwida għall-pjanijiet ta’
riżoluzzjoni, kif ukoll rigward it-tħejjija tagħhom. Huma jindirizzaw ukoll problemi relatati malingaġġ ta’ persunal kif ukoll mal-qafas leġiżlattiv tal-SRB.
L-awdituri jgħidu li jenħtieġ li qabel kollox, l-SRB jiddetermina meta l-ewwel pjan ta’ riżoluzzjoni li
jkun konformi mal-Ġabra tar-Regoli għandu jitfassal għal kull bank. Huwa għandu
jipprijoritizzahom skont ir-riskju ta’ falliment. Huwa meħtieġ li kull pjan ikun jindirizza rL-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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riżolvibbiltà tal-bank ikkonċernat, inkluża d-determinazzjoni tal-impedimenti sostantivi kif ukoll ilfattibbiltà u l-kredibbiltà tal-istrateġiji li jkunu ntgħażlu.
Biex jiġi żgurat li s-settur bankarju jkollu biżżejjed kapaċità ta’ assorbiment tat-telf, jeħtieġ ukoll li
l-SRB jiffinalizza sistema ta’ regoli u ta’ gwida għall-ippjanar tar-riżoluzzjonijiet, inkluża politika
għad-determinazzjoni tar-rekwiżiti minimi għall-fondi proprji tal-banek u għall-obbligazzjonijiet
eliġibbli tagħhom. In-noti ta’ gwida u l-manwal għall-ippjanar tar-riżoluzzjonijiet iridu jiġu
żviluppati jew aġġornati, kif xieraq.
L-awdituri jgħidu li d-dewmien fl-ingaġġ tal-persunal kellu impatt negattiv fuq l-oqsma kollha talattivitajiet tal-SRB, minkejja l-impenn u l-motivazzjoni tal-persunal tiegħu. Jeħtieġ li l-SRB
jaċċellera l-isforzi tiegħu ta’ reklutaġġ u jagħti riżorsi xierqa lill-funzjoni tal-HR tiegħu, b’mod
partikolari għal pożizzjonijiet aktar speċjalizzati u ta’ livell għoli. Jekk il-miri għall-ingaġġ talpersunal ma jkunux jistgħu jintlaħqu, jew jekk ikun meħtieġ li jittieħdu miżuri interim, l-SRB ikun
irid jikkunsidra soluzzjonijiet alternattivi.
Id-distribuzzjoni ta’ kompiti operazzjonali bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-SRB, inkluż it-tqassim
tar-responsabbiltajiet, għadha mhijiex ċara, u t-timijiet interni ta’ riżoluzzjoni ma għandhomx
biżżejjed persunal. L-awdituri jgħidu li jeħtieġ li l-SRB jindirizza dawn il-problemi b’mod urġenti.
Noti lill-Edituri
Biex tiġi evitata rikorrenza tal-kriżi finanzjarja tal-2008, l-UE żviluppat strutturi istituzzjonali ġodda
biex tiżgura settur finanzjarju aktar sikur. Dawn jinkludu l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU)
u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRM). Dan ir-rapport jiffoka fuq il-Bord Uniku ta’
Riżoluzzjoni (SRB) li, flimkien mal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali fi ħdan iż-żona tal-euro,
jifforma l-SRM. Hemm madwar 140 bank li jaqgħu taħt il-mandat tal-SRB.
Is-superviżuri huma inkarigati mis-superviżjoni prudenzjali permanenti tal-banek li jaqgħu fi ħdan
il-mandat tagħhom. Jekk il-miżuri ta’ rkupru jew ta’ intervent ma jkunux effettivi, bank jitqies li
jkun “qed ifalli jew probabbilment se jfalli”, u l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jintervienu. L-SRB, blassistenza tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali, huwa responsabbli għall-ippjanar ta’
kontinġenza għar-riżoluzzjoni tal-banek sinifikanti kollha, u tal-banek transfruntiera li jkunu inqas
sinifikanti, li jkunu jinsabu fiż-żona tal-euro.
Ir-riżoluzzjoni sseħħ meta l-awtoritajiet jiddeterminaw li bank ikun qed ifalli jew probabbilment
se jfalli, u meta ma jsirx intervent ieħor fil-livell superviżorju jew mis-settur privat biex iwaqqaf
dan il-falliment milli jseħħ. Jekk ikun hemm interess pubbliku, ir-riżoluzzjoni tal-bank isseħħ;
inkella, japplikaw il-proċeduri nazzjonali ta’ insolvenza. Huwa meħtieġ li r-riżoluzzjoni tiżgura lkontinwità tal-funzjonijiet kritiċi tal-bank u tippreżerva l-istabbiltà finanzjarja. L-għan huwa li jiġu
evitati salvataġġi finanzjarji futuri u b’hekk titnaqqas l-ispiża għall-kontribwenti.
Ir-Rapport Speċjali Nru 23/2017: “Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni: Bdiet il-ħidma fuq kompitu
diffikultuż relatat mal-Unjoni Bankarja, iżda għad hemm ħafna xi jsir” huwa disponibbli fuq is-sit
web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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