Dikjarazzjoni
L-iżgurar ta' arranġamenti ta' superviżjoni bankarja li tkun awditjabbli, tagħti
rendikont u tkun effettiva bis-sħiħ wara l-introduzzjoni tal-Mekkaniżmu
Superviżorju Uniku
Aħna, il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Kapijiet tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAIs) talIstati Membri tal-UE u tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA),
filwaqt li nirrikonoxxu li l-istabbiliment tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) f'Novembru 2014
bidel l-arkitettura tas-superviżjoni bankarja tal-UE billi kkonferixxa fuq il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)
ir-responsabbiltà għas-superviżjoni tal-banek fiż-żona tal-euro;
filwaqt li ninnutaw li dan jinkludi kważi 130 bank "sinifikanti" li jaqgħu taħt is-superviżjoni diretta talBĊE, u li jirrappreżentaw valur totali ta' assi ta' EUR 22 triljun;
filwaqt li nfakkru fid-dikjarazzjoni tal-Kumitat ta' Kuntatt tat-8 ta' Mejju 2013 dwar l-importanza ta'
arranġamenti xierqa tal-awditjar u tal-obbligu ta' rendikont fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja u filgovernanza ekonomika tal-UE kif ukoll fid-dikjarazzjoni tiegħu ta' Ottubru 2011 dwar l-impatt tasSemestru Ewropew u żviluppi riċenti oħra fil-ġestjoni ekonomika tal-UE fuq l-Istituzzjonijiet Supremi
tal-Verifika (Awditjar) tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri;
filwaqt li nenfasizzaw il-prinċipji fundamentali f'dawn id-dikjarazzjonijiet li jiġu żgurati trasparenza
suffiċjenti, obbligu ta' rendikont xieraq u awditjar pubbliku adegwat meta jkun hemm involuti l-fondi
pubbliċi;
filwaqt li nirrikonoxxu li l-introduzzjoni tal-MSU ġġib magħha sfidi ġodda biex jiġu rrispettati dawn ilprinċipji, kif ukoll filwaqt li nenfasizzaw dgħufijiet li kienu diġà jeżistu, notevolment:
•

għadd sinifikanti ta' SAIs għandhom mandat parzjali jew ebda mandat biex jawditjaw issuperviżuri nazzjonali tagħhom u l-attivitajiet (superviżorji) tagħhom, speċjalment fil-każ fejn
dan jitwettaq mill-banek ċentrali;

•

għadd ta' SAIs nazzjonali tilfu l-mandat tagħhom biex jawditjaw is-superviżjoni ta' banek
sinifikanti fl-Istati Membri rispettivi tagħhom bit-trasferiment tar-responsabbiltà għassuperviżjoni lill-BĊE, mill-introduzzjoni tal-MSU 'l hawn; u

•

xi superviżuri nazzjonali ma jagħtux rendikont, jew ma jirrappurtaw lil ebda awtorità nazzjonali
fir-rigward tal-attivitajiet superviżorji tagħhom;

filwaqt li ninnutaw li istituzzjonijiet finanzjarji speċifiċi elenkati fid-direttiva CRD IV1 huma esklużi
minn superviżjoni mill-BĊE, kif ukoll mill-ġurisdizzjoni ta' superviżuri nazzjonali;
filwaqt li ninnutaw li l-awditjar pubbliku ta' superviżuri bankarji u tal-attivitajiet tagħhom (inkluż laċċess, mill-awditur, mhux ristrett għall-informazzjoni rilevanti kollha), anke meta s-superviżjoni

1

L-Artikolu 2(5) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess
għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti talinvestiment.

bankarja tkun taħt ir-responsabbiltà ta' banek ċentrali, huwa proċedura standard f'pajjiżi bħall-Istati
Uniti tal-Amerka, il-Kanada, l-Awstralja, id-Danimarka, l-Iżvezja, Franza u l-Ġermanja;
filwaqt li nirrikonoxxu li l-QEA qed tħejji l-ewwel awditi tagħha tal-attivitajiet superviżorji tal-BĊE,
iżda filwaqt li ninnutaw li l-BĊE jqis li l-mandat tal-QEA għall-awditu tal-effiċjenza operazzjonali talmaniġment tal-BĊE ma jinkludix politiki u deċiżjonijiet relatati mal-kompiti superviżorji tiegħu;
filwaqt li nenfasizzaw li għadd ta' SAIs iqisu li hemm ħtieġa urġenti li jimtlew il-lakuni possibbli flawditjar li tfaċċaw fil-livell nazzjonali minħabba li l-mandati preċedenti tal-awditjar ta' SAIs nazzjonali
fuq is-superviżjoni bankarja ma ġewx ikkompensati mill-mandat tal-QEA fil-livell tal-BĊE;
Nikkonkludu li:
Tfaċċat lakuna fl-awditjar f'dawk il-pajjiżi fiż-żona tal-euro fejn il-mandati preċedenti tal-awditjar ta'
SAIs nazzjonali fuq superviżuri bankarji nazzjonali mhumiex qed jiġu sostitwiti b'livell simili ta'
awditjar mill-QEA fuq l-attivitajiet superviżorji tal-BĊE. Hemm il-ħtieġa li jiġu kkjarifikati
x'konsegwenzi jista' jkun hemm għall-mandat tal-awditjar tas-SAIs jekk pajjiż li mhuwiex fiż-żona taleuro jissieħeb fl-MSU. Barra minn hekk, għad hemm lakuna fl-awditjar f'xi pajjiżi fejn il-mandati talawditjar ta' SAIs nazzjonali fuq superviżuri bankarji nazzjonali huma limitati jew neqsin għalkollox.
Superviżjoni bankarja li tkun awditjabbli u tagħti rendikont bis-sħiħ fl-Unjoni Ewropea tista' tinkiseb
biss permezz ta' ħidma mill-qrib bejn is-SAIs nazzjonali u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex
tingħalaq il-lakuna fl-awditjar, u sadanittant jiġu mminimizzati r-riskji li jirriżultaw minnha;
Nirrakkomandaw li titqajjem kuxjenza dwar il-kwistjoni li jiġu żgurati arranġamenti ta' superviżjoni
bankarja li tkun awditjabbli, tagħti rendikont u tkun effettiva bis-sħiħ billi:
għas-SAIs fil-livell nazzjonali u f'dak Ewropew:
•
•

inħeġġu lis-SAIs tal-Istati Membri biex jinfurmaw lill-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali
tagħhom stess dwar dawn il-kwistjonijiet;
nistiednu lis-SAIs tal-Istati Membri biex jipparteċipaw fl-awditjar kollaborattiv ippjanat tassuperviżjoni ta' banek individwali mhux sinifikanti f'pajjiżi magħżula tal-UE, li għandu jinbeda fl2015, u li r-riżultati tiegħu se jiġu ppreżentati lill-Kumitat ta' Kuntatt;

għall-istituzzjonijiet tal-UE u għall-awtoritajiet nazzjonali:
•

•

•

inħeġġu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, lill-Kunsill Ewropew u lillKummissjoni Ewropea biex iqisu t-tisħiħ tal-mandat tal-QEA fir-rigward tal-awditu talmekkaniżmu superviżorju uniku tal-BĊE, inkluża kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni talArt. 20(7) tar-regolament dwar l-MSU, u/jew it-tibdil tal-Art. 20(7) tar-regolament dwar l-MSU
u l-Art. 27(2) dwar l-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE, jekk meħtieġ;
inħeġġu lill-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali biex ifittxu estensjoni tal-mandati tal-awditjar
tas-SAIs nazzjonali tagħhom f'konformità mal-possibbiltajiet li d-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta'
Kapital IV (CRD IV) toffri lis-SAIs fl-Art. 59(2), sabiex jiżguraw li din tkun tinkludi wkoll l-awditu
tal-banek ċentrali u tal-awtoritajiet superviżorji finanzjarji;
inħeġġu lill-Kummissjoni Ewropea biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet fl-ewwel evalwazzjoni
tal-MSU, li r-riżultati tagħha se jiġu ppubblikati sa tmiem l-2015;

Nenfasizzaw l-importanza li l-azzjonijiet ta' hawn fuq jittieħdu b'mod urġenti u koordinat bħala
rispons xieraq għall-kriżi finanzjarja li għadha għaddejja u l-opportunità li din iġġib magħha biex jiġu
stabbiliti arranġamenti ta' superviżjoni bankarja li tkun awditjabbli, tagħti rendikont u tkun effettiva

bis-sħiħ. Dan għandu jiġi estiż ukoll għall-attivitajiet ta' istituzzjonijiet finanzjarji bħall-assigurazzjoni
jew l-investiment.
Il-President tal-Kumitat ta' Kuntatt se jibgħat din id-dikjarazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill
tal-Unjoni Ewropea, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Grupp tal-Euro kif ukoll lillparlamenti u l-gvernijiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE.

