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GARANZIJA TA’ KONTINĠENZA GĦALL-UNJONI
BANKARJA
“Il-garanzija ta’ kontinġenza komuni għall-Unjoni Bankarja ġiet maqbula
mill-Istati Membri taħgna sabiex tiġi garantita l-kredibilità tal-Mekkaniżmu
Uniku ta’ Riżoluzzjoni. Din il-garanzija tintervjeni biss bħala l-aħħar għażla,
biex tipproteġi lill-kontribwenti tat-taxxa milli jħallsu għal bank f’diffikultà.
Dan imbagħad isaħħaħ il-fiduċja fl-istabbiltà tal-euro. Huwa parti essenzjali
mit-tlestija tal-Unjoni Bankarja.”
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker

Il-Kummissjoni qed tippreżenta Komunikazzjoni li tistabbilixxi viżjoni ta’ kif ċerti funzjonijiet baġitarji li huma essenzjali
għaż-żona tal-euro u l-UE b’mod ġenerali jistgħu jiġu żviluppati fil-qafas tal-finanzi pubbliċi tal-UE tal-lum u ta’ għada.
Element minn dan jista’ jkun il-ħolqien ta’ garanzija ta’ kontinġenza għall-Unjoni Bankarja.

GARANZIJA TA’ KONTINĠENZA GĦALL-UNJONI BANKARJA
Garanzija ta’ kontinġenza hija “xibka ta’ sikurezza”. Fil-kuntest tal-Unjoni Bankarja, il-funzjoni tal-garanzija ta’ kontinġenza
tiġi attivata meta, anki wara li jiġi impost telf fuq l-azzjonisti u l-kredituri tal-banek, il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni jkun temporanjament nieqes minn riżorsi biex jiffaċilita r-riżoluzzjoni b’mod ordnat ta’ banek f’diffikultà.
Il-ħolqien ta’ garanzija ta’ kontinġenza għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni ġiet maqbula mill-Istati Membri fl-2013. Erba’ snin
wara, din il-garanzija ta’ kontinġenza għadha mhijiex operattiva. Id-diskors tal-Istat tal-Unjoni 2017 tal-President Juncker
enfasizza l-bżonn li din il-garanzija ta’ kontinġenza ssir operattiva bħala kwistjoni ta’ prijorità. Il-Kummissjoni qed tipproponi
li tagħmel il-garanzija ta’ kontinġenza parti mill-Fond Monetarju Ewropew futur. Dan se jkun pass importanti lejn it-tlestija
tal-Unjoni Bankarja.

Karatteristiċi ta’ garanzija ta’ kontinġenza
▶ Ittejjeb il-fiduċja fis-settur bankarju Ewropew billi taġixxi bħala l-aħħar għażla f’każ li jseħħu kundizzjonjiet inqas favorevoli.
▶ Tiġi attivata f’każijiet fejn il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni temporanjament ma jkunx biżżejjed biex jiffinanzja r-riżoluzzjoni
ta’ bank wieħed jew iktar inadempjenti.
▶ Tiżgura li l-kontribwenti tat-taxxa ma jkollhomx iħallsu għar-riżoluzzjoni ta’ banek inadempjenti, billi ssaħaħħ il-mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni filwaqt li tirkupra l-kostijiet mis-settur bankarju.

XI KRITERJI GĦANDHA JKOLLHA GARANZIJA TA’ KONTINĠENZA?
▶ Newtralità fiskali - kwalunkwe żborż mill-garanzija ta’ kontinġenza għandu jiġi rkuprat mill-industrija.
▶ Daqs adegwat biex taġixxi bħala xibka ta’ sikurezza kredibbli.
▶ Fondi disponibbli mill-ewwel meta bank jiġi riżolt.
▶ Disponibbli lil Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro li jipparteiċpaw fl-Unjoni Bankarja.

KIF SE TAĦDEM IL-GARANZIJA TA’ KONTINĠENZA?
▶ Se tiġi użata minnufih meta tkun meħtieġa.
▶ Il-Fond Monetarju Ewropew se jipprovdi linja tal-kreditu u/jew garanziji lill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni.
▶ Faċilitajiet ta’ kreditu paralleli minn Stati Membri mhux tal-euro li jipparteċipaw fl-Unjoni Bankarja.
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