IT-TKOMPLIJA TAL-UNJONIEKONOMIKA
U MONETARJA TAL-EWROPA
Il-Kontribut tal-Kummissjoni għall-Aġenda tal-Mexxejja
#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

IT-TLESTIJA TAL-UNJONI FINANZJARJA
“Jekk irridu li l-banek joperaw taħt l-istess regoli u taħt l-istess superviżjoni filkontinent tagħna kollu, allura għandna ninkoraġġixxu lill-Istati Membri kollha
jissieħbu fl-Unjoni Bankarja. Għandna bżonn innaqqsu r-riskju li għad fadal fissistemi bankarji ta’ wħud mill-Istati Membri tagħna. L-Unjoni Bankarja tista’
tiffunzjona biss jekk it-tnaqqis tar-riskju u l-kondiviżjoni tar-riskji jmorru id f’id.”
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni, it-13 ta’
Settembru 2017

UNJONI FINANZJARJA
Unjoni Finanzjarja integrata u li tiffunzjona sew hija essenzjali għall-funzjonament bla xkiel taż-żona tal-euro u l-UE kollha
kemm hi. Dan jirrikjedi t-tlestija tal-Unjoni Bankarja u li jsir progress fuq it-tnaqqis u l-kondiviżjoni ta’ riskji fis-settur bankarju, flimkien ma’ miżuri li jwasslu biex il-banek Ewropej isiru iktar reżiljenti. Il-ħidma fuq l-Unjoni tas-Swieq
Kapitali hija essenzjali wkoll biex tipprovdi finanzjament iktar varjat u innovattiv għall-ekonomija reali, toħloq kanali ta’
kondiviżjoni tar-riskju privat u ttejjeb il-kapaċità tas-settur finanzjarju tal-UE li jassorbi x-xokkijiet.

TLESTIJA TAL-UNJONI FINANZJARJA
TLESTIJA TAL-UNJONI BANKARJA

TNAQQIS TAR-RISKJU

KONDIVIŻJONI TAR-RISKJU

IL-ĦIDMA FUQ L-UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI

SWIEQ KAPITALI IKTAR INTEGRATI U MMONITORJATI
AĦJAR

IL-ĦIDMA FUQ L-UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI
X’inhi l-Unjoni tas-Swieq Kapitali?
L-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandha l-għan li ssaħħaħ is-swieq kapitali u l-investiment fl-UE.

Tipprovdi lin-negozju
b’għażla akbar ta’
finanzjament bi spejjeż
aktar baxxi

Toffri opportunitajiet
ġodda għal dawk li jfaddlu
u l-investituri

Tistabbilizza s-sistema
finanzjarja u tagħmilha
iktar reżiljenti

Il-progress u l-passi li jmiss:
MIŻURA
Regoli għal titolizzazzjoni sempliċi,
trasparenti u standardizzata
Rieżami tad-Direttiva dwar
il-Prospett
Rieżami tar-Regolament dwar
il-Fond Ewropew ta’ Kapital ta’
Riskju (EuVECA) u r-Regolament
dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija
Soċjali Ewropej (EuSEF)

Aġġustamenti ta’ Solvibbiltà II

Proposta tal-Kummissjoni għal
Prodott tal-Pensjoni Personali PanEwropew (PEPP)
Proposta tal-Kummissjoni għal
rieżami tal-Awtoritajiet Superviżorji
Ewropej
Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni
dwar finanzi sostenibbli
Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni
dwar teknoloġija finanzjarja
(FinTech) u proposta leġiżlattiva għal
qafas tal-UE dwar il-finanzjament
kollettiv u s-self bejn pari
Regoli tal-UE għal bonds koperti

DESKRIZZJONI
Regoli ġodda li se jwessgħu l-opportunitajiet ta’
investiment u jsaħħu s-self lill-familji u n-negozji
Ewropej. Adottati mill-koleġiżlaturi fl-2017.
Regoli ġodda li jiffaċilitaw l-aċċess għas-swieq
finanzjarji għall-kumpaniji, b’mod partikolari
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Adottati millkoleġiżlaturi fl-2017.
Regoli ġodda biex jistimulaw il-kapital ta’ riskju
u investimenti soċjali fl-UE. Adottati mill-koleġiżlaturi
fl-2017.
Regoli biex irawmu investimenti tal-assiguraturi fi
proġetti ta’ infrastruttura u proġetti korporattivi.
Emendi għal investiment ta’ infrastruttura propost li
daħal fis-seħħ fl-2016. Emendi għal korporattivi ta’
infrastruttura li daħlu fis-seħħ fl-2017.
Ir-regoli ġodda se jipprovdu lil fornituri tal-pensjonijiet
bl-istrumenti biex ikunu jistgħu joffru prodott
tal-pensjoni personali ġdid pan-Ewropew sempliċi
u innovattiv. Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta
f’Ġunju 2017.
Riforma tal-arkitettura superviżorja tal-UE għal
swieq finanzjarji aktar integrati u aktar b’saħħithom.
Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta f’Settembru 2017.
Strateġija tal-UE biex tinkoraġġixxi investimenti ekoloġiċi
u sostenibbli b’miżuri regolatorji. Ġejjin f’Q1 2018.
Strateġija tal-UE biex tippromwovi l-innovazzjoni
u l-kompetizzjoni finanzjarja filwaqt li tipproteġi
l-konsumaturi u l-investituri. Regoli ġodda tal-UE biex
iżidu l-iskala u jiffaċilitaw attività transfruntiera fissettur tal-finanzjament kollettiv. Ġejjin f’Q1 2018.
Inizjattiva leġiżlattiva biex tippromwovi swieq ta’
bonds koperti bħala sors ta’ finanzjament għal banek,
filwaqt li tibni fuq is-saħħiet u l-ispeċifitajiet ta’ oqfsa
nazzjonali eżistenti. Ġejjin f’Q1 2018.
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IT-TLESTIJA TAL-UNJONI BANKARJA
L-ewwel pilastru tal-Unjoni Bankarja huwa l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku għall-banek kollha fiż-żona euro u f’pajjiżi
tal-UE li mhumiex fiż-żona euro li jagħżlu li jingħaqdu fl-Unjoni Bankarja. Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni, appoġġat
b’Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni, huwa t-tieni pilastru tal-Unjoni Bankarja. Il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni gradwalment jimtela
b’kontribuzzjonijiet minn banek u se jammontaw għal madwar €55 biljun fl-2024. Il-ħolqien ta’ garanzija ta’ kontinġenza
għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni kien miftiehem mill-Istati Membri fl-2013. Garanzija ta’ kontinġenza bħal din tkun użata
bħala l-aħħar għażla u tkun fiskalment newtrali, peress li l-industrija bankarja tħallas lura kwalunkwe żborż potenzjali.
Id-diskors tal-President Juncker dwar l-Istat tal-Unjoni 2017 enfasizza l-ħtieġa għal garanzija ta’ kontinġenza bħal din li ssir
operattiva bħala kwistjoni ta’ prijorità. Dan għandu jkun pass importanti lejn it-tlestija tal-Unjoni Bankarja.
GARANZIJA
TA’ KONTINĠENZA
ĠDIDA

MEKKANIŻMU UNIKU TA’
RIŻOLUZZJONI
FOND UNIKU TA’
RIŻOLUZZJONI

MEKKANIŻMU
SUPERVIŻORJU UNIKU

SKEMA EWROPEA TA’
ASSIGURAZZJONI TADDEPOŻITI

MIFTUĦA GĦAL
KULĦADD
STATI MEMBRI

UNJONI BANKARJA

ĠABRA UNIKA TA’ REGOLI TAPPLIKA GĦALL-BANEK FL-ISTATI MEMBRI KOLLHA

Il-progress u l-passi li jmiss:
MIŻURA

DESKRIZZJONI
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Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku fil-Bank Ċentrali
Ewropew jissorvelja l-banek kollha fiż-żona tal-euro
u f’pajjiżi tal-UE li mhumiex fiż-żona tal-euro li jagħżlu
jingħaqdu mal-Unjoni Bankarja. Dan ilu fis-seħħ minn
Novembru 2014.
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Mekkaniżmu Uniku ta’
Riżoluzzjoni

Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni jista’ jirristruttura
banek li qegħdin ifallu jew aktarx li jfallu b’mod ordnat
u mingħajr ma jikkawżaw instabbiltà finanzjarja. Ikopri
l-banek kollha koperti mill-Mekkaniżmu Superviżorju
Uniku. Dan ilu fis-seħħ minn Jannar 2016.
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Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni jista’ jappoġġa
r-riżoluzzjoni bla xkiel ta’ bank. Gradwalment jimtela
b’kontribuzzjonijiet minn banek u se jammonta għal
madwar €55 biljun fl-2024.
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Skema Ewropea ta’
Assigurazzjoni tad-Depożiti

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Skema Ewropea ta’
Assigurazzjoni tad-Depożiti ta’ Novembru 2015 tkun
issaħħaħ il-ħarsien ta’ depożitanti tal-banek fl-Unjoni
Bankarja. S’issa l-koleġiżlaturi ma setgħux jiftehmu
dwar din il-proposta. Il-Kummissjoni ssuġġeriet it-triq ‘il
quddiem f’Ottubru 2017.
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Il-Pakkett Bankarju ta’
Novembru 2016

Il-Kummissjoni pproponiet li l-Ġabra Unika bankarja
tissaħħaħ b’miżuri oħrajn li jnaqqsu r-riskju. Intlaħaq
ftehim politiku dwar l-ewwel miżuri ewlenin (ġerarkija
tal-kredituri u IFRS 9) f’Ottubru 2017.
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Regoli prudenzjali ġodda tal-UE
għal ditti tal-investiment

Il-Kummissjoni se tressaq proposta leġiżlattiva għal
reġim iktar immirat sabiex jitnaqqsu r-riskji fl-attivitajiet
tad-ditti tal-investiment. Ġejjin f’Q4 2017.
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Aktar tnaqqis ta’ self improduttiv
f’karti bilanċjali tal-banek tal-UE

Il-Kunsill ftiehem fuq pjan ta’ azzjoni dwar self
improduttiv f’Lulju 2017. Il-Kummissjoni se tressaq
diversi inizjattivi ta’ segwitu. Ġejjin f’Q1 2018.
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Titoli Garantiti b’Bonds Sovrani
għaż-żona tal-euro

Strumenti bħal dawn jistgħu jżidu r-riskju transfruntier
kondiviż billi jifirxu r-riskju b’mod usà ma’ investituri
u b’mod transfruntier fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja.
Il-Kummissjoni se terġa’ tressaq proposta leġiżlattiva
dwar qafas ta’ abilitazzjoni. Ġejjin f’Q1 2018.
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PJAN DIREZZJONALI DWAR IT-TLESTIJA TAL-UNJONI BANKARJA
SAL-2018
2017
✓✓ Ftehim mill-koleġiżlaturi fuq l-ewwel punti inklużi fil-pakkett bankarju ta’ Novembru 2016 (Standard Internazzjonali
tar-Rapportar Finanzjarju Nru 9 - IFRS9, ġerarkija tal-kredituri u skopertura kbira għal dejn iddenominat f’munita
barranija) u progress sinifikanti fuq il-bqija tal-pakkett.
✓✓ Kjarifika mill-Kummissjoni tas-setgħat superviżorji eżistenti biex jiġu indirizzati r-riskji relatati mas-Selfiet
Improduttivi fil-qafas tar-Rapport ta’ Rieżami tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku.
✓✓ Il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni dwar ir-rieżami tad-ditti tal-investiment.

2018
✓✓ Ksib ta’ pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u ta’ approċċ ġenerali tal-Kunsill (Q4 2017/Q1 2018) u adozzjoni millkoleġiżlaturi (Q2 2018) tal-Pakkett Bankarju ta’ Novembru tal-2016.
✓✓ Ksib ta’ pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u ta’ approċċ ġenerali tal-Kunsill (Q2 2018) u adozzjoni mill-koleġiżlaturi
(Q4 2018) tal-proposta tal-Iskema Ewropea ta’ Assigurazzjoni tad-Depożiti.
✓✓ Il-Ftehim dwar garanzija ta’ kontinġenza komuni (2018)
✓✓ Proposti tal-Kummissjoni dwar miżuri li jindirizzaw kwistjonijiet marbuta mas-Selfiet Improduttivi (ir-Rebbiegħa
tal-2018 – li għandhom jiġu adottati mill-koleġiżlatur sa mhux aktar tard mill-bidu tal-2019).
✓✓ Qafas ta’ abilitazzjoni għall-iżvilupp ta’ Titoli Ggarantiti b’Bonds Sovrani (kmieni fl-2018).

Rebbiegħa 2019
✓✓ Il-miżuri previsti kollha ta’ tnaqqis tar-riskju u ta’ qsim tar-riskju jenħtieġ li jkunu ġew stabbiliti u l-fażi ta’
implimentazzjoni jenħtieġ li tkun inbdiet.
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