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NOTA
minn:

Presidenza

lil:

Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti/Kunsill

Suġġett:

Rapport ta' progress dwar l-Unjoni Bankarja

I.

INTRODUZZJONI

1.

Ir-Rapport ta' Progress dwar l-Unjoni Bankarja li jinsab fl-addendum ikopri: (i) il-progress li
nkiseb taħt il-Presidenza Rumena dwar it-tnaqqis tar-riskju u miżuri oħra deskritti fil-Pjan
Direzzjonali ta' Ġunju 2016 dwar it-tlestija tal-Unjoni Bankarja u (ii) l-eżitu tad-diskussjonijiet
dwar il-proposta tal-Kummissjoni għall-istabbiliment ta' Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tadDepożiti (EDIS). Ir-rapport jippreżenta l-fehmiet tal-Presidenza dwar il-progress li nkiseb firrigward tal-miżuri għat-tisħiħ tal-Unjoni Bankarja.
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2.

Fir-rigward tal-miżuri għat-tnaqqis tar-riskju, fit-23 ta' Novembru 2016 il-Kummissjoni
ppreżentat il-pakkett ta' miżuri leġislattivi għat-tnaqqis tar-riskju ("pakkett bankarju"). Fis-16
ta' April 2019, il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar il-proposti
tal-Kummissjoni u l-Kunsill approva t-testi fl-14 ta' Mejju. L-iffirmar tal-leġislazzjoni
adottata sar fl-20 ta' Mejju 2019 u din ser tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali matul Ġunju bi
dħul fis-seħħ 20 jum wara l-pubblikazzjoni tagħha.

3.

B'reazzjoni għas-sejħa mill-Kunsill għal aktar miżuri biex tiġi indirizzata l-problema ta' self
improduttiv (NPLs) fl-UE kif stabbilit fil-pjan ta' azzjoni tagħha ta' Lulju 2017 biex jiġi
indirizzat is-self improduttiv fl-Ewropa, f'Marzu 2018, il-Kummissjoni pproponiet pakkett ta'
miżuri leġislattivi u mhux leġislattivi biex jiġu indirizzati kwistjonijiet ta' NPLs, inkluż
abbozz ta' regolament dwar kopertura minima għal telf minn skoperturi mhux produttivi għal
self li jkun għadu kif joriġina li jsir improduttiv ("regolament dwar kontinġenza prudenzjali ta'
NPLs") u abbozz ta' direttiva dwar servizzjanti ta' kreditu, xerrejja ta' kreditu u l-irkupru ta'
kollateral. Id-direttiva hija magħmula minn żewġ partijiet: (i) żvilupp ta' swieq sekondarji
għal bejgħ ta' self improduttiv u (ii) eżekuzzjoni extraġudizzjarja aċċellerata tal-kollateral
(AECE).

4.

Taħt il-Presidenza Awstrijaka xorta ntlaħaq qbil politiku dwar ir-Regolament dwar
kontinġenza prudenzjali ta' NPLs. L-adozzjoni finali mill-koleġislaturi u l-firma tat-test saru
taħt il-Presidenza Rumena. Ir-regolament ġie ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali f'April u daħal
fis-seħħ fit-28 ta' April.

5.

Fis-27 ta' Marzu 2019, il-Coreper approva l-mandat għal negozjati mal-Parlament Ewropew
dwar il-parti tad-direttiva dwar l-NPLs dwar l-iżvilupp ta' swieq sekondarji għal bejgħ ta' self
improduttiv.

6.

Għadha għaddejja ħidma fi grupp ta' ħidma tal-Kunsill dwar il-parti tal-AECE tad-direttiva.
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7.

Rigward l-EDIS, il-Presidenza Rumena kompliet bil-ħidma fil-livell tekniku billi kompliet
fuq il-progress miksub minn presidenzi preċedenti. Il-Grupp ta' Ħidma Ad Hoc dwar it-Tisħiħ
tal-Unjoni Bankarja (l-"AHWP") iltaqa' darba fl-ewwel semestru tal-2019. Id-diskussjonijiet
ewlenin dwar pjan direzzjonali biex jibdew in-negozjati politiċi dwar l-EDIS ġew indirizzati
mill-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar l-EDIS.

II. KONKLUŻJONI

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti huwa mistieden
jissuġġerixxi lill-Kunsill biex japprova r-rapport ta' progress kif jinsab fl-addendum għal din
in-nota.

___________________
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