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ÜHTNE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU

EESSÕNA
2018 oli Ühtsele Kriisilahendusnõukogule (SRB)
järjekordne edukas aasta, mil jätkasime oma
põhitegevuse, kriisilahenduse kavandamise ja ka
muude oluliste valdkondade arendamist. Alustasime
uut kriisilahenduse kavandamise tsüklit ja toetasime
jätkuvalt tööd pooleliolevate seadusandlike toimikutega,
pakkudes poliitikakujundajatele eksperditeadmisi ja
nõuandeid. See tegevus keskendus riski vähendamisele,
SRB
ühtse
kriisilahendusfondi
(SRF)
ühisele
eelarvepõhisele kaitsekorrale, mis tagatakse Euroopa
stabiilsusmehhanismiga (ESM), ning kriisilahenduse
likviidsusele. Praeguseks on selle tulemusel vastu
võetud
riskivähenduspakett,
millega
eelkõige
rakendatakse kogu kahjumikatmisvõime standardit ELi
kriisilahendusraamistikus.
Tihedas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega
tegeldi üle 100 kriisilahenduskavaga SRB pädevusalasse
kuuluvate pankade jaoks. 2018. aasta kriisilahenduse
kavandamise tsükli käigus tagame kõikide pankade
ühtlustatud ja proportsionaalse kohtlemise seoses
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudega (MREL) ning muude kriisilahenduse kavandamise
valdkondadega, mille puhul pangad peavad nõuetele vastama. Lõppeesmärk on muuta pangad
kriisilahenduskõlblikuks. Selleks otsustasime eristada täielikult pangandusliidus tegutsevaid panku, st
panku, kellel ei ole kriisilahenduse kolleegiumit, ja kõige keerulisemaid rahvusvaheliselt tegutsevaid panku,
st kriisilahenduse kolleegiumidega panku, kelle puhul kavandamistsükkel jätkub ka suure osa 2019. aastast.
Et toetada oma tegevust ja tagada täielik läbipaistvus, avaldasime 2018. aastal üksikasjaliku omavahendite
ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika.
SRB näeb ette stabiilse seisundi saavutamist ja kõigi meie pädevusalasse kuuluvate pankade täielike
kriisilahenduskavade koostamist hiljemalt 2020. aastaks. Sellega tegevus loomulikult ei piirdu. Pankade ja
pangandussektori arenedes peavad muutuma ka meie kavad. Oleme alati valmis oma kavu analüüsima,
kontrollima ning vajaduse korral ajakohastama ja täpsustama, et need kajastaksid hetkeolukorda.
2018. aastal pakkus SRB aktiivselt poliitika eksperditeadmisi Euroopa ning rahvusvahelise tasandi partnerite
kaasamisel. SRB põhimõtete alused on ka läbipaistvus ja hea valitsemistava. Sel eesmärgil alustasime seoses
SRB esimese kriisilahendusjuhtumiga kõikehõlmavat ärakuulamisõiguse menetlust.
SRB suurendas veelgi oma suutlikkust. Poliitilisel tasandil viidi lõpule SRB ühist eelarvepõhist kaitsekorda
käsitlevad arutelud ja nüüd tuleb kaitsekord kehtestada. Samuti jõudis SRB lähemale töötajate sihtarvu
saavutamisele.
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Kuna suurem osa kriisilahenduspõhimõtetest on vastu võetud, keskendutakse edaspidi nende rakendamisele
ja pankade tõeliselt kriisilahenduskõlblikuks muutmisele. Praegu koondatakse SRB põhimõtteid kriisilahenduse
kavandamise käsiraamatusse, millest saavad juhinduda sisemised kriisilahendusmeeskonnad. Lisaks töötame
pankadele välja üksikasjalikke suuniseid, mis avaldatakse sel suvel. Lõpuks on just pankade endi kohustus
lahendada kriisilahenduskõlblikkusega seotud probleemid ja tagada enda kriisilahenduskõlblikkus, sest nad
tunnevad oma äritegevuse ülesehitust ja teavad, kuidas võimalikke takistusi kõige paremini kõrvaldada.
Meie suuname ja jälgime neid selles protsessis ning algatame ametlikud menetlused kooskõlas ühtse
kriisilahenduskorra määrusega ainult juhul, kui pankade areng ei ole piisav. Samuti jätkub töö vähem oluliste
asutustega. Selles valdkonnas jälgib SRB riiklike kriisilahendusasutuste arengut ja tagab võrdsed võimalused
ühtse kriisilahenduskorra raames.
Seoses stabiilse kriisilahendusraamistikuga leppisid kaasseadusandjad käesoleval aastal kokku teises pankade
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis ning teises kriisilahenduskorra määruses. SRB ülesanne
on neid õigusakte nüüd rakendada. Tuginedes oma senistele saavutustele, ei kahtle SRB, et ta suudab
läbivaadatud raamistiku integreerida ja kriisilahenduskõlblikkust veelgi tugevdada, eelkõige omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude mahtu ja kvaliteeti käsitlevate nõuete kaudu. Läbivaadatud eeskirjad on
väga keerulised ning nende põhjal tuleb tagada toimiv ja järjepidev praktika kogu ühtse kriisilahenduskorra
raames. See kehtib muu hulgas omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude tõhusa ja tasakaalustatud
jaotamisega piiriülestes konsolideerimisgruppides. Edaspidi tuleb neid teemasid hoolikalt hinnata.
Uus komisjon peab käsitlema mitmesuguseid küsimusi, muu hulgas neid, mida on sätestatud komisjoni
hiljutises aruandes1. Samuti peab komisjon tulemuslikult tegutsema muudes olulistes valdkondades:
pangandusliidu valmimiseks on äärmiselt oluline täielikult ühtlustatud Euroopa hoiuste tagamise skeem, kuid
ka muud teemad, nt ühtse kriisilahendusfondi ühine eelarvepõhine kaitsekord ja kriisilahenduse likviidsus.
Peale selle on jätkuvalt eesmärk saavutada pankade maksejõuetussüsteemide ühtlustamine, millega
saavutatakse järjepidevad ja tõhusad reeglid Euroopas. Kui soovime eelmise kriisi ajal tuvastatud probleemid
lõplikult lahendada, ei ole praegune olukord piisavalt hea.
Lõpuks soovin tänada kõiki SRB töötajaid, kriisilahendusnõukogu liikmeid ning meie riikliku, Euroopa ja
rahvusvahelise tasandi partnereid nende suure töö, pühendumuse ja suurepärase koostöö eest meie
ühise eesmärgi saavutamisel. Jään ootama selle jätkumist 2019. aastal ja hiljem, et meil oleks võimalik
reaalselt saavutada pankade kriisilahenduskõlblikkus ning edendada ka edaspidi finantsstabiilsust ja kaitsta
maksumaksjat.

1

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0213:FIN:ET:PDF
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LÜHENDID
BPE

Banco Popular Español S.A.

MoU

BRRD

pankade finantsseisundi
taastamise ja kriisilahenduse
direktiiv

vastastikuse mõistmise
memorandum

MREL

omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõue

CCP

keskne vastaspool

NCWO

CMG

kriisiohjerühm

võlausaldajate võrdse
kohtlemise põhimõte

CoAg

koostööleping

NRA

riiklik kriisilahendusasutus

EBA

Euroopa Pangandusjärelevalve

RTT

kriisilahenduse taktikarühm

ECONi
komisjon

Euroopa Parlamendi
majandus- ja
rahanduskomisjon

SNE

lähetatud riiklik ekspert

SRB

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

SRF

ühtne kriisilahendusfond

EDIS

Euroopa hoiuste tagamise
skeem

SRM

ühtne kriisilahenduskord

EKP

Euroopa Keskpank

SRMR

ühtse kriisilahenduskorra
määrus

FMI

finantsturutaristu (nt kesksed
vastaspooled)

SSM

ühtne järelevalvemehhanism

FSB

finantsstabiilsuse nõukogu

TFCA

koordineeritud tegevuse
rakkerühm

G-SIB

globaalne süsteemselt oluline
pank

TLAC

kogu kahjumikatmisvõime

ICS

sisekontrollistandard(id)

IKT

info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia

IMAS

teabehaldussüsteem

IMF

Rahvusvaheline Valuutafond

IPC

tagasivõtmatu maksekohustus

IRT

sisemine
kriisilahendusmeeskond

komisjoni
rakendusmäärus

komisjoni 23. oktoobri 2018.
aasta rakendusmäärus (EL)
2018/1624

kontrollikoda Euroopa Kontrollikoda
LDR

kohustuste andmeid käsitlev
aruanne

LFA

laenukorralduse leping

LSI

vähem oluline asutus

MEP

Euroopa Parlamendi liige
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SISSEJUHATUS
Kriisilahenduskorra määruse artikli 50 esitatakse käesolevas dokumendis esitatakse SRB
2018. aasta aruanne, milles kirjeldatakse SRB tegevust ja tulemusi 2018. aastal. Eelmisel aastal oli
tegevuse eesmärk SRB visiooni, ülesannete ja mandaadi saavutamine ja rakendamine.
A)

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU VISIOON

SRB eesmärk on olla usaldusväärne ja tunnustatud kriisilahendusasutus, millel on tugev
kriisilahendussuutlikkus ja mis suudab tegutseda kiiresti ning asjakohaselt, järjekindlalt ja
proportsionaalselt ühtset kriisilahenduskorda kohaldatavates riikides asuvate pankade tõhusa
kriisilahenduskorra kehtestamisel ja täitmise tagamisel, vältides seega tulevikus päästeabi
andmist. SRB eesmärk on olla pankade kriisilahenduse eksperdikeskus pangandusliidus ja mujal.
B)

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MISSIOON

SRB on pangandusliidu keskne kriisilahendusasutus. Koos osalevate liikmesriikide riiklike
kriisilahendusasutustega moodustab see ühtse kriisilahenduskorra. SRB teeb tihedat koostööd
riiklike kriisilahendusasutuste, Euroopa Komisjoni (edaspidi „komisjon“), Euroopa Keskpanga,
Euroopa Pangandusjärelevalve ja riiklike pädevate asutustega. SRB ülesanne on tagada raskustes
olevate pankade kriiside nõuetekohane lahendamine viisil, mis avaldaks minimaalset mõju
osalevate liikmesriikide ja muude riikide reaalmajandusele, finantssüsteemile ning rahandusele.
SRB‑l on ennetav roll: lahendamist vajavate kriisiolukordade teket ootamata keskendub SRB
kriisilahenduse kavandamisele ja kriisilahenduskõlblikkuse tõhustamisele, et vältida panga
maksejõuetuse võimalikku negatiivset mõju majandusele ja finantsstabiilsusele.
C)

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MANDAAT

Finantsstabiilsuse suurendamiseks koostab SRB kriisilahenduskavu tulevikku suunatud
tegevusena. Kui SRB pädevusalasse kuuluv pank peaks sattuma raskustesse või võib tõenäoliselt
neisse sattuda ning vastab kriisilahenduskriteeriumidele, teostab SRB panga kriisilahenduse
nn kriisilahendusskeemi kaudu. SRB vastutab ka valdkonna rahastatava ühtse kriisilahendusfondi
eest, mis asutati lisarahastamiseks, et tagada teatud olukordades kriisilahenduse skeemide tõhus
kohaldamine. Lisaks teostab SRB kogu kriisilahenduskorra järjepideva toimimise järelevalvet. SRB
asutati määrusega (EL) nr 806/2014 (edaspidi „ühtse kriisilahenduskorra määrus“) ja see alustas
tegevust Euroopa Liidu sõltumatu asutusena 1. jaanuaril 2015. Täieliku õigusliku mandaadi
kriisilahenduse kavandamiseks ja kõikide kriisilahendusega seotud otsuste vastuvõtmiseks sai
asutus 1. jaanuaril 2016. SRB on kogu tegevuse ulatuses aruandekohustuslik sidusrühmade ees.
D)

ARUANDEKOHUSTUS

Ühtse kriisilahenduskorra määruses on sätestatud sisuline ja töökindel aruandlusraamistik, mille
kaudu antakse Euroopa Parlamendile (edaspidi „parlament“), Euroopa Liidu Nõukogule (edaspidi
„nõukogu“) ja komisjonile aru SRB tegevuse kohta.
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Üks aruandekohustuse täitmise peamisi vahendeid on aastaaruanne, mille SRB võtab vastu
vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 50 lõike 1 punktile g oma täiskogul. Seejärel
peab SRB edastama aruande Euroopa Parlamendile, osalevate liikmesriikide parlamentidele,
nõukogule, komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale (edaspidi „kontrollikoda“).
SRB esimees peab esitama aastaaruande avalikult Euroopa Parlamendile ja nõukogule (ühtse
kriisilahenduskorra määruse artikli 45 lõige 3). Ka osalevate liikmesriikide parlamendid võivad
esitada aastaaruande kohta põhjendatud tähelepanekuid, millele SRB vastab.
SRB annab ühtse kriisilahenduskorra määruse rakendamise kohta aru Euroopa Parlamendi töös
osalevate Euroopa kodanike esindajatele korrapäraselt toimuvatel avalikel kuulamistel ning ad
hoc arvamuste vahetamisel Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni kohtumistel
kriisilahendusnõukogu esimehega. Nõukogu taotlusel võidakse esimees ära kuulata ka nõukogus.
SRB peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud küsimustele suuliselt või kirjalikult vastama.
Ka osaleva liikmesriigi parlament võib kutsuda esimehe osalema asjaomase liikmesriigi
majandusüksuste kriisilahendust käsitlevas arutelus.
2018. aastal osales esimees Euroopa Parlamendis kolmel majandus- ja rahanduskomisjoni
korraldatud avalikul kuulamisel. Neist viimane peeti 10. detsembril 2018 ja seal tutvustas esimees
SRB 2019. aasta tööprogrammi.
Et anda teavet ja suhelda üldsusega oma tegevuse, ülesannete ja mandaadi kohta, pöördus SRB
aktiivselt sidusrühmade ning üldsuse poole, avaldades oma veebilehel eriteavet (nt SRB 2018. aasta
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika), pidades dialoogi valdkonnaga
ning korraldades SRB kolmanda konverentsi. Esimees ja muud kriisilahendusnõukogu liikmed
külastasid ka üksikuid riike, et tihendada ja tugevdada koostööd asjaomaste kohalike asutuste
ning sidusrühmadega.

2018. AASTA ARUANNE

KOMMENTEERITUD
KOKKUVÕTE
2018. aasta oli SRB neljas tegevusaasta asutusena ning selle jooksul toimus oluline areng ning
SRB ülesehitamine Euroopa kriisilahendusasutusena pangandusliidus.
Sellise asutusena edenes SRB oluliselt kriisilahendusraamistiku tugevdamisel, võttes täiendavalt
kasutusele kriisilahendusvahendeid ja vastavaid kriisilahenduspõhimõtteid, täpsustades
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitikat, parandades kriisivalmidust,
rakendades täiendavalt ühtset kriisilahendusfondi, tugevdades ja toetades rahvusvahelist ja
regulatiivset koostööd ning arendades veelgi asutusesiseseid protsesse. Sarnaselt 2017. aastale
ja nagu on kirjeldatud 2018. aasta tööprogrammis, keskendus SRB oma tegevuses järgmisetele
peamistele tegevusvaldkondadele:
I

SRB üksuste ja vähem oluliste asutuste kriisilahenduskõlblikkuse tugevdamine;

II

töökindla kriisilahendusraamistiku edendamine;

III

tõhusa kriisiohje ettevalmistamine ja läbiviimine;

IV

ühtse kriisilahendusfondi kasutuselevõtmine;

V

õhukese ja tõhusa organisatsiooni loomine.

SRB saavutas suures osas 2018. aasta tegevusprioriteetides esitatud põhieesmärgid ning
peamised tulemused olid järgmised.
 Täites oma ülesannet tagada oluliste krediidiasutuste kriisilahenduskõlblikkus,
jätkas SRB sisemiste kriisilahendusmeeskondade kaudu tihedat ja edukat koostööd
riiklike kriisilahendusasutustega, et koostada 109 kriisilahenduse kava 2018. aasta
kriisilahenduse kavandamise tsükliks, mis on jagatud kaheks etapiks, nagu on kirjeldatud
SRB 2018. aasta tööprogrammis. Esimene etapp hõlmab lihtsamaid panku, kes ei
tegutse teistes pangandusliiduvälistes liikmesriikides, samas teine etapp hõlmab
keerulisemaid, rahvusvaheliselt tegutsevaid panku. Peale selle aitas SRB kaasa ELi muude
konsolideerimisgrupi tasandi kriisilahendusasutuste koostatud viie vastuvõtva riigi kava
väljatöötamisele. Lisaks sai SRB seoses oma järelevalvefunktsiooniga vähem oluliste
asutuste üle, mille eesmärk on tagada pangandusliidus järjepidevad lähenemisviisid
kriisilahendusele, riiklikelt kriisilahendusasutustelt teateid 1189 kriisilahenduskava projekti
kohta, mis on oluliselt rohkem kui 2017. aastal.
 Kriisilahenduse kavandamise valdkonnas ajakohastas SRB oma kriisilahenduse kavandamise
käsiraamatut, mis sisaldab uusimat vahendite ja põhimõtete kogumit ning mille avalik
versioon lõpuks avaldatakse, keskendudes ootustele pankade suhtes. 2018. aasta
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika avaldati kahes etapis,
kooskõlas prioriseeritud kaheetapilise lähenemisviisiga kriisilahenduse kavandamisele. Peale
selle suhtles SRB 2018. aastal oma pädevusalasse kuuluvate pankadega veel aktiivsemalt
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arvukate esitluste, seminaride ja valdkonnaga peetud dialoogide kaudu, selgitamaks, mida
pankadelt eeldatakse, et neid saaks pidada kriisilahenduskõlblikuks SRB põhimõtete alusel.
2019. aastal tuleb täiendavalt käsitleda teatavaid probleeme, näiteks andmete kvaliteet
ettevõtte tasandil, käsiraamatute kaudu vahendite kasutuselevõtmise keerukus ja edasine
edenemine kriisilahenduskõlblikkust takistavate tegurite kõrvaldamisel.
 Rahvusvahelise koostöö valdkonnas jätkas SRB oma eksperditeadmistega osalemist
seadusandlike teemade arutamisel nii ELi õigusloomeprotsessis kui ka rahvusvahelistes
regulatiivorganites. Eelkõige pakkus SRB läbirääkimistel Euroopa kaasseadusandjatele
jätkuvalt oma tehnilisi eksperditeadmisi riskivähenduspaketi ja ühise eelarvepõhise
kaitsekorra kohta, mille suhtes saavutati poliitiline kokkulepe 2018. aasta detsembris ja mille
tõhus rakendamine on väga oluline. Peale selle sõlmis SRB 2018. aastal neli kahepoolset
koostöökokkulepet järgmiste asutustega: Central Bank of Brazil, National Bank of Serbia,
Bank of Albania ja Mexico’s Institute for the Protection of Bank Savings.
 Seoses kriisivalmidusega jätkas SRB asutusesisest tegevust oluliste projektidega, nt väärtuse
hindamise projekt ja sihtotstarbelise kriisilahenduse taktikarühma loomine, et optimeerida
kriisiga seotud protsesse ja töövooge. Praktilisest seisukohast viidi edukalt läbi kolm eri
ülesehitusega eelkatset.
 SRB arvutuste kohaselt koguti kriisilahendusfondi 2018. aastal 7,5 miljardi euro ulatuses ex
ante osamakseid, et saavutada kohandatud sihttase. Ühtses kriisilahendusfondis hoitavad
summad moodustavad praegu kokku 24,9 miljardit eurot. Eelduste kohaselt peaksid riiklikud
kriisilahendusasutused SRB‑s hoitavat summat veelgi suurendama, kandes 2019. aasta
osamaksed üle 27. juuniks 2019.
Lisaks rakendas SRB edukalt oma 2018. aasta investeerimisstrateegiat portfellihalduseks
ja deponeerimiseks valitud allhanketeenuseosutajatega ning alustas investeerimist
väärtpaberitesse, samuti jätkati ühtse kriisilahendusfondi kasutuselevõtmist.
 Oma püüdlustes arendada organisatsiooni struktuuri parandas SRB mitut
siseprotsessi ja -struktuuri, näiteks kriisilahenduse kavandamise ja kriisiohje info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia taristut, ja mis kõige tähtsam, jätkas värbamistegevust
– eelmise aastaga võrreldes kasvas töötajate arv 24%. See aitab täita kõik ametikohad
vastavalt 2018. aastal täpsustatud eesmärgile.

SRB nõukogu liikmed 2018. aastal
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1. SRB PANKADE JA VÄHEM
OLULISTE ASUTUSTE KRIISLAHENDUSKÕLBLIKKUSE
TUGEVDAMINE
Et täita oma ülesannet tagada raskustes olevate pankade ja piiriüleste asutuste kriisilahenduskõlblikkus
minimaalse mõjuga reaalmajandusele ning riigi rahandusele, moodustab SRB tegevuse põhiosa
kõigi SRB pädevusalasse kuuluvate pankade kriisilahenduskavade koostamine, millega sätestatakse
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude siduvad eesmärgid ning tuvastatakse ja
kõrvaldatakse kriisilahenduskõlblikkuse takistused. Et tagada pangandusliidu kõigi pankade järjepidev
kriisilahenduse kavandamise tegevus, on keskne strateegiline valdkond ka vähem oluliste asutuste
tõhusa järelevalvefunktsiooni edasine tugevdamine. Kogu selle tegevuse otsustava tähtsusega tegur
oli tihe koostöö riiklike kriisilahendusasutustega.

1.1. SRB pankade kriisilahenduskavad
2018. aasta jaanuaris kuulus SRB pädevusalasse 129 panka, kuid aasta lõpuks vähenes see arv mõnevõrra
– 126 pangani. SRB pädevusalast lahkus viis panka. Selle põhjused olid olulise krediidiasutuse
staatuse kaotamine (kaks juhtumit), liitumine ja omandamine (kaks juhtumit) ja likvideerimine. SRB
pädevusalasse lisandus kaks uut panka nende vastavate gruppide ümberkorraldamise tõttu; üks neist
oli globaalne süsteemselt oluline pank, kelle tegevus toodi üle ELi.
Järgmisel joonisel ja järgmises tabelis on ülevaade SRB pädevusalasse kuuluvate pankade arvust ja
kriisilahenduse kavandamise olukorrast liikmesriigiti2.

2

Tabelis 1 on iga liikmesriigi oluliste krediidiasutuste arv. Piiriüleseid vähem olulisi asutusi on loendatud ainult liikmesriikides, kus asub nende
peakontor.
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Tabel 1. Üksikasjalik ülevaade kriisilahenduse kavandamise tegevusest liikmesriikide kaupa3

Liikmesriik

SRB pankade arv
1. jaanuaril 2018

SRB pankade arv
31. detsembril 2018

Kriisilahenduskavad, mis tuleb vastu võtta
hiljemalt 2018. aasta kavandamistsükli
lõpuks

Omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõuet käsitlevad otsused, mis
tuleb vastu võtta hiljemalt 2018. aasta
kavandamistsükli lõpuks

Koguarv

sellest lihtsustatud
kohustused

Konsolideeritud

Individuaalsed4

BE

8

8

7

0

6

9

DE

23

23

20

1

16

22

EE

2

3

1

0

0

0

IE

6

5

5

1

4

9

EL

4

4

4

0

4

8

ES

12

12

12

0

12

9

FR

12

12

11

1

9

111

IT

12

12

11

0

9

36

CY

5

4

2

0

2

1

LV

5

4

1

0

1

0

LT

3

3

0

0

0

0

LU

5

5

5

0

5

6

MT

3

3

2

0

2

0

NL

7

7

7

2

4

11

AT

9

8

8

0

8

24

PT

5

4

5

0

4

3

SI

3

3

3

0

3

0

SK

3

3

2

0

2

0

FI

2

3

3

1

2

0

5

126

109

6

93

249

Kokku:

129

 109 kava + 5 vastuvõtva riigi juhtumit
 30 kolleegiumidega rühma + 6 Euroopa kriisilahenduskolleegiumidega rühma
 114 sisemist kriisilahendusmeeskonda
 8 SRB juhitavat kriisiohjerühma

3

Nagu edaspidi tekstis selgitatud, võidakse kriisilahenduskavad ning omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet käsitlevad
otsused, mis tuleb vastu võtta 2018. aasta kavandamistsükli lõpuks, 2018. aasta praeguste kavandamistsüklite teise etapiga hõlmatud
pankade puhul vastu võtta 2019. aastal ja isegi pärast käesoleva aastaaruande avaldamist.

4

Need arvud põhinevad 12. novembril 2018. aasta hinnangutel SRB 2019. aasta tööprogrammi koostamiseks ja võivad muutuda enne
2018. aasta kriisilahenduste kavandamise tsükli lõppu, eelkõige seoses nende tütarettevõtete arvuga, kes vastavalt SRB poliitikale
ja kohaldatavatele õigusaktidele on hõlmatud omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet käsitlevate otsustega. Need
arvnäitajad ei takista SRB ametlikku otsustusprotsessi, sealhulgas ühisotsuseid mitteosalevate liikmesriikide kriisilahendusasutustega.
SRB vaatab selle tabeli tulevastes väljaannetes läbi, arvestades laiendatud täitevistungitel vastu võetud pangaspetsiifilisi otsuseid.

5

Need pangad kuuluvad 111sse pangandusliidu pangandusgruppi ja viide pangandusliiduvälisesse gruppi, mille kohta tuleb koostada
kriisilahenduskava.
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Joonis 1. Kriisilahenduse kavandamise ülevaade
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SRB pankade arv 31. detsembril 2018

Kriisilahenduskavad, mis tuleb
2018. aasta kavandamistsükli lõpuks
vastu võtta

2018. aasta kavandamistsükli lõpuks
vastu võetud konsolideeritud
omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõuet käsitlevad otsused

2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. KAVANDAMISTSÜKKEL JA KRIISILAHENDUSKAVADE ARV
2018. aasta kavandamistsüklis on kriisilahenduskavad jagatud kahte etappi, nagu on kirjeldatud
SRB 2018. aasta tööprogrammis. Esimene etapp hõlmab lihtsamaid panku, kes ei tegutse teistes
pangandusliiduvälistes liikmesriikides, samas teine etapp hõlmab keerulisemaid, rahvusvaheliselt
tegutsevaid panku. Enamik otsuseid esimese etapi kavade kohta tehti 2019. aasta teises kvartalis,
samas kui otsused teise etapi kavade kohta, mille puhul tsükkel algas 2018. aasta septembris,
koostatakse eelduste kohaselt 2019. aasta neljandas kvartalis pärast pankade finantsseisundi
taastamise ja kriisilahenduse direktiivi nõuete kohase neljakuulise ühisotsustusprotsessi lõppemist.
Edaspidi kavatseb SRB kõigi oma pädevusalasse kuuluvate pankade kategooriate tsüklid
veel rohkem vastavusse viia. Ajakava kehtestamine ja eelmistes tsüklites seatud eesmärgid
olid tõhus lahendus, et tulla toime kriisilahenduskavadega hõlmatud pankade arvu
suurenemisega, sest proportsionaalselt on kättesaadav kõige läbimõeldum poliitika, mis
tagab kriisilahenduskõlblikkuse pideva arengu. Selline eristamine jätkub 2019. aastal, eelkõige
seoses teise etapiga hõlmatud pankadega, mille puhul tsükkel on jaotunud üle 2018. ja
2019. aasta. Arvestades toimuvaid seadusandlikke muudatusi seoses riskivähenduspaketiga ja
kriisilahenduse kavandamisel stabiilsesse seisundisse jõudmisega, näeb SRB siiski ette alates
2020. aastast kõigi pangaliikide kavandamistsüklite uuesti vastavusse viimist, et kohaldada uusi
õigusakte ühetaoliselt.

Tabel 2. Kriisilahenduse kavandamise tsüklid 2015–20186
Kavandamistsükkel
Sisemiste kriisilahendusmeeskondade koostatud
kriisilahenduskavad
Vastuvõtva riigi kavad

6

2015

2016

2017

20186

36

92

106

109

0

6

5

5

Need arvud hõlmavad kriisilahenduskavasid, mis kooskõlas kavandamistsükli praeguse ülesehitusega võetakse teise etappi kuuluvate
pankade jaoks vastu 2019. aastal.
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2. KRIISILAHENDUSKAVADE SISU
Kuna peaaegu kõik SRB pädevusalasse kuuluvad pangad on nüüd kriisilahenduskavadega
hõlmatud, pööratakse üha suuremat tähelepanu sellele, et rakendada olemasolevaid kavu, mis
tuginevad arvukamatele ja terviklikumatele SRB sisemistele põhimõtetele. Viimastes kavades
käsitletakse peaaegu kõiki kavandamise tahke, sealhulgas kriisilahendusvahendite valikut,
kriisilahenduskõlblikkuse hindamist, avaliku huvi hindamist ja lihtsustatud kohustuste kasutamist.
Need ajakohastused täiendavad põhimõtteid, mis olid olemas juba 2017. aastal. Lisaks saab iga
versiooni puhul jälgida kriisilahenduskõlblikkuse hindamise edenemist. Samuti tuleb märkida,
et tulevases tsüklis võib üksuste suhtes, kelle areng ei ole piisav, algatada takistusi käsitleva
menetluse, kui kriisilahendusnõukogu selle heaks kiidab.
SRB järgib jätkuvalt järkjärgulist ja modulaarset lähenemisviisi. Selle kohaselt määrati 2018. aasta
tsüklis kaks kavade etappi, mille ulatuses ja mille suhtes kohaldatavates metoodikates esineb
teatud erinevusi, mis on kooskõlas üldise proportsionaalsuse põhimõttega. SRB lõppeesmärk –
koostada kõigi tema pädevusalasse kuuluvate pankade täielikud kavad hiljemalt 2020. aastaks – ei
ole muutunud. 2018. aastal vastu võetud kaheosaline lähenemisviis oli kooskõlas ka kontrollikoja
2017. aasta eriaruandes esitatud soovitustega.
3. OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUET KÄSITLEVAD OTSUSED
Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue on üks SRB põhivahendeid tema
pädevusalasse kuuluvate pankade kriisilahenduskõlblikkuse saavutamiseks. Selleks on vaja
üksikasjalikult analüüsida pankade konkreetseid riskiprofiile ja kriisilahendusstrateegiaid, samuti
teabevahetust ja koordineerimist mitmete sidusrühmadega, nt riiklikud kriisilahendusasutused,
pädevad asutused, muud kriisilahenduse kolleegiumi liikmed või pangad. 2018. aasta jooksul viidi
lõpule teatavad 2017. aasta tsükli kohased omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet
käsitlevad otsused ning tehti palju tööd järgmise tsükli nimel. Kui 2017. aasta tsükli raames
kehtestati enamikule suurimatele pangandusgruppidele omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude siduvad eesmärgid, siis käesolevas tsüklis hõlmavad omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude konsolideeritud tasandi eesmärgid enamikku SRB pädevusalasse
kuuluvaid panku: kavandamistsükli lõpuks võetakse eelduste kohaselt vastu 93 siduvat otsust
konsolideeritud tasandil ja 249 siduvat otsust individuaalsel tasandil.
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1.2. SRB järelevalve vähem oluliste asutuste
kriisilahenduse kavandamisel ja otsuste tegemisel
Kuigi vähem oluliste asutuste eest vastutavad otseselt riiklikud kriisilahendusasutused7, täidab
SRB vähem oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamisel ja otsuste tegemisel järelevalverolli,
mille eesmärk on tagada ühtse kriisilahenduskorra tõhus ja järjepidev toimimine.
2018. aastal vastutasid riiklikud kriisilahendusasutused pangandusliidus kokku 2301 vähem
olulise asutuse kriisilahenduse kavandamise eest (riiklike kriisilahendusasutuste teatatud arv).
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. MEETMETE KAVANDITE HINDAMINE
Osana oma järelevalverollist sai SRB 2018. aastal riiklikelt kriisilahendusasutustelt 1189 teadet
kriisilahenduskavade projektide kohta, millest 1152 teates oli ette nähtud omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtestamine. Lisaks teatati kolmest üksuse likvideerimise
otsuse eelnõust.
Teatatud 1189 kriisilahenduskava projekti (jaotus riigiti on tabelis 3) hõlmasid 51,7% nendest
2301 vähem olulisest asutusest, kelle puhul kriisilahenduse kavandamist nõutakse. See on oluline
kasv võrreldes 2017. aastaga, mil kriisilahenduse kavandamisega oli hõlmatud vaid 17,6% vähem
olulistest asutustest. Vähem oluliste asutuste kriisilahenduskavade projektide koguarvust nähti
kriisilahendust eelistatud tegevussuunana ette 31 (2,6%) kriisilahenduskava kavandis.
2. VÄHEM OLULISTE ASUTUSTE JÄRELEVALVE PAREMAD TÖÖMEETODID ÜHTSES
KRIISILAHENDUSKORRAS
SRB kasutab vahendeid ja menetlusi, mis on välja töötatud, et tagada vähem oluliste asutuste
üle järelevalve rolli sujuv toimimine. SRB ja riiklike kriisilahendusasutuste vahelise koostöö
raamlepingu sätete kohaselt haldab SRB vähem olulisi asutusi käsitlevat varajase hoiatamise
süsteemi, mis sisaldab teavet vähem oluliste asutuste kohta, mille puhul esineb finantsseisundi
halvenemise tunnuseid. See vahend võimaldab SRB‑l neid hoolikalt jälgida ja valmistuda
võimalike kriisimeetmete kavandite õigeaegseks hindamiseks. Sel eesmärgil tõhustasid SRB ja
riiklikud kriisilahendusasutused 2018. aastal koostööd, et tagada õigeaegne ajakohastamine ja
kvaliteetne teave.
2018. aastal korraldas SRB koos riiklike kriisilahendusasutustega vähem olulisi asutusi käsitleva
seminari, et arutada ja jagada ühist parimat tava vähem oluliste asutuste kriisilahenduse
kavandamisel ja kriisiohjamisel ning tagada nende järjekindel ja läbipaistev kohaldamine.
Vähem oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamist ja kriisiohjet käsitlevatest otsustest
teatamise protsessi hõlbustas täielikult kasutuselevõetud teabehaldussüsteemi kriisilahenduse
platvorm.

7

V.a piiriülesed vähem olulised asutused, mis on vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 7 lõike 2 punktile b otseselt SRB
pädevusalasse kuuluvad üksused.
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Tabel 3. 2018. aastal (1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018) teatatud kriisilahendusmeetmete
kavandite jaotus
Kriisilahenduse kavandamine
Liikmesriik

Kriisiohje

millest soovitati kehtestada
omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõue (siduv või soovituslik*)

Kriisilahenduskavad

otsused üksuse likvideerimise kohta

BE

13

13

DE

603

601

EE

2

2

IE

9

9

EL

4

4

ES

19

19

FR

28

28

IT

24

-

CY

-

-

LV

4

-

LT

2

2

LU

26

26

MT

4

1

NL

19

19

AT

416

416

PT

5

1

SI

5

5

SK

1

1

FI

5

5

1189

1152

Kokku

* Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude soovituslikke eesmärke ei saa käsitada riiklike kriisilahendusasutuste
vastuvõetud ametlike otsustena.

1

1

1

3
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2. KRIISILAHENDUSRAAMISTIK
Üks SRB põhiprioriteet on tugeva kriisilahendusraamistiku loomine. SRB soovib toetada selle
ülesande täitmist kahel viisil: esiteks kriisilahenduse kavandamise ja kavade pidev tsükliline
täiustamine ning teiseks koostöö ja tihe teabevahetus ELi organite, riiklike ametiasutuste ja
oluliste rahvusvaheliste osalejatega kriisilahenduse küsimustes. Kriisilahenduskavade ja võimalike
kriisilahendusmeetmete rakendamise kvaliteedi ja järjepidevuse aluseks on nende uute SRB
põhimõtete pidev arendamine, millest juhinduvad sisemised kriisilahendusmeeskonnad.

2.1. Vahendid ja poliitika
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. KRIISILAHENDUSE KAVANDAMISE KÄSIRAAMAT
2018. aastal arendati pidevalt uusi SRB põhimõtteid, millest juhinduvad sisemised
kriisilahendusmeeskonnad kriisilahendusvahendite kasutuselevõtmise kavandamise ja täitmise
etappides, pöörates erilist tähelepanu vahendite valikuga seotud tegevusele. Tehtud töös
keskenduti kriisilahenduskõlblikkuse hindamisele ning omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude määramise poliitika täiendavale arendamisele. Kõiki neid põhimõtteid
kasutatakse SRB kriisilahenduse kavandamise käsiraamatu läbivaadatud versiooni koostamisel.
Lisaks avaldab SRB dokumendi, milles on selgitatud, mida pankadelt oodatakse, et neid saaks
pidada kriisilahenduskõlblikuks SRB põhimõtete alusel.
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1. TEKSTIKAST. 2018. AASTAL VASTU VÕETUD POLIITIKAD
2018. aastal võttis SRB vastu kriisilahenduspoliitikad järgmistes valdkondades:
-

juurdepääs finantsturutaristutele

-

vara eraldamise vahend

-

kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahend

-

kriisilahendusvahendite valimine

-

kriitilised funktsioonid

-

maksejõuetus või tõenäoline maksejõuetus

-

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue esimese etapi kriisilahenduskavade puhul, sh ülekandmisstrateegiad

-

omavahendite ja kõlblike kohustuste 2018. aasta miinimumnõue teise etapi kriisilahenduskavade puhul

-

avaliku huvi hindamine

-

kriisilahenduskava hindamine

-

kriisilahenduskõlblikkuse hindamine

-

ettevõtte võõrandamise vahend

-

lihtsustatud kohustused

2. OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUETE POLIITIKA
a)

Üldsätted

MREL (minimum requirement of own funds and eligible liabilities) tähendab omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõuet. Sama eesmärk on finantsstabiilsuse nõukogu väljatöötatud
kogu kahjumikatmisvõime rahvusvahelisel standardil. Kogu kahjumikatmisvõime standard tuleb
põhimõtteliselt täita allutatud instrumentidega. Kogu kahjumikatmisvõime standard hõlmab
siiski ainult globaalseid süsteemselt olulisi panku, samas kui omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõuet kohaldatakse kõigi ELi asutuste suhtes, nagu on sätestatud direktiivis 2014/59/EL.
2018. aasta kavandamistsükliks nägi SRB omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
kehtestamisel ette üleminekulise kahe etapiga lähenemisviisi. Eelkõige jagas SRB kriisilahenduse
kavandamise tsükli kaheks etapiks, arvestades vajadust käsitleda üksikasjalikumalt kõige
keerulisemate gruppide eripärasid. Esimene etapp algas 2018. aasta jaanuaris ja võimaldas
kõigepealt käsitleda panku, millel puudusid 2017. aastal siduvad eesmärgid ja mille puhul
lähtuti suurel määral 2017. aasta lähenemisviisi järgivast omavahendite ja kõlblike kohustuste
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nõude poliitikast. Keerulisemate pankade jaoks töötati välja täiustatud omavahendite ja kõlblike
kohustuste nõude poliitika.

Joonis 2. Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika tegevuskava
2018. aasta kavade esimene etapp – ilma kriisilahenduse kolleegiumita pangad
2017. aasta tsükkel
Informatiivsed eesmärgid
2017. aasta
omavahendite ja
kõlblike kohustuste
miinimumnõude poliitika

Aasta 2017

2018. aasta tsükkel
SRB 2017. aasta täpsustatud poliitikal põhinevad
siduvad eesmärgid konsolideeritud tasandil
SRB 2018. aasta poliitika – kriisilahenduskavade
esimene etapp

Aasta 2018

2019. aasta
tsükkel
Siduvad
eesmärgid

Aasta 2019

2018. aasta kavade teine etapp – kriisilahenduse kolleegiumiga pangad

2016. aasta
tsükkel
Informatiivsed
eesmärgid

b)

2017. aasta tsükkel
Siduvad eesmärgid konsolideeritud tasandil
SRB 2017. aasta omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude poliitika

2018. aasta tsükkel
Siduvad eesmärgid konsolideeritud tasandil
ja individuaalsed eesmärgid
SRB 2018. aasta poliitika –
kriisilahenduskavade teine etapp

2018. aasta poliitikate väljatöötamine

SRB avaldas omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kohta kaks poliitikaavaldust:
esimese 20. novembril 2018 (sellega kehtestati nõuded esimese etapi pankadele ja see
lähtus 2017. aastal kohaldatavatest varasematest poliitikaseisukohtadest, kehtestades lisaks
pangaspetsiifilised kohandused seoses sellise kriisilahendusstrateegia kasutamisega, mis ei
tugine peamiselt kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahendile) ja teise 19. jaanuaril
2019 (sellega vaadati läbi teise etapi pankade suhtes kohaldatav poliitika ning lisati suuremad
allutatuse nõuded ja uued sätted seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
kehtestamise kohaga ning siduvate otsuste tegemisega individuaalsel tasandil). Nende keskse
tähtsusega elementide eesmärk on parandada pankade kriisilahenduskõlblikkust.
2018. aasta poliitikates (esimene ja teine etapp) käsitletakse kõiki kriisilahendusvahendeid. Kui strateegias
tuginetakse peamiselt ülekandevahendile (ettevõtte võõrandamine – aktsiate müümine või varade
omandamine –, sildasutus ja/või vara eraldamine), kohandab SRB rekapitaliseerimissummat, kohaldades
lähisväärtusena korrigeerimistegurit, et kajastada rekapitaliseerimisvajaduse muutust, eelkõige selliste
varade tõttu, mis oleksid tavapärases maksejõuetusmenetluses üle kantud ja/või likvideeritud. See
lähenemisviis on vaheetapp enne kohandatuma lähenemisviisi rakendamist. SRB kavatseb viimistleda
oma poliitikat omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude osas ülekandmisstrateegiate puhul,
et kajastada selliste varade ja kohustuste ulatust, mis kriisilahenduse stsenaariumi korral tõenäoliselt üle
kantakse või müüakse, ning vahendite eri kasutusviise ja kombinatsioone.
Edasiminekuna 2017. aasta poliitika konsolideeritud lähenemisviisist, milles arvestati kõiki samasse
kriisilahendusgruppi kuuluvate üksuste emiteeritud kohustusi, kohaldatakse keerulisemate
pankade suhtes muude kohustuste kui omavahenditesse kuuluvate instrumentide puhul nüüd
konkreetse isiku suhtes kriisilahenduse algatamise korda. Konsolideeritud eesmärkide täitmisel
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loetakse aktsepteeritavaks üksnes kriisilahendussubjekti poolt otseselt emiteeritud kohustused,
põhjusel et kriisilahendusvahendeid kasutatakse ainult selle üksuse kui isiku puhul, kelle suhtes
kriisilahendusstrateegiat kohaldatakse.
Seoses allutatuse nõuetega liikus SRB 2018. aastal keerulisemate pankade puhul informatiivsetelt
võrdlusalustelt suuremal määral siduvate allutatuse miinimumnõuete suunas, et parandada
kriisilahenduskõlblikkust, aidates tegelda võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõttega
(NCWO) kaasneva riskiga ja toetades panku nende rahastamisvajaduse tõhusal kavandamisel.
Vähem keeruliste pankade suhtes kehtivad jätkuvalt informatiivsed eesmärgid.
Kriisilahendusgrupi kõigis osades piisava kahjumikatmisvõime tagamiseks hakkab SRB
keerulisematele pankadele 2019. aastal kehtestama individuaalsel või allkonsolideeritud tasandil
siduvaid eesmärke pangandusgruppide tütarettevõtetele, seades prioriteediks kõige asjakohasemad
üksused. Individuaalsete eesmärkide kalibreerimisel järgitakse üldiselt konsolideeritud eesmärkide
puhul kasutatavat metoodikat, arvestades vaikimisi valemi puhul kehtivate usaldatavusnõuete
individuaalsete komponentide (2. samba nõuded, puhverkomponendid) kohaldatavust
individuaalsel tasandil ning järgnevate kohanduste eripärasid.

2.2. Kriisilahenduse kavandamise andmed
Kriisilahenduse kavandamise protsessis ning eriti kriisi või kriisi lahendamise korral on
äärmiselt oluline, et pangad suudaksid esitada kohustuste andmed õigeaegselt, ad hoc alusel
ja standardvormis. Et vähendada vigu ja suurendada tõhusust, peavad kriisilahendusasutused
suutma koguda, säilitada, töödelda ja analüüsida andmeid täisautomaatselt.
Kriisilahenduse kavandamise muu põhiline andmekogumine toimus kriitiliste funktsioonide
vormi ja finantsturutaristu vormi kaudu, millega laiendatakse Euroopa Pangandusjärelevalve
ettenähtud aruandluse standardvorme.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. KOHUSTUSTE ANDMEVORM
Kooskõlas 2018. aasta töökavaga jätkas SRB kohustuste andmete kogumise protsessi tõhustamist.
Selle kaks olulist tulemust olid koostöö algatamine Euroopa Pangandusjärelevalvega, mille
eesmärk on ühtlustada kriisilahendusalane aruandlus, ja teade, et alates 2019. aastast kasutatakse
SRB‑le aruannete esitamisel üksnes XBRL‑standardit.
Euroopa Pangandusjärelevalvega tehtava koostöö eesmärk oli vähendada pankade
aruandluskoormust, koostades ühe andmepäringu, kui Euroopa Pangandusjärelevalve
väljatöötatavaid rakenduslikke tehnilisi standardeid järgivate kriisilahenduse aruannete ja SRB
olemasolevate kriisilahenduse aruannete vahel esines sarnasusi (kohustuste andmeid käsitlev
aruanne, kriitilised funktsioonid, finantsturutaristu). Selle tulemusel koondati SRB aruannetesse
15st rakenduslikke tehnilisi standardeid järgivast aruandest 4 aruande miinimumnõuded, mis
tähendab seda, et alates 2019. aasta andmete kogumisest peavad pangad koostama SRB
jaoks neli aruannet vähem. Samuti otsustati koostöö tulemusel kohaldada SRB pädevusalasse
kuuluvate pankade aruannete esitamise suhtes järjestikust lähenemisviisi: pankadelt riiklikele
kriisilahendusasutustele, seejärel SRB‑le ja siis Euroopa Pangandusjärelevalvele. See lihtsustab
andmete kogumist ja edastamist riiklike kriisilahendusasutuste jaoks, sest SRB vastutab
kriisilahenduse aruannete Euroopa Pangandusjärelevalvele edastamise eest.
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Seoses andmete esitamise vormiga teatas SRB 2018. aastal, et kohustuste andmeid käsitlevad
aruanded tuleb riiklikel kriisilahendusasutustel esitada üksnes XBRL‑vormingus alates
2019. ja pankadel alates 2020. aastast. Selle muutuse peamised eelised seisnevad selles, et
panku õhutatakse oma aruandlusprotsesse automatiseerima, suurendatakse pankade ja
riiklike kriisilahendusasutuste suutlikkust andmeid vajaduse korral sagedamini esitada ja
andmekontrolli automatiseerida ning parandatakse seeläbi omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude kalibreerimisel ja kriisilahenduse kavandamisel kasutatavate andmete üldist
kvaliteeti. SRB on jõudsalt edendanud IKT-arendusi, et neid muudatusi oleks võimalik järgida
alates 2019. aasta andmete kogumise tsüklist. Kõnealustest muudatustest teavitamine tagatakse
mitmesuguste riiklikke kriisilahendusasutusi koondavate komiteede ja võrgustike ning ka SRB
veebilehel avaldatavate väljaannete kaudu.
2. KRIITILISTE FUNKTSIOONIDE VORM
Kriisilahendusasutused vajavad ajakohastatud teavet selle kohta, kas asutused täidavad kriitilisi
funktsioone. Kui kolmandatele isikutele osutatavad pangandusteenused on kriitilise tähtsusega,
võib nende äkiline katkestamine oluliselt mõjutada finantsstabiilsust ja/või reaalmajandust.
Seepärast peavad kriisilahendusasutused kriisilahenduse esimese eesmärgi kohaselt püüdma
säilitada kriitiliste funktsioonide järjepidevust.
2018. aastal kogus SRB kriitilise tähtsusega funktsioone käsitleva aruande kaudu oma
pädevusalas olevate pankade enesehinnanguid oma kriitiliste funktsioonide kohta. SRB ja
riiklikud kriisilahendusasutused vaatasid aruanded läbi ning arutasid neid pankadega, et
jõuda kriitilisuse osas lõppjäreldusele. Järeldus kajastub kriisilahenduskavades ja sellele saab
tugineda näiteks ametiasutuste hinnangutes selle kohta, kas oleks asjakohane alustada pankade
kriisilahendusega, kui nad tõenäoliselt võiksid jääda maksejõuetuks.
SRB kriitilisi funktsioone käsitlevas aruandes järgitakse komisjoni 23. oktoobri 2018. aasta
rakendusmääruses (EL) 2018/1624 (edaspidi „komisjoni rakendusmäärus“) kasutatud mõisteid
ning see hõlmab täielikult komisjoni rakendusmääruse kohaseid aruandlusnõudeid. Tulemusena
peavad asutused 2019. aastal esitama üksnes SRB kriitilisi funktsioone käsitleva aruande ning
vastav komisjoni rakendusmääruse kohane vorm koostatakse automaatselt (lisateave on
esitatud SRB veebilehel8 ja suunises pankadele). Vormi sisu eelmise aastaga võrreldes oluliselt ei
muutunud, kõik muudatused olid peamiselt tingitud vajadusest viia vorm kooskõlla komisjoni
rakendusmäärusega. Euroopa Pangandusjärelevalve integreerib SRB nõutavad täiendavad
andmepunktid oma andmepunktide mudelisse 2.9, mis avaldati mais 2019.
3. FINANTSTARISTU VORM
Kui asutus muutub maksejõuetuks, peab kriisilahendusasutustel olema täielik teave finantsturutaristu
teenuste osutajatest (finantsturutaristud ja vahendajad, kes pakuvad makse-, arveldus- või
tasaarveldusteenuseid), keda kõnealune asutus kasutab. Jätkuv juurdepääs finantsturutaristutele on oluline
selleks, et asutus saaks jätkata oma pangandustegevust, eriti majandusele olulisi kriitilisi funktsioone.
SRB kogub sellist teavet kriisilahenduse kavandamise protsessi käigus finantsturutaristu
aruandes. Asjaomane vorm lähtub komisjoni rakendusmääruse kohasest vastavast vormist. Selle
tagajärjel peavad asutused 2019. aastal esitama ainult SRB finantsturutaristu aruande ning vastav
komisjoni rakendusmääruse kohane vorm koostatakse automaatselt (lisateave on SRB veebilehel
ja finantsturutaristu aruannet käsitlevates suunistes pankadele).

(8) https://srb.europa.eu/en/content/critical-functions-report
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Vormi kasutatakse andmete kogumiseks Excel‑vormingus ja kriisilahenduskavade strateegilise
ärianalüüsi vastavate peatükkide koostamiseks. 2017. aastaga võrreldes eemaldati vormilt
teatavad kvalitatiivsed väljad (nt liikmesuse nõuete, kriisilahenduse asendatavuse või tagajärgede
väljad), eeldades, et pankadelt nõutakse selle teabe esitamist asjakohasemate kanalite kaudu,
ning lisati üks andmepunkt, mis käsitleb kesksete vastaspoolte tagatisfondi makseid. Euroopa
Pangandusjärelevalve integreerib SRB nõutavad täiendavad andmepunktid samuti oma
andmepunktide mudelisse 2.9.

2.3. Suhtlemine pankadega
Kuigi SRB edeneb pidevalt kriisilahenduse kavandamise tegevuses, on eelkõige pankade endi
ülesanne saada kriisilahenduskõlblikuks ning tagada oma omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude täitmine. SRB jätkas tihedat suhtlemist valdkonna ja sidusrühmadega
vastuvõetud poliitika ja kavandatud algatuste kohta teabe andmiseks ja nende arutamiseks, et
tagada pankade teadlikkus ja suutlikkus õigeaegselt asjakohaseid meetmeid võtta.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. SEMINARID PANKADEGA
Seminarid pankadega on hea võimalus sisemiste kriisilahendusmeeskondadele, et koguda
pankadelt rohkem teavet, ning pankadele, et kriisilahenduse kavandamise protsessi
paremini mõista ja esitada sisemistele kriisilahendusmeeskondadele asjakohaseid küsimusi.
Pankadele pakutakse võimalust kavandamisprotsessi positiivselt mõjutada ja mõista paremini
kriisilahendusasutuse ootusi. Seminaridel käsitletakse mitmesuguseid teemasid, mis hõlmavad
kriitiliste funktsioonide tuvastamist või arutelusid omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõudega seotud lünkade täitmiseks vajaliku aja kohta. Seminaride arv panga kohta
võib olla erinev, sõltuvalt konkreetsetest vajadustest, ent tavaliselt korraldatakse iga tsükli jooksul
vähemalt üks seminar.
2. ÄRAKUULAMISÕIGUSE MENETLUS
Läbipaistvuse suurendamiseks ja selle tagamiseks, et kõigil pankadel on olnud võimalus esitada
märkusi omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet käsitlevate kohaldatavate otsuste
kohta, algatas SRB 2018. aasta kriisilahenduse tsüklis ärakuulamisõiguse menetluse. Enne mis
tahes lõpliku otsuse tegemist võib iga pank avaldada oma seisukohad kavandatud nõude kohta;
tegemist on täiendava etapiga sisemiste kriisilahendusmeeskondade ja üksuste varasemas
suhtlemises, mis annab pankadele parema võimaluse siduvaid otsuseid prognoosida ja end
eelnevalt ette valmistada.
3. DIALOOG VALDKONNAGA
SRB jätkas 2018. aastal tihedat koostööd valdkonnaga. Lisaks kahepoolsetele kohtumistele ja
seminaridele pankadega korraldas SRB 12. juunil 2018 koosoleku Euroopa Pangandusföderatsiooni
juhtkonnaga ja 10. detsembril 2018 oma seitsmenda dialoogi valdkonnaga, kus osalesid ELi tasandi
ja riiklike pangandusföderatsioonide ja nende pangandusliidu liikmesriikide sidusettevõtete
esindajad ning riiklike kriisilahendusasutuste, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa
Keskpanga esindajad. Sellel üritusel tutvustas SRB 2018. aasta omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude poliitika elemente ning SRB lähenemisviisi kriisilahenduskõlblikkuse hindamisele.
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4. BREXIT
Et tagada kõikide pankade kriisilahenduskõlblikkus enne Ühendkuningriigi eeldatavat EList
lahkumist, avaldas SRB 2018. aasta novembris seisukoha,9 milles ta väljendas selgelt oma ootusi
pangandusliidu pankade suhtes (need on pangad, kellel on oluline tegevus kolmandates riikides,
või kolmandate riikide pangandusgruppide tütarettevõtted pangandusliidus) seoses teatavate
kriisilahenduskõlblikkuse tingimuste täitmisega. Need konkreetsed ootused keskendusid
kuuele põhivaldkonnale: omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kõlblikkus,
sisemine kahjumikatmisvõime, talitluspidevus, juurdepääs finantsturutaristutele, juhtimine
ja juhtimisinfosüsteemid. Samal ajal on SRB teinud tihedat koostööd Euroopa Keskpangaga,
pöörates eritähelepanu pankadele, kes toovad oma tegevuse üle pangandusliitu.

2.4. Finantsstabiilsuse analüüs
Avaliku huvi hindamine on oluline element otsuse tegemisel selle kohta, kas kriisilahendus
on avalikes huvides ja eelistatud tulemus võrreldes asutuse likvideerimisega tavapärase
maksejõuetusmenetluse alusel. Üks tegur, mida avaliku huvi hindamisel tuleb arvesse võtta, on
mõju finantsstabiilsusele. Seepärast jätkas horisontaalne eriüksus tegevust sellel olulisel teemal.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. RISKIDE MÕISTMINE JA HINDAMINE
2018. aastal tugevdas SRB oma lähenemisviisi finantsstabiilsuse hindamisele kriisilahenduse
ja kriisilahenduse kavandamise etapis ning oma lähenemisviisi kriisilahenduse seisukohast
oluliste pangandus- ja finantssektoris esinevate riskide ja puuduste järelevalvele. Kooskõlas
õigusaktidega käsitletakse finantsstabiilsuse hindamisel asutuse süsteemset olulisust,
selle võimalikku vastuvõtlikkust otsesele ja kaudsele ülekanduvale mõjule ning selle mõju
reaalmajandusele. 2018. aasta jooksul algatati arutelud ka muudel finantsstabiilsusega seotud
teemadel. Peale selle loodi SRB‑s sihtotstarbeline andmehaldusfunktsioon, et toetada ka
andmepõhist finantsstabiilsuse analüüsimist.
2. FINANTSSTABIILSUSE EKSPERDIVÕRGUSTIK
Samuti tugevdas SRB oma korrapärast dialoogi finantsstabiilsuse teemadel ühtse
kriisilahenduskorra raames. 2018. aastal moodustati sihtotstarbeline finantsstabiilsuse
eksperdivõrgustik, mille eesmärk on töötada ühtse kriisilahenduskorra raames ühiselt välja
vahendeid ja meetodeid finantsstabiilsuse hindamiseks kriisilahenduses. Võrgustikku kuuluvad
finantsstabiilsuse eksperdid riiklikest kriisilahendusasutustest ning Euroopa organitest, nt
Euroopa Keskpank ja komisjon.
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2.5.Koostöö riiklike asutuste, Euroopa institutsioonide ja
Euroopa Liidu väliste asutustega
2018. aastal jätkas SRB koostööd asjakohaste sidusrühmadega, näiteks Euroopa institutsioonide,
pangandusliidu liikmesriikide ja pangandusliiduväliste liikmesriikide ning mitmesuguste ELiväliste riikide ja eri tasandi ametiasutustega. Pidev koostöö Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil
tagab teabe, töösuundade ning parima tava järjepideva vahetamise ning on seega SRB
tegevuses väga oluline. See mitte üksnes ei tugevda kriisilahenduse raamistikku, vaid parandab
ka SRB suutlikkust tutvustada oma seisukohti rahvusvahelistel aruteludel.
PÕHIARENG 2018. AASTAL
1. KOOSTÖÖ RIIKLIKE KRIISILAHENDUSASUTUSTEGA ÜHTSE KRIISILAHENDUSKORRA
RAAMES
17. detsembril 2018 võttis SRB oma täiskogul ühtse kriisilahenduskorra raames vastu SRB ja riiklike
kriisilahendusasutuste koostöö praktilise korralduse muudetud raamistiku (koostööraamistik).
Otsus võeti vastu ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 31 lõike 1 ja artikli 50 lõike 1 punkti q
alusel ning see jõustus vastuvõtmise päeval.
Koostööraamistikuga arendatakse ja täpsustatakse SRB ja riiklike kriisilahendusasutuste vahelist
koostööd, sealhulgas asjaomaseid menetlusi, tagades seeläbi ühtse kriisilahenduskorra tõhusa
ja järjepideva toimimise. Peamised muudatused 2016. aasta tekstiga võrreldes on muu hulgas
järgmised:
 SRB ja riiklike kriisilahendusasutuste vahelise keeltekasutuse korra selgitamine;
 suuniste ja üldiste juhiste vastuvõtmise protsessi selgitamine, samuti sisemiste
kriisilahendusmeeskondade suuniste erisätte lisamine ja
 sisemiste kriisilahendusmeeskondade kinnitamine vastavate SRB pädevusalasse kuuluvate
üksuste ja gruppide ühtseks kontaktpunktiks.
Koostööraamistik avaldatakse SRB veebilehel10.
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2. KOOSTÖÖ EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA
a) Euroopa Parlament
Vastavalt SRB avalikule aruandekohustusele osales SRB esimees 2018. aastal kolmel Euroopa Parlamendi
avalikul kuulamisel. Esimees tutvustas 2017. aasta aruannet majandus- ja rahanduskomisjoni 11. juuli
avalikul kuulamisel ning SRB 2019. aasta tööprogrammi 10. detsembri avalikul kuulamisel. SRB jätkas
tihedat koostööd ja teabevahetust Euroopa Parlamendi liikmete ning majandus- ja rahanduskomisjoni
sekretariaadiga kõigil tema mandaadiga seotud teemadel ning vastas õigeaegselt ja ammendavalt
parlamendi küsimustele. SRB jätkas asjaomaste seadusandlike toimikutega seotud õigusloomeprotsessi
ja komisjonide koosolekute, eriti riskivähenduspaketi vastuvõtmise hoolikat jälgimist.
Oma 2017. ja 2018. aasta aruannetes pangandusliidu kohta kutsus Euroopa Parlament
järelevalveasutusi ja kriisilahendusasutusi muu hulgas üles tegema koostööd ja vahetama teavet
(SRB ja Euroopa Keskpank sõlmisid 30. mail 2018 vastastikuse mõistmise memorandumi (MoU);
vt üksikasjad punkti 2.5.2 alapunkt d). Peale selle kutsuti üles avaldama teavet kohtuvaidluste
kohta, andma Euroopa Parlamendile juurdepääs olulistele kriisilahendusotsuseid tutvustavatele
dokumentidele ning tagama juurdepääsu dokumentidele (avalikud ja mitteametlikud kinnised
ärakuulamised: vt eespool; juurdepääs dokumentidele: vt punkt 6 ja 2. lisa). Nagu on nõutud
pangandusliidu aastaaruandes, esitas SRB kirjas Euroopa Parlamendi liikmele S. Giegoldile11
riikide või Euroopa õigusaktides sisalduvad kriisilahenduskõlblikkuse takistused. Muud teemad
hõlmasid tõhustatud tegevust töötajate värbamisel (üksikasjad on esitatud punktis 5.3) ja ex ante
osamakseid ühtsesse kriisilahendusfondi (vt üksikasjad punkt 4.1).
b) Euroopa Komisjon
2018. aastal jätkas SRB kõigil tasanditel tihedat koostööd komisjoni asjaomaste
peadirektoraatidega, eelkõige finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu
peadirektoraadiga ning konkurentsi peadirektoraadiga mitmesugustes SRB tegevuse ja
funktsioonide jaoks olulistes aspektides. Samuti osales komisjon vaatlejana SRB täiskogul ja
täitevistungitel ning SRB sisekomiteede koosolekutel. SRB eesmärk sellise pideva teabevahetuse
raames oli pakkuda eksperditeadmisi ja tehnilist tuge, et hõlbustada kompromissi saavutamise
protsessi seoses riskivähenduspaketiga ning edendada seadusandlike ülesannete täitmist
seoses hoiuste tagamisega. 2018. aasta detsembris viidi lõpule tehnilised arutelud vastastikuse
mõistmise memorandumi üle, et vormistada ametlikult komisjoni ja SRB vastastikune suhtlus.
Vastastikuse mõistmise memorandum kavatsetakse ametlikult vastu võtta 2019. aastal.
c) Euroopa Liidu Nõukogu
Samamoodi säilitas SRB tihedad sidemed ja tegi paljudes valdkondades koostööd nõukoguga
ning jätkas nõukogu eesistujariikide Bulgaaria ja Austriaga regulaarset teabevahetust
nende prioriteetide teemal. Kui teda kutsuti, osales esimees eurorühma koosolekutel. SRB
toetas eurorühma töörühma ning majandus- ja rahanduskomitee tegevust ja osales selles
riskivähenduspaketi, kogu kahjumikatmisvõime standardi rakendamise, kriisilahenduskõlblikkuse
raamistiku tugevdamise ja hoiuste tagamise küsimustes. Peale selle pakkus SRB nendel
teemadel tehnilist tuge ja tegi esitlusi ajutise töörühma koosolekutel seoses Euroopa hoiuste
tagamise skeemiga, kus ta on alaline liige, ja kutsumise korral nõukogu finantsteenuste
töörühmas. Peale selle jätkas SRB 2018. aastal ühises koordineeritud tegevuse rakkerühmas
tehniliste eksperditeadmiste pakkumist, et toetada läbirääkimisi ühise kriisilahendusfondi ühise
eelarvepõhise kehtestamise kohta.

11

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20171121_srb_response_mep_giegold.pdf

European Parliament
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d) Euroopa Keskpank
2018. aastal jätkas SRB kõigil tasanditel toimuvat koostööd ja teabevahetust Euroopa Keskpanga
ja ühtse järelevalvemehhanismiga tegevuse ning poliitika küsimustes kogu aasta jooksul
kooskõlas asjakohaste eeskirjade ja vastastikuse mõistmise memorandumiga. 2018. aastal
vaadati viimane läbi ning täiustatud vastastikuse mõistmise memorandum allkirjastati ja avaldati
veebilehel 6. juunil 2018. Põhieesmärk oli laiendada teabevahetust vastavalt kontrollikoja
2017. aasta eriaruande ühele põhisoovitusele. Vastastikuse mõistmise memorandumi 2018. aasta
läbivaatamisel käsitleti pärast vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist 2015. aastal
toimunud teabevahetuses, sealhulgas kriisjuhtumite teabevahetuses saadud kogemusi. SRB ja
Euroopa Keskpanga automaatse teabevahetuse ulatust laiendati ettevalmistava etapi jaoks ning
kriisiohje ja kriisilahenduse eesmärkidel. Lisaks nähakse vastastikuse mõistmise memorandumi
läbivaadatud eelnõus ette mõned lihtsustused ja selgitused automaatse teabevahetusega
hõlmamata ad hoc andmevahetuse kohta.
e) Euroopa Pangandusjärelevalve
2018. aastal tegi SRB Euroopa Pangandusjärelevalvega tihedat koostööd, pöörates suurt
tähelepanu kriisilahenduse kolleegiumide toimimisele ning pankade finantsseisundi taastamise
ja kriisilahenduse direktiivi raamistiku kohaldamisele. Muu hulgas osales SRB väärtuse hindamise
käsiraamatu ja kriisilahenduse kolleegiumide toimimist käsitleva aruande koostamises. Lisaks
võttis SRB järelmeetmeid ka seoses muude oluliste kriisilahenduse teemadega, nt suunised
teenuste allhanke või kohustuste ja nõudeõiguste teisendamist võimaldavate jaepanganduse
võlapositsioonide kohta.
SRB‑l oli keskne roll Euroopa Pangandusjärelevalve kriisilahenduskomitees. Selle komitee
esimees on täiskohaga SRB kriislahendusnõukogu liige, kes osaleb vaatlejana ka Euroopa
Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu koosolekutel. Kooskõlas õigusraamistikuga andis SRB
Euroopa Pangandusjärelevalvele aru esimestest otsustest omavahendite ja kõlblike kohustuste
siduvate miinimumnõuete kohta. Samuti tegi ta koostööd kriisilahenduse kavandamise
eesmärgil toimuva pankade aruandluse osas. Palju tööd tehti aruandlusraamistike ühtlustamisel,
et suurendada tõhusust ja vähendada pankade koormust.
3. KOOSTÖÖ EUROOPA LIIDU VÄLISTE AMETIASUTUSTEGA
a) Kahepoolsed kriisilahenduskoostöö kokkulepped
2018. aastal sõlmis SRB neli kahepoolset koostöökokkulepet järgmiste asutustega: Central Bank
of Brazil (19. juulil 2018), National Bank of Serbia (25. juulil 2018), Bank of Albania (3. oktoobril
2018) ja Mexico’s Institute for the Protection of Bank Savings (4. oktoobril 2018). Need täiendasid
2017. aastal juba sõlmitud kahte koostöökokkulepet järgmiste asutustega: US Federal Deposit
Insurance Corporation ja Canada Deposit Insurance Corporation. Et sõlmida kahepoolsed
kokkulepped 2019. aastal, jätkusid läbirääkimised järgmiste asutustega: Australian Prudential
Regulation Authority, Hong Kong Monetary Authority, Japan’s Financial Services Authority ja
the Swiss Financial Market Supervisory Authority. Nimetatud kokkulepped loovad aluse teabe
vahetamiseks ja koostöö tegemiseks kriisilahenduse kavandamisel ja sellise kavandamise
rakendamisel pangandusliidus ja ELi-välistes riikides tegutsevate finantsasutuste suhtes, et
tugevdada piiriülest kriisilahenduskõlblikkust.
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b) Ühtse Kriisilahendusnõukogu kui päritoluriigi asutuse pädevusalasse kuuluvate
globaalselt süsteemselt oluliste pankade kriisiohjerühmade koostöölepingud
Nendele kriisiohjerühmade koostöölepingutele on alla kirjutanud muu hulgas järgmised
ELi-välised asutused: Federal Deposit Insurance Corporation, New York State Department
of Financial Services, Board of Governors of the Federal Reserve System, US Securities and
Exchange Commission, Mexican Institute for the Protection of Bank Savings, Bank of Mexico,
Mexico’s Securities Commission ja Central Bank of Brazil. 2018. aastal viis SRB lõpule ulatuslikud
läbirääkimised allakirjutanutega ja avas nende jaoks liitumismenetluse.
Seoses nende kriisiohjerühmadega, kelle jaoks SRB on päritoluriigi asutus, ühines SRB peale selle
2018. aastal panga Bank of England juures tegutsevate Ühendkuningriigi globaalsete süsteemselt
oluliste pankade kriisiohjerühmade koostöölepinguga ning Prantsusmaa keskse vastaspoolega
kliiringukoja kriisiohjerühma koostöölepinguga. Lisaks pidas SRB läbirääkimisi Kanada, Šveitsi
ja Ameerika Ühendriikide kriisilahendusasutuste juures tegutsevate kriisiohjerühmade
koostöölepingutega liitumise üle eesmärgiga need 2019. aastal lõpule viia.
c) Euroopa Liidu väliste asutuste ametisaladuse ja konfidentsiaalsuskorra hindamine
Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 98 kohaselt sõltub
teabevahetus ELi-väliste asutustega sellest, kas nende ametisaladuse hoidmise nõuded ja
standardid on samaväärsed ELi omadega. Seepärast võttis SRB vastu arvamused järgmiste
asutuste ametisaladuse ja konfidentsiaalsuskorra samavääruse kohta: Bank of Albania, Australian
Prudential Regulation Authority, Central Bank of Brazil, Canada’s Office of the Superintendent
of Financial Institutions, Mexico’s Institute for the Protection of Bank Savings, National Bank of
Serbia, Monetary Authority of Singapore, Swiss Financial Market Supervisory Authority, US Office
of the Comptroller of the Currency ja Commonwealth of Massachusetts Division of Banks. Kokku
kasvas konfidentsiaalsuse samaväärsust käsitlevate SRB arvamuste arv 15‑ni. Lisaks alustati veel
kümne asutuse hindamist, mis valmivad ja võetakse järk-järgult vastu 2019. aastal.

2.6. Rahvusvahelised suhted
Finantsstabiilsuse nõukogul ja muudel valitsustevahelistel organisatsioonidel on tähtis roll
lähenemise edendamisel ning nõu ja suuniste pakkumisel kriisilahenduse valdkonnas. Seoses
sellega täpsustas SRB oma profiili pangandusliidu kriisilahendusasutusena, kes vastutab otseselt
kõige olulisemate pankade ja piiriüleste pangandusgruppide eest, ning aitas oma üha kasvavate
eksperditeadmistega kaasa selliste valitsustevaheliste organisatsioonide tegevusele.
PÕHIARENG 2018. AASTAL
1. FINANTSSTABIILSUSE NÕUKOGU
Kriisilahenduse juhtrühm on paljusid eri aspekte hõlmav komitee, mis käsitleb finantsstabiilsuse
nõukogus kriisilahendusega seotud küsimusi. Lisaks kriisilahenduse juhtrühmale osales SRB kõigis
finantsstabiilsuse nõukogu asjakohastes kriisilahendusega seotud rühmades ja töösuundades,
eelkõige pankade piiriülese kriisiohje rühmas, mille eesistuja alates 2018. aasta juulist on
SRB kriisilahendusnõukogu liige, ning finantsturutaristute seisukohast olulistele teemadele
keskenduvas piiriülese kriisiohje rühmas. Joonisel 3 on esitatud ülevaade finantsstabiilsuse
nõukogu peamistest komiteedest, mis on SRB tegevusele olulised.
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Tabel 3. Finantsstabiilsuse nõukogu komiteed, rühmad ja töösuunad kriisilahenduse
valdkonnas
Värvikood:

Finantsstabiilsuse nõukogu
juhtkomitee

Osaleb

SRB esimees/kaasesimees

Kriisilahenduse juhtrühm

Piiriülese kriisiohje rühm
finantsturutaristu jaoks

Kriisilahenduse
rahastamise töösuund

Piiriülese kriisiohje rühm
(rühma esimees on alates
2018. aasta juulist Boštjan Jazbec)

Kohustuste ja
nõudeõiguste
teisendamise vahendi
kasutamise töösuund

Maksevõimelise
likvideerimise
virtuaalne töösuund

Ei osale

Piiriülese kriisiohje rühm
kindlustusandjate jaoks

Avalikustamise
virtuaalne töösuund

Seoses finantsstabiilsuse nõukogu pankade kriisilahenduse raamistikuga toetas SRB finantsstabiilsuse
nõukogu tegevust selle põhielementide rakendamisel, osaledes eelkõige kohustuste ja
nõudeõiguste teisendamise teostamist12 ning rakendatava kriisilahenduskava rahastamisstrateegia
elemente13 käsitlevate suunisdokumentide koostamises. Piiriülese kriisiohje rühmas osales SRB
täiendavas tegevuses kriisilahenduse kavandamise ja kriisilahenduskõlblikkuse avalikustamise
ning tuletisinstrumentide ja kauplemisportfellide maksevõimelise likvideerimise valdkonnas, mille
kohta toimuvad 2019. aastal avalikud konsultatsioonid. Peale selle on SRB koos komisjoni ja riiklike
kriisilahendusasutustega andnud tagasisidet kogu kahjumikatmisvõime standardi rakendamise
kohta, mis avaldatakse enne 2019. aasta G20 tippkohtumist. Lisaks andis SRB panuse finantsstabiilsuse
nõukogu kolmandasse temaatilisse kriisilahenduskordade vastastikusesse eksperdihinnangusse,
milles uuritakse kriisilahenduse kavandamise nõuete rakendamist ja kriisilahenduskõlblikkuse
hindamist finantsstabiilsuse nõukogu pädevusalasse kuuluvates jurisdiktsioonides ning ametiasutuste
ja ettevõtete võetud meetmeid usaldusväärsete ja töökindlate kriisilahenduskavade väljatöötamiseks
ja käigushoidmiseks. Samuti esitas SRB 2018. aastal seoses finantsstabiilsuse nõukogu iga-aastase
kriisilahenduskõlblikkuse hindamise protsessiga individuaalsed kirjad tema pädevusalasse kuuluvate
globaalsete süsteemselt oluliste pankade kohta, tutvustades senist arengut ja veel lahendamata
probleeme kriisilahenduskõlblikkuse tõhustamisel.
2. RAHVUSVAHELINE VALUUTAFOND (IMF)
SRB ja Rahvusvahelise Valuutafondi koostöös keskenduti 2018. aastal peamiselt 2017. aasta lõpus
alanud euroala finantssektori hindamise programmile. Koos komisjoni ja Euroopa Keskpangaga
osales SRB kui euroala kriisilahendusasutus 2018. aasta esimeses pooles selles aktiivselt. Selle aja
jooksul andis SRB Rahvusvahelisele Valuutafondile üksikasjalikku teavet ühtse kriisilahenduskorra
toimimise eripärade, oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamise protsessi ning kriisilahenduse
valdkonna vastavate suuniste ja meetodite väljatöötamise üldise arengu kohta. Sellesse olid
kaasatud ka mõned riiklikud kriisilahendusasutused, kes andsid teavet riiklike eripärade või hiljutise
kriisiohjekogemuse kohta. Rahvusvahelise Valuutafondi euroala finantsteenuste hindamise
programm viidi lõpule euroala finantssüsteemi stabiilsuse hinnangu avaldamisega 19. juulil 2018.
12

Vt finantsstabiilsuse nõukogu, „Principles on Bail-in Execution“, 2018 (http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P210618-1.pdf ).

13

Vt finantsstabiilsuse nõukogu, „Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan“, 2018 (http://www.fsb.org/wp-content/
uploads/P210618-3.pdf ).
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2.7. Asjakohaste dokumentidega seotud regulatiivne
tegevus / õigusloomeprotsess
2018. aastal jätkas SRB aktiivset arutelu komisjoni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
kaasseadusandjatega kriisilahenduse küsimustes, mis kaasnevad riskivähenduspaketi
väljatöötamise edenemisega. Sellega seoses oli SRB ülesanne pakkuda õigusloomeprotsessi eri
etappides eksperditeadmisi ja tehnilisi nõuandeid.
PÕHIARENG 2018. AASTAL
1. RISKIVÄHENDUSPAKETT
Kogu 2018. aasta jooksul suhtles SRB ulatuslikult ELi seadusandjatega nn panganduspaketi
teemal. Pakett hõlmas pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi, ühtse
kriisilahenduskorra määruse ning kapitalinõuete määruse ja direktiivi seadusandlikku läbivaatamist,
mille eesmärk oli muu hulgas rakendada ELi õigusraamistikus kogu kahjumikatmisvõime ja
Basel III standardeid. Kooskõlas kontrollikoja 2017. aasta aruandes nr 23 esitatud 6. soovitusega
püüdis SRB anda seadusandjatele edasi kriisilahendust ja kriisilahenduse kavandamist käsitleva
kehtiva õigusraamistiku rakendamisel saadud kogemusi ja eksperditeadmisi. Seadusandjate
taotlusel viis SRB konkreetsetel teemadel läbi esitlusi ja koostas kvantitatiivseid hinnanguid,
samuti kasutas ta sihtotstarbelisi ressursse Euroopa Parlamendile, komisjonile või nõukogu
eri koosseisudele analüüside ja mitmesuguse tagasiside esitamiseks. Seadusandjad jõudsid
panganduspaketi kohta poliitilisele kokkuleppele 2018. aasta detsembris. Tulevikku silmas
pidades jälgis SRB hoolikalt eeskirjade lõplikku koostamist ning alustas ettevalmistusi nende
tulevaseks jõustumiseks ja kohaldamiseks.
2. FINANTSTURUTARISTU KRIISILAHENDUS
2018. aastal jätkas SRB suhtlemist ELi ja rahvusvaheliste osalejatega, et kehtestada õigusaktid
Euroopa finantsturgudel oluliste finantsturutaristute nõuetekohaseks kriisilahenduseks.
SRB jätkas oma seisukohtade edendamist ja oma eksperditeadmiste jagamist asjakohastes
rahvusvahelistes foorumites, nt finantsstabiilsuse nõukogus, kes avaldas 2018. aasta novembris
aruteludokumendi rahaliste vahendite kohta kesksete vastaspoolte kriisilahenduse toetamiseks
ja kesksete vastaspoolte omakapitali kohta, ja teiste Euroopa ning rahvusvaheliste partnerite
seas. SRB on pidevalt rõhutanud kesksete vastaspoolte kriisilahenduse raamistiku loomise
tähtsust, võttes eelkõige arvesse paljude SRB pädevusalasse kuuluvate pankade vastastikust
seotust kesksete vastaspooltega. SRB jälgib hoolikalt selle toimikuga seotud edasiminekuid ja on
kutsumise korral alati valmis aruteludes osalema.
3. EUROOPA HOIUSTE TAGAMISE SKEEM
2018. aastal jätkusid ka tehnilise tasandi arutelud Euroopa hoiuste tagamise skeemi
kasutuselevõtmise kohta, et luua üha enam tsentraliseeritud hoiuste tagamise süsteem euroala
kõigile liikmetele ja täita pangandusliidu kolmanda samba eesmärgid. SRB on seisukohal, et
kolmanda samba rakendamine on pangandusliidu valmimise eeltingimus, ning osales nendes
aruteludes, esitades üksikasjalikke märkusi Euroopa hoiuste tagamise skeemi üldise ülesehituse,
alternatiivsete meetmete kasutamise ja Euroopa hoiuste tagamise skeemi võimaliku alternatiivse
ülesehituse omaduste kohta. Ka uue Euroopa hoiuste tagamise skeemi kõrgetasemelise
töörühma raames, mille eurorühma liikmed moodustasid 2018. aasta detsembris, püüab SRB
pakkuda tehnilisi eksperditeadmisi ja toetada selle olulise projekti edenemist.
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4. ÜHTSE KRIISILAHENDUSFONDI EELARVEPÕHIST KAITSEKORDA KÄSITLEVAD SÄTTED
Õiguslike volituste täitmiseks juhul, kui kriisilahenduseks on vaja kasutada ühtset
kriisilahendusfondi, on äärmiselt oluline, et fondi käsutuses oleks alati piisavalt rahalisi vahendeid.
Kuigi ühtse kriisilahendusfondi rahastamise tase kasvas ka 2018. aastal tänu ex ante osamaksetele
ja laenukorralduse lepinguid on juba rakendatud, võib ühine eelarvepõhine kaitsekord olla
tõhus viimase võimalusena võetav kaitsemeede, et kriisilahendusstrateegiat igal ajal rakendada,
ja seega finantsstabiilsust veelgi toetada.
Kogu 2018. aasta jooksul jätkas SRB regulatiivorganite ja liikmesriikidega tihedat koostööd
koordineeritud tegevuse rakkerühmade valdkonnas, mille tulemusel saavutati majandus- ja
rahandusküsimuste nõukogus 4. detsembril 2018 lõpuks poliitiline kokkulepe ühise eelarvepõhise
kaitsekorra kehtestamise kohta. Selle olulise kokkuleppe puhul on vaja täiendavalt selgitada
otsuste tegemise pädevuse rakendamist ja tingimuslikkust ühise eelarvepõhise kaitsekorra
kasutuselevõtmisel.
See eeldab edaspidi veelgi tihedamat koostööd ja teabevahetust Euroopa stabiilsusmehhanismiga,
et vältida ühise eelarvepõhise kaitsekorra kasutuselevõtmisel rollide dubleerimist ja võimaldada
kriisilahenduse käigus kiirelt otsuseid teha.
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3. KRIISIOHJE
Üks SRB põhiülesanne on kriisiks valmis olla. Seepärast jätkas SRB 2018. aastal tööd kriisivalmiduse
valdkonnas ning teostas väärtuse hindamise projekti ja eelkatsed. Peale selle tegi SRB negatiivse
kriisilahendusotsuse äriühingute ABLV Bank AS ja ABLV Bank Luxembourg S.A. kohta. Samuti
jätkas SRB Banco Popular Español S.A. (BPE) kriisilahenduse tagajärgedega tegelemist.

3.1. Kriisilahenduse otsus ja negatiivsed otsused
PÕHIARENG 2018. AASTAL
1. ABLV BANK AS JA ABLV BANK LUXEMBOURG S.A.
23. veebruaril 2018, pärast Euroopa Keskpanga otsust kuulutada ABLV Bank AS ja selle tütarettevõte
ABLV Bank Luxembourg S.A. maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks, otsustas SRB,
et kriisilahendusmeetmed ei ole nende pankade puhul õigustatud.
SRB nõustus Euroopa Kekspanaga hinnanguga ja järeldas, et puudusid kasutatavad järelevalvevõi erasektori meetmed, mis võiksid takistada pankade makseraskustesse sattumist. Olles
hoolikalt kaalunud, kas kriisilahendusmeetmed on ELi kriisilahendusraamistikus seatud
eesmärkide kaitsmiseks vajalikud ja proportsionaalsed, järeldas SRB, et nende kahe panga
puhul ei ole kriisilahendus avalikes huvides. Eelkõige ei täitnud kumbki neist pankadest kriitilisi
funktsioone ning eeldati, et nende maksejõuetus ei avalda olulist kahjulikku mõju liikmesriikide
finantsstabiilsusele.
SRB teavitas mõlemast otsusest finants- ja kapitaliturgude komisjoni ja finantssektori
järelevalvekomisjoni ning maksejõuetust tuleb käsitleda vastavalt Läti ja Luksemburgi õiguse alusel.
2. BANCO POPULAR – JÄRELMEETMED
7. juunil 2017 võttis SRB vastu esimese kriisilahendusotsuse. Otsuses käsitleti Banco Popular
Groupi emaettevõtjat Banco Popular Español S.A.14. Kriisilahenduse skeemi jõustumise tulemusel
kanti Banco Popular Español S.A. aktsiad, sealhulgas kogu Banco Popular Groupi tegevus pärast
Banco Popular Español S.A. kapitaliinstrumentide allahindamise ja konverteerimise õiguse
kasutamist viivitamatult üle Santander Groupile.
Pärast kriisilahenduse skeemi rakendamist, millega tagati Banco Popular Groupi täidetavate
kriitiliste funktsioonide jätkumine, säilitati finantsstabiilsus ja välditi avalike vahendite
kasutamist, algatas SRB õigusaktidega nõutava protsessi selle hindamiseks, kas Banco Populari
kriisilahendusest mõjutatud aktsionäridele ja võlausaldajatele (edaspidi „mõjutatud aktsionärid
ja võlausaldajad“) oleks olnud kasulikum, kui Banco Populari suhtes oleks algatatud tavapärane
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maksejõuetusmenetlus (3. väärtuse hindamine). Selle hindamise tulemusi kavatsetakse kasutada
SRB otsuses selle kohta, kas mõjutatud aktsionäridele ja võlausaldajatele tuleb hüvitist maksta.
Pärast seda, kui Deloitte esitas 3. väärtuse hindamise aruande, tegi SRB 2. augustil 2018 esialgse
otsuse, mille kohaselt hüvitist ei ole vaja maksta, sest mõjutatud aktsionäride ja võlausaldajate
tegelik kohtlemine ei erinenud sellest, kuidas neid oleks koheldud juhul, kui asutuse suhtes
oleks kriisilahendusmenetluse kuupäeval algatatud tavaline maksejõuetusmenetlus. Lisaks
algatas SRB Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkti a alusel ärakuulamisõiguse
menetluse. Selle menetluse käigus said teatavatele ametlikele kriteeriumidele vastavad
mõjutatud aktsionärid ja võlausaldajad esitada märkusi, mida lõppkokkuvõttes võetakse arvesse
SRB lõplikus otsuses selle kohta, kas neile tuleks määrata hüvitis 15.
Arvestades mõjutatud aktsionäride ja võlausaldajate suurt arvu,16 on SRB eraldanud
märkimisväärsed vahendid sujuva ja tõhusa protsessi tagamiseks. Ärakuulamisõiguse
menetluses osalemiseks registreerus algselt ligikaudu 12 000 eraldi isikut. Kõlblikena käsitatud
mõjutatud aktsionäride ja võlausaldajate tähtaeg kirjalike märkuste koostamiseks ja esitamiseks
oli 26. november 2018. Praegu vaatab SRB esitatud märkusi läbi ja analüüsib neid.
Seoses taotlustega tutvuda dokumentidega Banco Popular Español S.A. kriisilahenduse kohta
jätkas SRB kooskõlas läbipaistvust käsitlevate ELi õigusaktidega dokumentide avaldamist avalikus
dokumendiregistris. 17.
2018. aastal jätkusid Banco Popular Español S.A. kriisilahendusega seotud kohtuvaidlused ELi
kohtutes. Lisateave vt punkt 5.4.1.

3.2. Kriisivalmiduse tugevdamise projektid
Et parandada valmisolekut tulevasteks kriisideks ja nende lahendamiseks ning tagada
sobilike vahenditega nõuetekohane ja õigeaegne kriisilahenduskõlblikkus, püüab SRB oma
kriisiohjevahendeid pidevalt täiustada. Algatatud on mitmeid projekte ja tegevusi, võttes
arvesse riiklike kriisilahendusasutuste ja muude sidusrühmade tagasisidet ning varasematest
kriisiolukordadest saadud kogemusi. Nende algatuste hulka kuulub kriisivalmiduse projekt ja
usaldusväärse väärtuse hindamise raamistiku väljatöötamine ning regulaarsete imiteerivate
eelkatsete korraldamine.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. KRIISIVALMIDUSE PROJEKT
2018. aastal keskenduti kriisivalmiduse tugevdamise projektis peamiselt sellele, et rakendada
tegevuskava, mis sisaldab soovitusi selle kohta, kuidas edendada ühtset ja järjepidevat
lähenemisviisi kriisiohjele. Need meetmed tõhusa kriisiohjeprotsessi tagamiseks on seotud
kriisilahenduse taktikarühma loomise, käsiraamatute ning standardvormide ja -menetluste
väljatöötamise, koolitusprogrammide korraldamise ja IKT-süsteemi arendamisega, et kriisidega
tõhusamalt toime tulla.
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Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 76 lõike 1 punkt e.
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Mõjutatud aktsionäride ja võlausaldajate täpne arv ei ole teada, kuid hinnanguliselt on neid ligikaudu 300 000.
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Teave Banco Popular Español S.A.-d käsitlevate juhtumite ja apellatsioonikomisjoni vastuvõetud otsuste kohta on 6. peatükis.
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Pärast tegevuskava edukat rakendamist 2018. aastal saab kriisilahenduse taktikarühmast
2019. aastal alaline meeskond, mis tugineb tehtud tööle ja teeb eelkõige institutsioonidevahelisi
eelkatseid, et katsetada protsesse ja koostoimet muude institutsioonidega.
2. VÄÄRTUSE HINDAMISE PROJEKT
2018. aastal valminud ja 2019. aasta veebruaris avaldatud väärtuse hindamise raamistiku
eesmärk on anda sõltumatutele hindajatele ja üldsusele ülevaade SRB ootustest seoses
väärtuse hindamise aruandes järgitavate põhimõtete ja metoodikatega, nagu on sätestatud
õigusraamistikus. See viitab nn 2. väärtuse hindamisele (vastavalt juhtumile kas esialgne või
lõplik) ja 3. väärtuse hindamisele.
Väärtuse hindamise raamistiku eesmärk on vähendada ebakindlust nii sõltumatute hindajate
kui ka SRB jaoks, esitades hindamise eesmärkide täitmiseks vajalikud näitajad ning parandades
järgnevalt tulevaste kriisilahendusjuhtumite puhul väärtuse hindamiste võrreldavust ja
järjepidevust. Raamistikus kirjeldatakse kriisilahenduse raames toimuva väärtuse hindamise
näitajaid. Selles kirjeldatakse, mida hindajalt oodatakse, väärtuse hindamise aruande näitajaid,
selgitades muu hulgas teatud seotud eeldusi või kõrvalekaldeid, ning kriisilahendusvahendite
rakendamise ja väärtuse hindamise näitajate seost.
SRB leiab, et see dokument on kasulik ka tema pädevusalas olevatele pankadele. Pankade
juhtimisinfosüsteemide suutlikkus pakkuda kriisilahenduseks valmisoleku kontekstis täpset
ja õigeaegset teavet on väga tähtis väärtuse hindamise usaldusväärsuse ja kindluse suhtes.
Juurdepääsetavate andmete kättesaadavus ja nende usaldusväärsus on peamised eeltingimused
väärtuse hindamise läbiviimiseks. Kuigi SRB eesmärk ei ole luua või määratleda selle dokumendiga
teabenõuete raamistikku, eeldab ta, et see annab ülevaate teabest, mida hindaja võib vajada
väärtuse hindamisel.
Euroopa Pangandusjärelevalve ja SRB teevad üheskoos jätkuvalt tööd, et määratleda ootused
seoses väärtuse hindamiseks täpse ja õigeaegse teabe esitamisega. SRB on võtnud kohustuse
mitte panna järelevalve alla kuuluvatele üksustele ebavajalikku regulatiivset koormust ja väldib
kehtivate aruandlusnõuete dubleerimist. Andmepäring põhineb võimalikult suurel määral juba
olemasoleval teatatud teabel.
3. EELKATSED
a) Globaalsete süsteemselt oluliste pankade piiriülene kriisilahendus (2018. aasta
kolmepoolne tegevus)
2018. aastal tõhustas SRB kolmepoolset koostööd, osaledes 2015. aastal alanud kolmepoolses
koostööprojektis Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja pangandusliidu (SRB, komisjon ja
Euroopa Keskpank) kriisilahendus- ja järelevalveasutustega ning Ühendkuningriigi ja Ameerika
Ühendriikide rahandusministeeriumidega. Nende kolme jurisdiktsiooni vahel 2016. aasta
oktoobris korraldatud tipptasemel piiriülese kriisilahenduskatse järelmeetmena võeti 2018. aasta
tööprogrammis kohustus uurida täiendavaid tehnilisi üksikasju seoses Ameerika Ühendriikide,
Ühendkuningriigi ja pangandusliidu raamistike rakendamisega ning rahvusvaheliste
ametiasutuste tegevuse koordineerimisega piiriülese kriisilahenduse valdkonnas.
Kooskõlas praeguse sooviga tugevdada kriisivalmidust jätkub kolmepoolne töö 2019. aastal, et
parandada valmisolekut globaalsete süsteemselt oluliste pankade kriisilahenduseks.
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b) Asutustevaheline eelkatse
2018. aasta novembris korraldas SRB kriisiolukorra teise imiteerimise (eelkatse), mis põhines
ühe panga maksejõuetust käsitleval lihtsustatud stsenaariumil ning hõlmas osalejaid SRB‑st,
komisjonist (konkurentsi peadirektoraat ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude
liidu peadirektoraat), Euroopa Keskpangast ning tehnilisel tasandil Prantsusmaa riiklikust
kriisilahendusasutusest.
Imiteerimise eesmärk oli katsetada kriisilahenduse taktikarühma projekti tulemusi (dokumendid,
protsessid ja simulatsioonivahendid) enne kriisivalmiduse projekti teise etapi valmimist.
Eelkatse osutus kasulikuks, aidates tuvastada dokumentide ja vormide täiustamist vajavad
kohad ning andes teavet tulevaste koolituste ja korralduslike aspektide jaoks, et töötada välja
täiemahuline asutustevaheline eelkatse, mis peaks toimuma 2019. aasta lõpus.

2018. AASTA ARUANNE

4. ÜHTNE
KRIISILAHENDUSFOND

4.1. Osamaksed
Ühtsesse kriisilahendusfondi teevad osamakseid 19 osaleva pangandusliidu liikmesriigi
krediidiasutused ja teatud investeerimisühingud. Ühtne kriisilahendusfond rajatakse kaheksaaastase üleminekuperioodi jooksul (2016–2023) ning selle ajavahemiku lõpuks peaks
see moodustama vähemalt 1% kõikides osalevates liikmesriikides tegevusluba omavate
krediidiasutuste tagatud hoiuste summast.
2018. aasta juunis kandsid riiklikud kriisilahendusasutused SRB-le üle 7,5 miljardi euro ulatuses
2018. aasta ex ante osamakseid, mille SRB arvutas välja ühtse kriisilahenduskorra määruse alusel
(sh tagasivõtmatud maksekohustused). Pärast 2018. aasta ex ante osamaksete kogumist oli
ühtses kriisilahendusfondis hoitav summa kokku 24,9 miljardit eurot.
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2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. ANDMETE ESITAMISE VORM
2018. aasta suvel tegi SRB tihedat koostööd riiklike kriisilahendusasutustega, et lihtsustada ja
ajakohastada andmete esitamise vormi 2019. aasta ex ante osamaksete kogumise tsükliks. Riskiga
korrigeerimise metoodikasse lisati uus muutuv riskinäitaja „pankadevaheliste laenude ja hoiuste
osakaal Euroopa Liidus“.
2. ANDMETE KOGUMINE
Kogu 2018. aasta jooksul jätkas SRB 2017. aastal välja töötatud osamaksete kogumise süsteemi
kasutamist ning ajakohastas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega oma valideerimiseeskirju
ja taksonoomiat.
3. ANDMETE KONTROLLIMINE
Koos riiklike kriisilahendusasutustega tehtud põhjalike kontrollide kaudu tagati, et arvutamise
hetkel olid olemas kõik andmepunktid, mida asutused peavad teatama, ning võrreldi neid Euroopa
Keskpanga järelevalveandmetega. Lisaks pidid ühtse järelevalvemehhanismi järelevalve all olevasse
gruppi kuuluvad asutused esitama täiendava kinnituse andmete kohta, mida ei olnud veel teatatud
järelevalve- või raamatupidamisarvestuse raamistike kaudu. Riiklikel reguleerivatel asutustel oli
kaalutlusõigus laiendada täiendava kinnitusega hõlmatud asutuste ja andmete valimit.
4. OSAMAKSETE ARVUTAMINE
Riiklikud kriisilahendusasutused, komisjon, Euroopa Keskpank, Euroopa Pangandusjärelevalve
ja SRB on osamaksete arvutamise töörühmas arutanud arvutamisprotsessi üksikasju. Komisjoni
Teadusuuringute Ühiskeskuse sõltumatud arvutused vastasid tulemustele, mille SRB oli saanud
oma vahendite abil. Samuti peeti Euroopa Keskpanga, riikide pädevate asutuste ja riiklike
kriisilahendusasutustega ametlikult nõu asutuste makstavate lõppsummade kohta.
5. OSAMAKSETE KOGUMINE
Sarnaselt 2017. aastale ja nagu on ette nähtud 2018. aasta tööprogrammis, parandas SRB
tihedas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega ka 2018. aastal asutuste osamaksete suurusest
teavitamise protsessi ühtlustamist üldise üldarvutuse otsuse kaudu, milles on kirjeldatud
kasutatud metoodikat, ja ühtlustatud lisa kaudu, milles on selgitatud iga asutuse lõppsumma
individuaalset arvutamist.
6. ANDMETE JÄRELKONTROLL
2018. aastal algatati täiendav andmete kontrollimine, et tõendada ja parandada asutuste
teatatud andmete kvaliteeti. Asutuste valimil paluti esitada SRB‑le täiendavat teavet. Analüüs
näitas, et andmete kvaliteet oli väga hea.
7. TAGASIVÕTMATUTE MAKSEKOHUSTUSTE POLIITIKA
Vastavalt nõukogu rakendusmääruse (EL) 2015/81 artikli 8 lõikele 3, millega kehtestatakse
sihttaseme piirideks 15–30% igal aastal kogutud osamaksete kogusummast, määrati
tagasivõtmatute maksekohustuste osakaaluks 2018. aastal 15% ning tagatiseks sularaha.
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8. VAJADUSPÕHISTE EX POST OSAMAKSETE KOGUMISE PROTSESSI VÄLJATÖÖTAMINE
Tihedas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega alustas SRB 2018. aastal täiendavate ex ante
osamaksete ja ex post osamaksete kogumise protsessi kavandamist, mis jätkub 2019. aastal.

4.2. Investeeringud
Vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklile 75 vastutab SRB kogutud ex ante osamaksete
investeerimise eest. 2018. aasta detsembris oli ühtses kriisilahendusfondis hoitav summa kokku
24,9 miljardit eurot, mis koosnes SRB portfellist (22,1 miljardit eurot) ja tagasivõtmatutest
maksekohustustest (2,8 miljardit eurot). SRB portfell hõlmab 13,0 miljardi euro väärtuses
strateegilisi sularahavarusid ja 9,0 miljardi euro väärtuses investeeringuid väärtpaberitesse. Need
summad investeeritakse vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2016/451.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. INVESTEERIMISTEGEVUSE ALLHANGE ON EDUKALT VALMIS
SRB otsustas oma investeeringute haldamise tegevust võimalikult suures ulatuses allhankida.
Investeerimistegevust võib allhankida ainult avalik-õiguslikelt organitelt, Euroopa Keskpankade
Süsteemi keskpankadelt, rahvusvahelise avaliku õiguse alusel asutatud rahvusvahelistelt
institutsioonidelt või ELi õigusega reguleeritud institutsioonidelt. 2018. aasta alguses viidi
menetlus lõpule, mille tulemusel valiti nii kontohaldur kui ka esimene väärtpaberiportfelli
valitsemise teenuse osutaja.
2. 2018. AASTA INVESTEERIMISKAVA RAKENDADES ALUSTATI 8. MAIL 2018 INVESTEERIMIST
VÄÄRTPABERITESSE
Esimene 4,5 miljardi euro suurune summa investeeriti järk-järgult mais. Pärast ex ante osamaksete
laekumist juunis kanti allhanketeenuseosutajale üle teine 4,5 miljardi euro suurune summa, mis
investeeriti 2. juulil 2018. Hüvitis Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvates keskpankades
hoitava sularaha eest vastas Euroopa Keskpanga hoiustamise püsivõimaluse intressimäärale
(kogu 2018. aasta jooksul –0,4%). Väärtpaberitesse tehtud investeeringud mõjutasid finantstulu
positiivselt. SRB portfelli kogutulu pärast lõivusid oli 2018. aastal –0,16%.
3. RAKENDATI KOLME KAITSELIINIGA RISKIJUHTIMISE MUDEL
2018. aasta alguses võttis SRB vastu kolme kaitseliiniga mudelil põhineva riskijuhtimise raamistiku.
Esimese kaitseliini moodustab ühtne kriisilahendusfond. Teise kaitseliini moodustab sõltumatu
kriisiohje, milleks määrati ametisse investeerimisriskide juht. Kolmas kaitseliin on siseaudit.
4. LÄBIVAADATUD INVESTEERIMISSTRATEEGIA JA 2019. AASTA INVESTEERIMISKAVA
VASTUVÕTMINE
2018. aasta lõpus vaadati läbi ja võeti vastu investeerimisstrateegia, et lisada sellesse täiendavad
likviidsusriski näitajad. Osana 2019. aasta investeerimiskavast tehti otsus alustada investeerimist
äriühingute võlakirjadesse eesmärgiga parandada sektoripõhist hajutamist, nagu on nõutud
delegeeritud määrusega.
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4.3. Rahastamine
Rahastamisrühm vastutab ühtse kriisilahendusfondi kasutuselevõtmise eest, tagades
olemasolevate rahastamisallikate ja võimalike alternatiivsete rahastamisvahendite tõhusa
kasutamise, kui ex ante osamaksete ja erakorraliste ex post osamaksete kaudu saadud summad ei
ole kohe kättesaadavad või ei kata kriisilahendusmeetmete tekitatud kulusid.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
1. ÜHTSE KRIISILAHENDUSFONDI KASUTUSELEVÕTMINE
2018. aastal kavandas rahastamisrühm tegevuse jälgimise menetluse, millega analüüsitakse kõiki
meetmeid ühtse kriisilahendusfondi mõistliku kasutuselevõtmise tagamiseks. Selle on juhise
eesmärk on teadvustada ülesandeid ja kohustusi seoses fondi kasutamisega kriisilahendusjuhtumi
korral. SRB katsetas olulisemaid meetmeid, tehes ühtse kriisilahendusfondi kasutamist hõlmava
kriisilahendusjuhtumi eelkatse.
2. AVALIK ÜLEMINEKULAENUDE KORD
Osana laenukorralduse lepingute järelevalvest teavitas SRB liikmesriike olemasolevatest
rahastamisvõimalustest, mida iga liikmesriik saab oma vastava alafondi raames kasutada. See
teave parandab liikmesriikide valmidust teha laenukorralduse lepingute alusel võimalikke
väljamakseid.
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5. ÜHTNE
KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
KUI ORGANISATSIOON
SRB jätkas oma ülesehituse viimistlemist, et täita oma ülesannet ja kohustust olla nüüdisaegne,
pädev ja professionaalne organisatsioon ning toetada peamisi tegevusvaldkondi.

5.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
SRB IKT-funktsioonil on kaks põhiülesannet: esiteks toetada SRB‑d kui organisatsiooni ning teiseks
pakkuda süsteeme ja teenuseid, mille eesmärk on toetada kriisilahendustegevust, riskianalüüse ja
finantsandmete kogumist riiklikelt kriisilahendusasutustelt ning muudelt olulistelt sidusrühmadelt,
nt Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Keskpank. IKT-tegevuses toimub tihe koostöö
tegevusüksuste ja IKT juhtkomiteega, mis teeb järelevalvet kõikide IKT-projektide üle, et parandada
koostalitlusvõimet ning vältida kattumisi ja dubleerimist.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
 2018. aasta aprillis algatati projekt 3. väärtuse hindamise kohta arvamuse avaldamiseks, et
toetada 2017. aastal toimunud Banco Populari kriisilahendusest mõjutatud isikutele suunatud
ärakuulamisõiguse menetlust. Projekt lisati IKT 2018. aasta tööprogrammile ning erakorralisuse
tõttu käsitati seda väga prioriteetsena, et anda mõjutatud sidusrühmadele võimalus
kriisilahendusjuhtumi kohta oma arvamust avaldada. Kolmandas kvartalis said huvitatud isikud
uue süsteemi kaudu esitada oma registreerimisandmed ja esitada oma märkused digiplatvormi
kaudu. Praegu tegeleb SRB kõigi esitatud märkuste läbivaatamise ja analüüsimisega.
 2018. aasta juulis algatati kriisivalmiduse projekt eesmärgiga töötada välja IKT-lahendus,
millega toetada kriisiohje protsesse alates kriisiolukorras pankade kindlakstegemisest kuni
kriisilahendusmeetmete võtmiseni.
 Osana teabehaldussüsteemi platvormist teostatid koostöös Euroopa Keskpangaga
kriisilahenduse teabehaldussüsteemi projekt. Projekti eesmärk on kriisilahenduskavade
koostamise standardimine, pakkudes turvalist ja koostööpõhist platvormi kriisilahenduse
kavandamise aastatsükli haldamiseks.
 Koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega töötati välja kohustuste andmeid käsitleva
aruande taksonoomia, tagades kõigi kriisilahenduse aruandlust käsitlevate andmete puhul
ühtse aruandlusraamistiku.
 2018. aastal alustas IKT-osakond avariitaastekeskuse loomist eesmärgiga tagada kriitiliste
tegevuste jätkumine juhul, kui peaks esinema olulisi häireid. Avariitaastekeskus vähendab
oluliselt jääkriski talitluspidevuse häirete korral. Avariitaastekeskuse kaudu saab SRB
teostada standardtoiminguid minimaalse aja jooksul. See algatus jätkub 2019. aastal.
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 Neljandas kvartali algatati andmelao projekt. Alanud on arhitektuuri- ja andmemudeli
analüüs, millega tagatakse, et XBRL ja andmepunkti mudel on SRB andmehalduse
kindlaksmääratud standard. SRB ettevõtetest sidusrühmad on olnud aktiivselt kaasatud
pangaüksustega seotud keskse teabepunkti loomisesse.
 SRB on viinud lõpule hästi toimiva infoturbe halduse süsteemi loomise eesmärgiga
minimeerida IKT turberiske (sh edastatavate andmetega seotud riske) ja maksimeerida
küberohtude jälitusteabe vahetamist mitmesuguste sidusrühmade vahel.

5.2. Teabevahetus
SRB osutab oma teabevahetusrühma kaudu informeeritud, usaldusväärseid ja läbipaistvaid
avalike suhete teenuseid, tuginedes parimale tavale ning tegelikule arusaamale SRB ja selle
sidusrühmi mõjutavatest teemadest. Teabevahetusrühm on horisontaalne rühm, mis vastutab
asutusesisese ja -välise teabevahetuse eest.
Teabevahetusrühm tagab läbipaistvuse ja sidusrühmade teadlikkuse kolleegiumide tööst kogu
SRB tegevuses, kinnistades seeläbi SRB mainet Euroopa kriisilahendusasutusena ning parandades
tema nähtavust kogu ELis ja mujal.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED


SRB põhisõnumite levitamine sidusrühmadele, korraldades 2018. aasta oktoobris SRB kolmanda
konverentsi18„Kümme aastat pärast kriisi: kas pangad on nüüd kriisilahenduskõlblikud?“. Brüsselisse
kogunes üle 500 sidusrühma, sõna võttis mitu kõrgetasemelist esinejat ja toimusid arutelud.

 Ajakirjanikele terve päeva väldanud uue koolitusseminari korraldamine. See võimaldas
ajakirjanikel kõikjalt EList saada põhjalikum arusaamine SRB toimimisest. See on kavas
muuta SRB teabevahetustegevuse püsielemendiks.
 SRB iga-aastase pressihommikusöögi ja pressikonverentsi korraldamine Brüsselis
tegutsevale pressikorpusele 2018. aasta kevadel ning arvukate tehniliste pressi infotundide
korraldamine mitmesugustel teemadel.

5.3. Vahendite haldamine
5.3.1. Personal
Personalihaldustegevuste keskmes oli 2018. aastal jätkuvalt kõrge kvalifikatsiooniga töötajate
värbamine, et luua SRB tegevus- ning tugivaldkondades tugev tööjõubaas. Sellega kaasnes
poliitika koostamine ja teenuste pakkumine õppimise ja karjäärivõimaluste valdkondades.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED


18

Aktiivne töötajate värbamine: lisaks töötajate värbamisele olemasolevatest reservnimekirjadest
teostas SRB 2018. aastal 21 uue ajutise teenistuja valikumenetlust, mille tulemusel menetleti
peaaegu 2500 taotlust. See võimaldas SRB‑l võtta 2018. aastal tööle 95 uut töötajat.
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/fp0418900enn.pdf
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Lisaks kuuele alalisele nõukogu liikmele on SRB-s kokku 315 ametikohta (24% kasv võrreldes
2017. aastaga) ja 19 lähetatud riiklikku eksperti (SNE) (27% kasv võrreldes 2017. aastaga). Aasta
tööjõu voolavus oli 7%.
 2018. aastal pakkus SRB oma töötajatele 302 koolitust (teoreetilised õppetunnid,
teabetunnid, seminarid või lühiesitlused), mis moodustasid kokku 150 koolituspäeva ja
hõlmasid tehnilisi, nn pehmeid ja IKT-oskusi.
 Peale selle võttis SRB vastu rikkumisest teatamist käsitlevad rakenduseeskirjad, mis on
oluline etapp, et tagada pettuse tuvastamine, sellest teatamine ja sellega tegelemine
konfidentsiaalsete ja turvaliste kanalite kaudu. Lisaks on tehtud põhjalikku tööd ahistamist
tõkestava poliitika rakendamisel.

5.3.2. Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine
Käesolevas jaos käsitletakse SRB üldise finantsjuhtimise, -planeerimise ja -aruandlusega seotud
tegevust. See hõlmab ka eelarve nõuetekohase täitmise toimingute järelevalvet ja tagamist,
samuti raamatupidamist ning sularahatoiminguid. Lisaks juhib finants- ja hankerühm SRB
hangete ettevalmistamist, algatamist, aruandlust ning avaldamist ja annab asjakohast nõu.
Tulude poolel on 2018. aasta kulude tasemeni näidatud tuluna 104,1 miljonit eurot.
Kulude poolel eraldati eelarve täitmise tabeli alusel pärast ümberpaigutusi 42,6 miljonit eurot
töötajatele, 13,2 miljonit eurot muudeks halduskuludeks (rent, IKT-tugi jne) ja 48,4 miljonit eurot
tegevuskuludeks (vt 3. lisa).
TULUD
Ühtse kriisilahenduskorra määruse kohaselt rahastatakse SRB-d tema pädevusalasse kuuluvate
üksuste osamaksetest.
Osamaksed SRB 2018. aasta halduseelarvesse olid reguleeritud komisjoni delegeeritud
määrusega (EL) 2017/236119 osamaksete lõpliku süsteemi kohta.
8. jaanuaril 2018 jõustus uus määrus halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku
süsteemi kohta (määrus (EL) 2017/2361), milles käsitletakse SRB jooksvaid kulusid. Selle
määrusega asendatakse üleminekusüsteem, mis kehtis alates nõukogu tegevuse alustamisest
2014. aasta novembris, ja selles kirjeldatakse SRB halduskulude rahastamise lõplikku süsteemi.
Uue süsteemi alusel peavad kõik pangandusliidus asutatud krediidiasutused tegema osamakseid
SRB halduskuludesse. Sama kehtib kõigi Euroopa Keskpanga konsolideeritud järelevalve alla
kuuluvate emaettevõtjate (sealhulgas valdusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate),
investeerimisühingute ja finantsasutuste suhtes.
2018. aastal kogus SRB halduskulude katmiseks osamakseid 2727 asutuselt 91,4 miljoni euro20
väärtuses.

19

Komisjoni 14. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2361 Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks
tehtavate osamaksete lõpliku süsteemi kohta, ELT L 337, 19.12.2017, lk 6.

20

Selle summa puhul arvestatakse viimase majandusaasta eelarvet, mille kohta on avaldatud lõplik raamatupidamisaruanne (aasta n–2).
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KULUD
Eelarvekulud hõlmavad jooksva aasta assigneeringutest ja eelmisest majandusaastast ülekantud
assigneeringutest tehtud makseid. Järgmistes lõikudes on esitatud eelarvejaotiste kaupa
kokkuvõte assigneeringute täitmisest. Üksikasjalikum jaotus on esitatud 3. lisas.
2018. aastal kehtestas SRB 369 eelarvelist kulukohustust, mis moodustasid eelarve I osas kokku
67,4 miljonit eurot ja II osas kokku 62,1 miljonit eurot, ning töötles 2386 makset, mis moodustasid
eelarve I osas kokku 51,1 miljonit eurot ja II osas kokku 58,2 miljonit eurot. Samuti töödeldi
408 makset kogusummas 14,7 miljonit eurot, kasutades ülekantud maksete assigneeringuid.
2018. aasta eelarve täitmise määr on kulukohustuste assigneeringute puhul 64,7% ja
maksekohustuste assigneeringute puhul 49,1%. 2019. aastasse ülekantud assigneeringute
summa on 16,3 miljonit eurot ja üldine ülekandmise määr on 24,2% kulukohustustega seotud
assigneeringutest. 2019. aastasse ülekantud summast kokku on ligikaudu 6,2 miljonit eurot
(38%) seotud SRB ettenägematute kuludega.
1. JAOTIS. PERSONALIKULUD
1. jaotise eelarve (pärast ümberpaigutamisi) oli 2018. aastal 42,6 miljonit eurot, millest
kulukohustusi võeti 36,8 miljoni euro ulatuses (eelarve täitmise määr 86,4%). Kasutatud
maksekohustuste assigneeringute lõppsumma oli 36,1 miljonit eurot, mis teeb eelarve täitmise
määraks 98,2% kõigist võetud kulukohustustest.
Peamine kuluvaldkond oli seotud SRB alaliste töötajatega. 33,7 miljonit eurot kulutati töötasudeks
(põhipalk, peretoetused, kodumaalt lahkumise, sisseseadmis- ja välismaal elamise toetused,
kindlustus, pensioniõigused jne). 0,8 miljonit eurot kulutati ajutisteks teenusteks ja 0,4 miljonit
eurot koolituseks.
2. JAOTIS. TARISTUKULUD
2. jaotise eelarve (pärast ümberpaigutamisi) oli 2018. aastal 13,2 miljonit eurot. Aasta jooksul
võeti kulukohustusi kokku 11,5 miljoni euro ulatuses, mis teeb eelarve täitmise määraks 87,6%.
Kasutatud maksekohustuste assigneeringute lõppsumma oli veidi üle 9 miljoni euro, mis teeb
eelarve täitmise määraks 78,9% kõigist võetud kulukohustustest.
Peamised kuluvaldkonnad olid ruumide rentimine (3 miljonit eurot), IKT-taristu (3,3 miljonit
eurot) ning hoone turvalisus ja hooldus (1,2 miljonit eurot).
3. JAOTIS. TEGEVUSKULUD
3. jaotis hõlmab ainult ühtse kriisilahenduskorra määruse rakendamisega seotud tegevuskulusid.
2018. aasta vastuvõetud eelarve oli 48,4 miljonit eurot.
Aasta jooksul võeti kulukohustusi 19 miljoni euro ulatuses, mis teeb eelarve täitmise määraks
39,4%. Kasutatud maksekohustuste assigneeringute lõppsumma oli 5,9 miljonit eurot, mis teeb
eelarve täitmise määraks 30,8% kõigist võetud kulukohustustest.
Madalama eelarve täitmise määraga seotud valdkond oli fond, tulenevalt investeerimistegevuse
allhankelepingutest, milleks algselt nähti eelarves ette 6 miljonit eurot, ent lõpuks sõlmiti neid
oluliselt väiksema summa (1,1 miljonit eurot) ulatuses.

2018. AASTA ARUANNE

SRB ettenägematute kulude puhul oli madal eelarve täitmise määr tingitud väikestest
nõustamiskuludest, sest SRB pidi haldama prognoositust väiksemat arvu võimalikke
kriisilahendusjuhtumeid ja kohtuvaidlusi. Ettenägematute kuludega seotud tegevuse olemuse
tõttu on eelarve täitmine vähem prognoositav kui muude kirjete puhul ja seega ei ole seatud
iga-aastaseid sihtmäärasid.
Peamised kuluvaldkonnad on seotud uuringute ja nõustamisega (st kriisilahendusnõukogu
ettenägematud kulud) SRB tööprogrammi rakendamiseks, õigusteenuste ja kohtuvaidlustega,
IKT arendamise ja hooldusega, eelkõige kriisilahenduse kavandamise ja otsuste tegemise
toetamiseks, ja investeerimistegevuse allhankekuludega.
EELARVE TÄITMINE
2018. aasta eelarve täitmise tulemus21 on hinnanguliselt 50,4 miljonit eurot (2017. aastal
30,4 miljonit eurot) ja see kantakse 2019. aasta eelarvesse pärast seda, kui kriisilahendusnõukogu
on selle oma 2019. aasta septembri täiskogul heaks kiitnud.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
 Lõpliku süsteemi kohase uue halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete kogumise
mehhanismi valmimine, mille tulemusel esitati 2018. aastal süsteemiga hõlmatud
2727 asutusele edukalt arveid ja koguti neilt osamakseid 2018. aasta halduseelarvesse
(2017. aastal oli selliseid asutusi 103).
 98,7% maksetest tehti õigeaegselt, ületades 2018. aasta võtmetähtsusega tulemuslikkuse
põhinäitajat, mille kohaselt oli eesmärk tasuda õigeaegselt 90% arveid.

5.3.3. 2018. aasta lõplik raamatupidamisaruanne
2018. aasta lõplik raamatupidamisaruanne kajastab SRB finantsolukorda 31. detsembri
2018. aasta seisuga, tema aasta finantstulemusi, rahavooge ja netovara muutusi kooskõlas SRB
finantsmääruse ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud ELi raamatupidamiseeskirjaga.
Pärast ex ante osamaksete, halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete ja tagasivõtmatute
maksekohustuste kogumist kasvasid 2018. aasta lõpus varad/kohustused kokku märkimisväärselt
– 17,46 miljardilt eurolt 25,00 miljardi euroni. Varade kasvu ei kajasta enam pangas hoitava
sularaha summa, vaid peamiselt müügivalmis finantsvara kasv 7,35 miljardi euroni tänu
investeerimistegevuse alustamisele 2018. aasta mais.
Kriisilahendusnõukogule 2018. aastal tehtud ex ante osamaksetest saadi tulu 6,75 miljardit eurot.
Pärast seda, kui arvati maha seotud rahastamiskõlblikud kulud nende vahendite hoidmise eest
riikide keskpankade kontodel, oli aasta lõplik finantstulemus 6,70 miljardit eurot, mis suurendas
SRB netovara 22,05 miljardi euroni.
2018. aasta lõpliku raamatupidamisaruande haldust käsitlevas osas esitas SRB pangandusasutustele
arveid ja kogus neilt 91,40 miljonit eurot pärast seda, kui ta oli kasutanud eelnevatel finantsperioodidel
kogunenud kasutamata jäänud vahendeid 12,77 miljoni euro ulatuses. Aasta haldus- ja tegevuskulude
kogusumma tasakaalustamiseks kajastati 2018. aastal halduskulude katmiseks tehtud osamaksetest
saadud tulu 59,79 miljoni euro ulatuses. Seetõttu ei tekkinud SRB-l haldustegevusest netovara.

21

Üksikasjalikud andmed eelarve täitmise tulemuse kohta on esitatud 2018. aasta raamatupidamisaruandes (vt 6. lisa). Need avaldatakse
SRB veebilehel 2019. aasta kolmandas kvartalis.
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66% SRB halduskuludest oli seotud töötajatega (2017. aastal 65%) ning 24% muude oluliste
halduskuludega (rent ja IKT-tugi) (2017. aastal 18%).
Kui 2017. aastal moodustasid tegevuskulud kogukuludest 30%, siis 2018. aastal vähenesid need
oluliselt ja olid 15% kogukuludest. See erinevus on tingitud võimalike kriisilahendusjuhtumite
ja kohtuasjadega seotud uuringute ja nõustamise (nt finantshindamine) kulude järsust
vähenemisest.
Finantsseisundi aruanne 31. detsembri 2018. aasta seisuga ja 2018. aasta tulemiaruanne on
esitatud 6. lisas.
SRB 2018. aasta finantsaruanded tehakse SRB veebilehel kättesaadavaks 2019. aasta kolmandas
kvartalis.

5.3.4. Hanked
SRB 2018. aasta hankekava koostati kooskõlas ELi finantsmääruses sisalduvate hankeid käsitlevate
üldsätetega.

2018. AASTA ARUANNE

2018. aastal algatatud hankemenetlustes keskenduti peamiselt selle tagamisele, et põhitegevus
vastab SRB vajadustele ja aitab suurendada tõhusust. SRB hankis 2018. aastal edukalt kõik eri
üksuste taotletud vajalikud teenused ja kaubad. Seoses SRB hangete kavandamisega oli esialgse
hankekava rakendamine tänu korrapärastele järelmeetmetele ja kohandamistele palju tõhusam
kui 2017. aastal. Haldusvaldkonnas kasutas SRB ulatuslikult komisjoni ja teiste üksuste sõlmitud
lepinguid.
2018. aastal keskendus hankerühm oma protsesside ja menetluste dokumenteerimisele ning
vormide ajakohastamisele, et viia need kooskõlla 2018. aasta augustis jõustunud uue ELi
finantsmäärusega22. Asutusesisestele klientidele pakuti ka ulatuslikku koolitust. Peale selle tehti
ettevalmistusi digitaliseerimiseks ja SRB e-hangete, sealhulgas asutusesiseste seirevahendite
ning asutuseväliste e-hangete moodulite, nt elektrooniliste pakkumusmenetluste, pakkumuste
elektroonilise esitamise ja elektroonilise arveldamise rakendamiseks.
2018. aasta hankemenetluste analüüs on esitatud 7. lisas.

5.4. Juhtimine
5.4.1. Asutusesisene õigusnõustamine ja kohtuvaidlused
SRB õigusteenistus on SRB siseosakond, kes annab aru otse SRB esimehele. SRB õigusteenistusel
on kaks rolli: i) ta pakub õigusnõustamist SRB kõigile üksustele ja ii) haldab kohtuvaidlusi Euroopa
kohtutes.
Õigusteenistuse roll on abistada SRB‑d ja kõiki selle siseseid kriisilahendusüksusi ja muid osakondi
asutusesisese horisontaalse osakonnana, pakkudes õigusnõustamist ning käsitledes kõiki SRB
peamisi tegevusi ja vastutusalasid.
PÕHIARENG 2018. AASTAL
2018. aastal jätkas SRB õigusteenistus asutusesisese õigusnõustamise pakkumist näiteks sellistes
põhivaldkondades nagu kriisilahenduse kavandamine, omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude kehtestamine, poliitika ja käsiraamatud, kriisilahendusjuhtumid, ühtse
kriisilahendusfondiga seotud küsimused, rahvusvaheline ja asutustevaheline koostöö ning
vahendite haldamine.
Seoses oma rolliga hallata kohtuvaidlusi Üldkohtus osaleb õigusteenistus koos asutuseväliste
õigusnõustajatega Euroopa Liidu Kohtu kohtute nõutavate kirjalike seisukohtade koostamises
ning suuliste seisukohtade ärakuulamiste ettevalmistustes.
2018. aastal on Euroopa Kohtu kohtutes pooleli muu hulgas järgmised kohtuasjad.
1)

22

Üldkohtus on pooleli 99 kohtumenetlust seoses Banco Populari kriisilahendusega, mille
panga endised aktsionärid ja võlausaldajad algatasid muu hulgas SRB vastu. Nendest
99 kohtuasjast on Üldkohus kindlaks teinud ja välja valinud kuus katselist kohtuasja, millest
viies on kostja SRB (ja kuuendas on ta menetlusse astuja), et kirjaliku menetluse ja suuliste

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes
kohaldatavaid finantsreegleid.
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seisukohtade ärakuulamise teise ringiga edasi minna. Ülejäänud kohtuasjad on kuni nendes
kuues katselises kohtuasjas lõpliku otsuse tegemist peatatud.
2)

Üldkohtus on pooleli 15 kohtumenetlust seoses 2016., 2017. ja 2018. aasta ex ante
osamaksetega SRB‑le, mille pangad algatasid SRB vastu. 2016. aastal Euroopa Liidu Kohtus
algatatud kohtuvaidlustest seoses 2016. aasta ex ante osamaksetega on üks tagasi võetud
ja teine (ajutiste meetmete taotlus) tagasi lükatud.

3)

Üldkohtus on pooleli kaks kohtumenetlust seoses SRB otsusega mitte võtta vastu
kriisilahendusskeemi ABLV Bank ASi puhul, mille algatasid pank ise ja üks selle endine
aktsionär.

4)

Viis kohtumenetlust seoses SRB otsustega määruse (EL) nr 806/2014 ja määruse (EÜ)
nr 1049/2001 kohaste üldsuse dokumentidele ja/või toimikutele juurdepääsu korra alusel.

5.4.2. Kriisilahendusnõukogu sekretariaat
Kriisilahendusnõukogu sekretariaat jätkas nõukogu toetamist ning tööd asutusesisese juhtimise
ja otsuste tegemise protsessi institutsionaalse usaldusväärsuse tugevdamisega. Töö keskmes oli
kriisilahendusnõukogu vastavate koosseisude istungite, isiklike kohtumiste ja kirjalike menetluste
korraldamine. Kokku pidasid kriisilahendusnõukogu eri koosseisud 40 kohtumist ja korraldasid
276 kirjalikku menetlust.

5.4.3. Vastavuskontroll
Vastavuskontrolli rühm on edukalt seadnud eetika- ja nõuetele vastavuse küsimused SRB
igapäevase tegevuse keskmesse. Sellega seoses jätkab rühm oma tavapärast tegevust,
pakkudes muu hulgas nõuandeid eetika- ja nõuetele vastavuse teemadel, jälgides personali
aruandluskohustuste täitmist ja juhtides nõuete vastavusega seotud riske.
Praegu pakub vastavuskontrolli rühm toetus järgmises kolmes põhivaldkonnas.
 Sise-eeskirjad: nõuetele vastavuse poliitika ja suuniste väljatöötamine olulistel teemadel
ning teiste üksuste eetika- ja nõuetele vastavuse alane nõustamine nende enda
pädevusvaldkondades.
 Teadlikkus eetikast ja nõuetele vastavusest: mitmesugused teadvustamistegevused, et
tutvustada SRB töötajatele SRB eetika- ja nõuetele vastavuse eeskirju, andes välja teabelehti
ja korraldades kohustuslikke koolitusi nõuetele vastavuse teemadel.
 SRB tegevusvaldkondade toetamine: vastavuskontrolli rühm pakub töötajatele igapäevaselt
nõu eetika- ja nõuetele vastavuse teemadel. 2018. aastal vastas vastavuskontrolli rühm
rohkem kui 200 individuaalsele küsimusele ning aitas SRB töötajatel tagada vastavus siseeeskirjadele ja personalieeskirjadele.

5.4.4. Siseaudit
Kooskõlas siseauditi põhimäärusega pakub siseaudit riskipõhiseid ja objektiivseid kinnitusi,
nõuandeid ja ülevaateid. Oma aruannete ja soovituste abil aitab siseaudit SRB‑l saavutada
tema eesmärke süstemaatilise ja distsiplineeritud lähenemisviisiga riskijuhtimise, kontrolli- ja
juhtimisprotsesside tõhususe hindamisele ja täiustamisele.

2018. AASTA ARUANNE

2018. AASTA PÕHITULEMUSED
2018. aastal teostas siseauditi rühm:
 kolm kinnitavat auditit halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete, konsultatsiooniteenuste
allhanke ja kasutamise ning fondi investeerimistegevuse sisseostmise kohta;
 konsultatsiooni vahendite haldamise ja eraldamise teemal ja
 lähetuste ja fondi tehtavate ex ante osamaksete järelauditid.
Aasta lõpul olid pooleli kriisilahendusnõukogu kavandamise protsessi audit ja hangete järelaudit.
Lisaks auditikavale täitis siseaudit juhtkonna taotlusel lisaülesandeid, koostades muu hulgas
ülevaate SRB sisekontrolli olukorrast ning korraldades erandite ja nõuetele mittevastavuse
juhtumite eesmärgipärase läbivaatamise.

5.4.5. Välisaudit
Kontrollikoda esitab igal majandusaastal SRB raamatupidamise aastaaruande kohta aruande,
mis sisaldab kinnitust raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 2018. aastal avaldas kontrollikoda auditiaruande
SRB 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta23. Järeldustes kutsuti SRB‑d
täiustama järgmisi valdkondi:
 maksete õigeaegsus;
 hanketegevuse kavandamine;
 läbirääkimistega hankemenetluste võimalik kasutamine;
 komisjoni e-hangete vahendi kasutamine ja
 Euroopa Personalivaliku Ameti veebileh võimalik kasutamine vabade ametikohtade teadete
avaldamiseks.
2018. aastal avaldas kontrollikoda ka eriaruande 2017. aasta tingimuslike kohustuste kohta24, mis
sisaldas järgmisi soovitusi:
 tingimuslikke kohustusi käsitlevate raamatupidamissuuniste koostamise lõpuleviimine, et
kohaldada neid 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande suhtes;
 vajadus tingimuslikke kohustusi pidevalt hinnata, tuginedes kvantifitseeritavatele nõuetele,
kohtuotsustele ja ajaloolistele andmetele;
 asjakohaste menetluste ja kontrollimehhanismide kehtestamine, et tagada riiklikelt
kriisilahendusasutustelt saadud teabe täpsus, täielikkus ja õigeaegsus.

23

„ELi asutuste auditi lühikokkuvõte. Kontrollikoja 2017. aasta aastaaruanne ELi asutuste kohta“ (https://www.eca.europa.eu/Lists/
ECADocuments/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2017/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2017_ET.pdf )

24

Aruanne vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 lõikele 4 eelarveaastal 2017 tekkinud tingimuslike kohustuste kohta (kas Ühtsele
Kriisilahendusnõukogule, nõukogule või komisjonile või teistele), mille põhjuseks on Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või
komisjoni tegevus nimetatud määruses sätestatud ülesannete täitmisel koos Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu ja komisjoni
vastustega (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2017_contingent_liabilities/SRB_2017_contingent_liabilities_
ET.pdf ).
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Lisaks auditeerib raamatupidamise aastaaruannet sõltumatu välisaudiitor. 2018. aastal
avaldas välisaudiitor oma märkusteta auditiaruande SRB 2017. aasta lõpliku raamatupidamise
aastaaruande usaldusväärsuse kohta.
Nii kontrollikoda kui ka SRB välisaudiitor on järelmeetmena kontrollinud eelmistel aastatel
esitatud soovituste täitmise olukorda.

5.4.6. Sisekontrollistandardid
Sisekontrollistandardites on täpsustatud ootused ja nõuded tõhusa sisekontrollisüsteemi
loomiseks, mis annaks piisava kindluse SRB eesmärkide saavutamiseks. Need kontrollistandardid
töötati välja kooskõlas komisjoni sisekontrollistandarditega, mis põhinevad Rahvusvahelise
Sponsororganisatsioonide Komitee standarditel. Standardid hõlmavad järgmisi valdkondi:
missioon ja väärtused, toimingud, ressursid ja kontrollitegevus, kavandamine, aruandlus ja
teabevahetus, riskide juhtimine ja hindamine ning auditiprotsessid. Iga standard koosneb
mitmest nõudest, mida tuleb täita. Organisatsiooni kiire kasvu tõttu on tähelepanu keskmes
raamistiku pidev arendamine.
2018. AASTA PÕHITULEMUSED
 2018. aastal koostas SRB kord kvartalis ülevaated, et kontrollida iga sisekontrollistandardi
rakendamise olukorda SRB‑s. Raamistik hõlmab 16 sisekontrollistandardit, mis on
hädavajalikud sisekontrolliraamistiku määratlemiseks, juhtkonna selge vastutuse
edendamiseks ja kriislahendusnõukogu sisekontrollisüsteemi järelevalve tagamiseks.
 SRB viis kogu SRB‑d hõlmava riskide hindamise raames lõpule riskide tuvastamise etapi,
kasutades riskihindamisküsimustikku.
 SRB viis lõpule oma talitluspidevuse juhtimise programmi analüüsietapi.
 SRB ühtlustas nõuetele mittevastavuse juhtumite haldamist ja eranditest teatamise
protsessi.

2018. AASTA ARUANNE

6. APELLATSIOONIKOMISJON
SRB apellatsioonikomisjoni pädevusala, mis on kehtestatud ühtse kriisilahenduskorra määruse
artikliga 85, hõlmab pankasid käsitlevate kriisilahendusnõukogu teatud liiki otsuste läbivaatamist.
Need otsused on seotud järgmiste valdkondadega: omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude kindlaksmääramine, kriisilahenduse takistused, teatud asutuste lihtsustatud
kohustused, kriisilahendusnõukogu otsused taotluste kohta, mis käsitlevad avalikkuse
juurdepääsu dokumentidele, ning asutuste osamaksed nõukogu halduskulude katmiseks.
Apellatsioonikomisjonil on viis liiget ja kaks asendusliiget, kes on täielikult sõltumatud ega tööta
nõukogu heaks. 2018. aasta juulis liideti apellatsioonikomisjoni sekretariaat organisatsiooniliselt
SRB eraldiseisva andmekaitsebüroo funktsiooniga. Sekretariaat säilitas täieliku sõltumatuse SRB
muudest funktsionaalsetest valdkondadest. Apellatsioonikomisjoni sekretariaat toetab komisjoni
liikmeid, tegeldes nende töö mitmesuguste aspektidega alates juhtumite haldamisest kuni
tegevuse toetamiseni. 2018. aastal koosnes sekretariaat kahest SRB töötajast ja ühest lähetatud
riiklikust eksperdist.
APELLATSIOONIKOMISJONI 2018. AASTA PÕHITEGEVUS
 Pärast Banco Populari kriisilahendust 2017. aasta juunis sai apellatsioonikomisjon alates
2017. aasta septembrist pidevalt apellatsioonkaebusi SRB kinnitavate otsuste kohta, millega
keelduti juurdepääsu andmisest Banco Populari kriisilahendusprotsessi käsitlevatele
dokumentidele.
Mõne sellise juhtumi kohta tehti otsus juba 2017. aasta lõpuks pärast poolte esimest
ärakuulamist. Muudel juhtumitel tuli otsus teha 2018. aastal. Hiljem, 2018. aastal
sai apellatsioonikomisjon SRB kinnitavate otsuste kohta mitmeid täiendavaid
apellatsioonkaebusi. 2018. aasta aprillis toimus Brüsselis teine ühine ärakuulamine. 19. juunil
2018 tegi apellatsioonikomisjon dokumentidele juurdepääsu käsitlevate juhtumite kohta
11 otsust. 2018. aasta lõpus oli apellatsioonikomisjonis eri etappides pooleli 15 juhtumi
menetlemine, mis on seotud juurdepääsuga Banco Populari kriisilahendust käsitlevatele
dokumentidele.
 2018. aasta jooksul võttis apellatsioonikomisjon vastu ka mitu otsust25 seoses krediidiasutuste
kohustusega toetada halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete (lõplikku) süsteemi.
 Pärast eelnevat poolte ärakuulamist võttis apellatsioonikomisjon 16. oktoobril 2018 vastu
otsuse pangandusgrupi omavahendite ja kõlblike kohustuste konsolideeritud tasemel
määratud miinimumnõude kohta, mis oli vaidlustatud.

25

https://srb.europa.eu/en/content/cases
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7. KINNITAV AVALDUS
Mina, allakirjutanu Elke König, kriisilahendusnõukogu esimees ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu
juhataja, kinnitan eelarvevahendite käsutajana järgmist.
Aruandes esitatud teave annab tõese ja õiglase ülevaate26.
Väidan piisava kindlusega, et käesolevas aruandes kirjeldatud tegevuseks eraldatud vahendeid
on kasutatud kavandatud eesmärgil ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega
ning et kehtestatud kontrollimenetlused annavad vajaliku tagatise alustehingute seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta.
Kinnitan, et ma ei ole teadlik ühestki selles aruandes käsitlemata küsimusest, mis võiks kahjustada
Ühtse Kriisilahendusnõukogu huve.
Piisav kindlustunne tugineb minu enda hinnangule ja minu käsutuses olevale teabele, näiteks
asutusesisese hindamise ning aasta jooksul tehtud järelkontrollide tulemustele.
Brüssel, 28. juuni 2019
Elke König
Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees

26

Õiglane ülevaade tähendab selles kontekstis usaldusväärset, täielikku ja korrektset ülevaadet organisatsiooni olukorrast.
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LISAD

1. lisa. Organisatsiooniskeem

ESIMEES

ASEESIMEES

NÕUKOGU LIIGE

NÕUKOGU LIIGE

NÕUKOGU LIIGE

NÕUKOGU LIIGE

ELKE KÖNIG

TIMO LÖYTTYNIEMI

MAURO GRANDE

ANTONIO CARRASCOSA

BOŠTJAN JAZBEC

DOMINIQUE LABOUREIX

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND JA KORPORATIIVTEENUSED

KRIISILAHENDUSPOLIITIKA
JA KOOSTÖÖ

KRIISILAHENDUSE
KAVANDAMINE JA
OTSUSTE TEGEMINE

KRIISILAHENDUSE
KAVANDAMINE JA
OTSUSTE TEGEMINE

KRIISILAHENDUSE
KAVANDAMINE JA
OTSUSTE TEGEMINE

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
• INVESTEERINGUD

KRIISILAHENDUSPOLIITIKA, -PROTSESSID
JA METOODIKA

RESSURSID
• PERSONAL
• FINANTSKÜSIMUSED
JA HANKED

KOOSTÖÖ SIDUSRÜHMADEGA

ÜLDNÕUNIK JA
SEKRETARIAAT

STRATEEGIA, RAHVUSVAHELISED SUHTED
JA TEABEVAHETUS

SISEAUDIT

RAAMATUPIDAMISARVESTUS

APELLATSIOONIKOMISJON JA ANDMEKAITSE

KORPORATIIVTEENUSED JA IKT
• IKT
• RUUMID

OSAMAKSED JA
RAHASTAMINE
• OSAMAKSED
• RAHASTAMINE

FINANTSSTABIILSUS
JA MAJANDUSANALÜÜS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

AUSTRIA
SOOME
SLOVEENIA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

KÜPROS
KREEKA
PRANTSUSMAA
BNP PARIBAS
GROUPE CRÉDIT
AGRICOLE

• PRANTSUSMAA
• LUKSEMBURG
• GROUPE BPCE

• ITAALIA
• UNICREDIT GROUP

• SAKSAMAA
• DEUTSCHE BANK

•
•
•
•
•

SAKSAMAA
EESTI
LÄTI
LEEDU
MALTA

• IIRIMAA
• HISPAANIA
• SANTANDER

• BELGIA
• MADALMAAD
• ING

• HISPAANIA
• PORTUGAL
• SLOVAKKIA
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2. lisa. Aastaaruanne üldsuse juurdepääsu kohta
dokumentidele 2018. aastal
Käesolev aastaaruanne dokumentidele juurdepääsu kohta on koostatud kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu
kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) (läbipaistvuse määrus)27
artikli 17 lõikega 1. Aruanne hõlmab ajavahemikku 1. jaanuar 2018 kuni 31. detsember 2018 ja
põhineb allpool kokkuvõtlikult esitatud statistilistel andmetel.
Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 90 lõikele 1 kohaldatakse SRB suhtes läbipaistvuse
määrust juurdepääsutaotluste käsitlemisel tema valduses olevatele dokumentidele.
SRB poolt läbipaistvuse määruse kohaldamise praktiline kord on sätestatud SRB 9. veebruari
2017. aasta otsuses üldsuse juurdepääsu kohta SRB dokumentidele (SRB/ES/2017/01), mis on
vastu võetud vastavalt määruse (EL) nr 806/201428 artikli 90 lõikele 2.
JUURDEPÄÄS ÜHTSE KRIISLAHENDUSNÕUKOGU DOKUMENTIDELE 2018. AASTAL
2018. aastal sai SRB 74 esialgset taotlust ja 36 korduvtaotlust ligikaudu 55 dokumendi kohta.
Tuleb märkida, et paljud neist taotlustest olid identsed ja/või taotles sama advokaadibüroo
dokumentidele juurdepääsu eri klientide nimel. Need taotlused olid seotud SRB otsusega Banco
Popular Español S.A. kriisilahenduse kohta.
Enamikul juhtudel andis SRB dokumentidele osalise juurdepääsu, sest teatud teabe avaldamine
oleks kahjustanud läbipaistvuse määruse artikli 4 alusel kaitstud huve.
Osaline juurdepääs ja juurdepääsu keelamine põhinesid järgmistel läbipaistvuse määrusega ette
nähtud eranditel dokumentide avalikustamise kohta:
 avalike huvide kaitse seoses ELi liikmesriigi finants-, raha- või majanduspoliitikaga
(läbipaistvuse määruse artikli 4 lõike 1 punkti a neljas taane);
 füüsilise või juriidilise isiku ärihuvide, sealhulgas intellektuaalomandi kaitse (läbipaistvuse
määruse artikli 4 lõike 2 esimene taane);
 eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitse (läbipaistvuse määruse artikli 4 lõike 1
punkt b);
 kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitse (läbipaistvuse määruse artikli 4
lõike 2 kolmas taane);
 otsustamisprotsessi kaitse (läbipaistvuse määruse artikli 4 lõige 3).

27

EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

28

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne
menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi
raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, ELT L 225, 30.7.2014, lk 1–90.
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Samuti tuleb märkida, et mõnda taotletud dokumenti ei olnud olemas või ei olnud need SRB
valduses. Sellisel juhul teavitas SRB sellest taotluse esitajaid.
2018. aastal koostas SRB dokumentide avaliku elektroonilise registri, mis on avalikkusele
kättesaadav SRB veebilehel (https://srb.europa.eu/en/public-register-of-documents).
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Põhipalgad

Peretoetused

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Kokku

Lähetatud riiklikud eksperdid

Praktikandid

Kokku

Ravikindlustus

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

Töötuskindlustus

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

Kokku

Toetused ja hüvitised sünni ja surma korral

Korralise aastapuhkuse sõidukulud

Vahetustega töö ja valveaeg

Muud hüvitised ja toetused

Kokku

Ületunnitöö

Kokku

Töölevõtmisega seotud kulud

Sisseseadmistoetus, ümberasumistoetus, päevarahad,
kolimis- ja sõidukulud

Kokku

A-1101

A-1102

A-110

A-1111

A-1112

A-111

A-1130

A-1131

A-1132

A-1133

A-113

A-1140

A-1141

A-1142

A-1149

A-114

A-1150

A-115

A-1200

A-1201

A-120

Eelarverea kirjeldus

A-1100

Eelarverida

1. JAOTIS. PERSONALIKULUD

3. lisa. 2018. aasta eelarve täitmine

1 804 000,00

1 534 000,00

270 000,00

60 000,00

60 000,00

483 000,00

37 000,00

40 000,00

400 000,00

6 000,00

5 883 000,00

4 600 000,00

320 000,00

123 000,00

840 000,00

1 410 000,00

150 000,00

1 260 000,00

29 453 912,00

3 100 000,00

2 400 000,00

23 953 912,00

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

1 092 438,17

900 311,19

192 126,98

0,00

0,00

374 014,86

16 744,77

24 836,84

331 243,39

1 189,86

5 095 936,97

4 015 685,70

252 829,66

83 623,16

743 798,45

1 045 491,22

125 920,81

919 570,41

26 335 481,95

2 750 633,77

1 707 891,68

21 876 956,50

Täidetud
kulukohustuste
summa (2)

60,56%

58,69%

71,16%

0%

0%

77,44%

45,26%

62,09%

82,81%

19,83%

86,62%

87,30%

79,01%

67,99%

88,55%

74,15%

83,95%

72,98%

89,41%

88,73%

71,16%

91,33%

Protsent
kulukohustustest
(2)/(1)

1 804 000,00

1 534 000,00

270 000,00

60 000,00

60 000,00

483 000,00

37 000,00

40 000,00

400 000,00

6 000,00

5 883 000,00

4 600 000,00

320 000,00

123 000,00

840 000,00

1 410 000,00

150 000,00

1 260 000,00

29 453 912,00

3 100 000,00

2 400 000,00

23 953 912,00

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(3)

1 051 706,90

900 311,19

151 395,71

0,00

0,00

374 014,86

16 744,77

24 836,84

331 243,39

1 189,86

5 095 936,97

4 015 685,70

252 829,66

83 623,16

743 798,45

1 045 491,22

125 920,81

919 570,41

26 335 481,95

2 750 633,77

1 707 891,68

21 876 956,50

Täidetud
maksekohustuste
summa (4)

58,30%

58,9%

56,07%

0%

0%

77,44%

45,26%

62,09%

82,81%

19,3%

86,62%

87,30%

79,01%

67,99%

88,55%

74,15%

83,95%

72,98%

89,41%

88,73%

71,16%

91,33%

Väljamaksete
protsent maksekohustustest
(4)/(3)

40 731 27,00

0,00

40 731,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ülekantud
täitmata
kulukohustused
(C8) (2)–(4)

711 561,83

633 688,81

77 873,02

60 000,00

60 000,00

108 985,14

20 255,23

15 163,16

68 756,61

4 810,14

787 063,03

584 314,30

67 170,34

39 376,84

96 201,55

364 508,78

24 079,19

340 429,59

3 118 430,05

349 366,23

692 108,32

2 076 955,50

Tühistatud
(1)–(2)
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Kokku

Restoranid ja sööklad

Kokku

Meditsiiniteenused

Kokku

Töötajate sotsiaalsuhted

Eritoetused puuetega inimestele ja eritoetused

Väikelasteasutused ja koolid

Kokku

Personali täiendõpe ja keelekursused

Kokku

Haldusabi ühenduse institutsioonidelt

Ajutised teenused

Kokku

Esinduskulud

Kokku

A-1400

A-140

A-1410

A-141

A-1420

A-1421

A-1422

A-142

A-1500

A-150

A-1600

A-1601

A-160

A-1700

A-170

1. JAOTIS KOKKU

Lähetuskulud, ametisõitude kulud ja lisakulud

A-130

Eelarverea kirjeldus

A-1300

Eelarverida

42 595 912,00

15 000,00

15 000,00

1 755 000,00

1 204 000,00

551 000,00

632 000,00

632 000,00

885 000,00

860 000,00

0,00

25 000,00

150 000,00

150 000,00

25 000,00

25 000,00

40 000,00

40 000,00

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

36 812 315,48

1 000,00

1 000,00

1 601 504,09

1 054 000,00

547 504,09

503 245,61

503 245,61

705 736,72

689 337,96

0,00

16 398,76

44 922,00

44 922,00

3 079,98

3 079,98

9 463,91

9 463,91

Täidetud
kulukohustuste
summa (2)

86,42%

6,67%

6,67%

91,25%

87,54%

99,37%

79,63%

79,63%

79,74%

80,16%

0%

65,60%

29,95%

29,95%

12,32%

12,32%

23,66%

23,66%

Protsent
kulukohustustest
(2)/(1)

42 595 912,00

15 000,00

15 000,00

1 755 000,00

1 204 000,00

551 000,00

632 000,00

632 000,00

885 000,00

860 000,00

0,00

25 000,00

150 000,00

150 000,00

25 000,00

25 000,00

40 000,00

40 000,00

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(3)

36 146 677,90

461,10

461,10

1 232 518,77

786 085,57

446 433,20

400 719,32

400 719,32

574 439,30

558 684,60

0,00

15 754,70

26 174,00

26 174,00

2 071,40

2 071,40

7 662,11

7 662,11

Täidetud
maksekohustuste
summa (4)

84,86%

3,07%

3,07%

70,23%

65,29%

81,02%

63,40%

63,40%

64,91%

64,96%

0%

63,02%

17,45%

17,45%

8,29%

8,29%

19,16%

19,16%

Väljamaksete
protsent maksekohustustest
(4)/(3)

665 637,58

538,90

538,90

368 985,32

267 914,43

101 070,90

102 526,29

102 526,29

131 297,42

130 653,36

0,00

644,06

18 748,00

18 748,00

1 008,58

1 008,58

1 801,80

1 801 80,00

Ülekantud
täitmata
kulukohustused
(C8) (2)–(4)

5 783 596,52

14 000,00

14 000,00

153 495,91

150 000,00

3 495,91

128 754,39

128 754,39

179 263,28

170 662,04

0,00

8 601,24

105 078,00

105 078,00

21 920,02

21 920,02

30 536,09

30 536,09

Tühistatud
(1)–(2)
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Üürikulud

Kokku

Kindlustus

Kokku

Hooldus ja koristamine

Kokku

Vesi, gaas, elekter, küte

Kokku

Ruumide sisustamine

Kokku

Hoone turvalisus ja valve

Kokku

IKT-seadmed – riist- ja tarkvara

IKT-seadmete hooldus

Analüüs, programmeerimine, tehniline tugi ja muud
asutuse haldamise välisteenused

Sideseadmed

Kokku

Tehnika ja paigaldised

Kokku

Mööbel

Kokku

Dokumendi- ja raamatukogukulud

Kokku

Kirja- ja kontoritarbed

Kokku

A-200

A-2010

A-201

A-2020

A-202

A-2030

A-203

A-2040

A-204

A-2050

A-205

A-2100

A-2101

A-2103

A-2104

A-210

A-2200

A-220

A-2210

A-221

A-2250

A-225

A-2300

A-230

Eelarverea kirjeldus

A-2000

Eelarverida

2. JAOTIS. HALDUSKULUD

70 000,00

70 000,00

618 000,00

618 000,00

200 000,00

200 000,00

88 916,65

88 916,65

5 209 250,00

594 000,00

1 187 400,00

1 391 000,00

2 036 850,00

1 100 000,00

1 100 000,00

350 000,00

350 000,00

200 000,00

200 000,00

500 000,00

500 000,00

7 000,00

7 000,00

3 059 812,58

3 059 812,58

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

38 885,14

38 885,14

486 956,25

486 956,25

86 988,30

86 988,30

88 916,65

88 916,65

4 586 623,45

339 879,21

1 175 474,03

1 319 740,04

1 751 530,17

901 339,42

901 339,42

214 987,72

214 987,72

168 146,97

168 146,97

483 666,85

483 666,85

5 547,32

5 547,32

3 041 802,88

3 041 802,88

Täidetud
kulukohustuste
summa (2)

55,55%

55,55%

78,80%

78,80%

43,49%

43,49%

100%

100%

88,05%

57,22%

99,00%

94,88%

85,99%

81,94%

81,94%

61,43%

61,43%

84,07%

84,07%

96,73%

96,73%

79,25%

79,25%

99,41%

99,41%

70 000,00

70 000,00

618 000,00

618 000,00

200 000,00

200 000,00

88 916 65,00

88 916 65,00

5 209 250,00

594 000,00

1 187 400,00

1 391 000,00

2 036 850,00

1 100 000,00

1 100 000,00

350 000,00

350 000,00

200 000,00

200 000,00

500 000,00

500 000,00

7 000,00

7 000,00

3 059 812,58

3 059 812,58

Maksekohustuste
Protsent
kulukohustustest assigneeringute
tehingusumma
(2)/(1)
(3)

31 108,11

31 108,11

415 671,57

415 671,57

75 199,50

75 199,50

1 471,93

1 471,93

3 298 741,62

93 044,27

708 610,62

860 668,03

1 636 418,70

859 412,05

859 412,05

64 563,79

64 563,79

140 807,07

140 807,07

387 884,86

387 884,86

4 437,86

4 437,86

3 016 802,88

3 016 802,88

Täidetud
maksekohustuste
summa (4)

44,44%

44,44%

67,26%

67,26%

37,60%

37,60%

1,66%

1,66%

63,32%

15,66%

59,68%

61,87%

80,34%

78,13%

78,13%

18,45%

18,45%

70,40%

70,40%

77,58%

77,58%

63,40%

63,40%

98,59%

98,59%

Väljamaksete
protsent maksekohustustest
(4)/(3)

7 777,03

7 777,03

71 284,68

71 284,68

11 788,80

11 788,80

87 444,72

87 444,72

1 287 881,83

246 834,94

466 863,41

459 072,01

115 111,47

41 927,37

41 927,37

150 423,93

150 423,93

27 339,90

27 339,90

95 781,99

95 781,99

1 109,46

1 109,46

25 000,00

25 000,00

Ülekantud
täitmata
kulukohustused
(C8) (2)–(4)

31 114,86

31 114,86

131 043,75

131 043,75

113 011,70

113 011,70

0,00

0,00

622 626,55

254 120,79

11 925,97

71 259,96

285 319,83

198 660,58

198 660,58

135 012,28

135 012,28

31 853,03

31 853,03

16 333,15

16 333,15

1 452,68

1 452,68

18 009,70

18 009,70

Tühistatud
(1)–(2)

56
ÜHTNE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU

Kokku

Õigusabikulud

Kokku

Mitmesugused kindlustuskulud

Haldustõlgete ja suulise tõlke kulud

Transpordi- ja kolimiskulud

Tegevusnõustamine

Üldkoosolekute kulud

Väljaanded

Muud halduskulud

Kokku

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

Kokku

Sidetasud

Kokku

A-2330

A-233

A-2350

A-2351

A-2352

A-2353

A-2354

A-2355

A-2356

A-235

A-2400

A-240

A-2410

A-241

2. JAOTIS KOKKU

Panga- ja muud finantstasud

A-232

Eelarverea kirjeldus

A-2320

Eelarverida

13 160 088,00

255 892,00

255 892,00

60 000,00

60 000,00

1 439 216,77

20 000,00

50 000,00

20 000,00

1 237 216,77

55 000,00

50 000,00

7 000,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

11 528 922,92

122 373,80

122 373,80

30 030,50

30 030,50

1 271 764,06

15 441,59

500,00

2 995,17

1 197 999,77

32 882,41

21 242,00

703,12

0,00

0,00

893,61

893,61

Täidetud
kulukohustuste
summa (2)

87,61%

47,82%

47,82%

50,05%

50,05%

88,37%

77,21%

1%

14,98%

96,83%

59,79%

42,48%

10,04%

0%

0%

44,68%

44,68%

13 160 088,00

255 892,00

255 892,00

60 000,00

60 000,00

1 439 216,77

20 000,00

50 000,00

20 000,00

1 237 216,77

55 000,00

50 000,00

7 000,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

Maksekohustuste
Protsent
kulukohustustest assigneeringute
tehingusumma
(2)/(1)
(3)

9 091 009,63

59 567,09

59 567,09

23 024,40

23 024,40

711 923,29

14 441,59

0,00

2 995,17

641 731,00

32 532,41

19 520,00

703,12

0,00

0,00

393,61

393,61

Täidetud
maksekohustuste
summa (4)

69,08%

23,28%

23,28%

38,37%

38,37%

49,47%

72,21%

0%

14,98%

51,87%

59,15%

39,04%

10,04%

0%

0%

19,68%

19,68%

Väljamaksete
protsent maksekohustustest
(4)/(3)

2 437 913,29

62 806,71

62 806,71

7 006,10

7 006,10

559 840,77

1 000,00

500,00

0,00

556 268,77

350,00

1 722,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Ülekantud
täitmata
kulukohustused
(C8) (2)–(4)

1 631 165,08

133 518,20

133 518,20

29 969,50

29 969,50

167 452,71

4 558,41

49 500,00

17 004,83

39,217

22 117,59

28,758

6 296,88

0,00

0,00

1 106,39

1 106,39

Tühistatud
(1)–(2)
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48 380 000,00

Kriisilahendusraamistik

Kokku

Teabevahetus

Lähetused

Tegevusega seotud IKT

Kokku

Apellatsioonikomisjon

Teabevahetus kriisi ajal

Fondi ettenägematute kulude reserv

Õigusvaldkond ja kohtuvaidlused

Konsultatsioonid ja nõustamine

Kriisi ettenägematud kulude reserv

Kokku

3. JAOTIS KOKKU

B3-103

B-310

B3-111

B3-112

B3-113

B-311

B3-200

B3-201

B3-202

B3-203

B3-204

B3-205

B-320

Eelarverida

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)
104 136 000,00

SRB 2018. AASTA KOGUEELARVE I OSA

325 000,00

15 000 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00

2 250 000,00

1 000 000,00

12 530 000,00

8 730 000,00

1 625 000,00

2 175 000,00

9 275 000,00

210 000,00

1 150 000,00

Eelarverea kirjeldus

SRB 2018. AASTA KOGUEELARVE I OSA

26 575 000,00

Kriisilahendusvalmidus

B3-102

7 575 000,00

Fondi toetamise tegevus

B3-101

340 000,00

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

Juhtimine

Eelarverea kirjeldus

B3-100

Eelarverida

3. JAOTIS TEGEVUSKULUD

67 379 634,23

Täidetud
kulukohustuste
summa (2)

19 038 395,83

7 319 175,58

50 000 00,00

4 393 050,00

2 447 383,33

0,00

0,00

428 742,25

9 362 381,20

7 445 995,96

850 402,12

1 065 983,12

2 356 839,05

0,00

850 000,00

1 388 915,70

117 923,35

Täidetud
kulukohustuste
summa (2)

64,70%

Protsent
kulukohustustest
(2)/(1)

39,35%

27,54%

15,38%

29,29%

48,95%

0%

0%

42,87%

74,72%

85,29%

52,33%

49,01%

25,41%

0%

73,91%

18,34%

34,68%

104 136 000,00

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(3)

48 380 000,00

26 575 000,00

325 000,00

15 000 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00

2 250 000,00

1 000 000,00

12 530 000,00

8 730 000,00

1 625 000,00

2 175 000,00

9 275 000,00

210 000,00

1 150 000,00

7 575 000,00

340 000,00

Maksekohustuste
Protsent
kulukohustustest assigneeringute
tehingusumma
(2)/(1)
(3)

51 100 923,59

Täidetud
maksekohustuste
summa (4)

5 863 236,06

1 077 266,16

804,86

242 835,00

510 796,67

0,00

0,00

322 829,63

3 899 578,48

2 417 564,57

732 462,76

749 551,15

886 391,42

0,00

0,00

781 915,70

104 475,72

Täidetud
maksekohustuste
summa (4)

49,07%

Väljamaksete
protsent
maksekohustustest
(4)/(3)

12,12%

4,05%

0,25%

1,62%

10,22%

0%

0%

32,28%

31,12%

27,69%

45,07%

34,46%

9,56%

0%

0%

10,32%

30,73%

Väljamaksete
protsent maksekohustustest
(4)/(3)

16 278 710,64

Ülekantud
täitmata
kulukohustused
(C8) (2)–(4)

13 175 159,77

6 241 909,42

49 195,14

4 150 215,00

1 936 586,66

0,00

0,00

105 912,62

5 462 802,72

5 028 431,39

117 939,36

316 431,97

1 470 447,63

0,00

850 000,00

607 000,00

13 447,63

Ülekantud
täitmata
kulukohustused
(C8) (2)–(4)

36 756 365,77

Tühistatud
summad (1)–(2)

29 341 604,17

19 255 824,42

275 000,00

10 606 950,00

2 552 616,67

3 000 000,00

2 250 000,00

571 257,75

3 167 618,80

1 284 004,04

774 597,88

1 109 016,88

6 918 160,95

210 000,00

300 000,00

6 186 084,30

222 076,65

Tühistatud
(1)–(2)
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5 284 696,21

693,40

5 284 002,81

Kohustused
võetud enne
2018. aastat

62 147 115,89

3 916,00

62 143 194,89

5,00

2018. aastal
võetud
kohustused
kokku

B9-000

Eelarverida

Tasakaalustamine reservist

Eelarveread

30 371 897,59

Kulukohustuste
assigneeringud
0,00

Võetud
kulukohustused
0%

Kulukohustuste
protsent

0,30%

100,00%

63,27%

100,00%

Kulukohustuste
protsent assigneeringutest
(2)/(1)

30 371 897,59

Maksekohustuste
assigneeringud

67 431 812,10

4 609,40

67 427 197,70

5,00

Võetud
kohustused
kokku (2)

9. JAOTIS. AASTA N EELARVE TÄITMISE TULEMUS (SRB FINANTSMÄÄRUSE ARTIKKEL 18)

22 133 474 808,52

15 348 729 236,26

SRB KOGUEELARVE II OSA

4 609,40
0,00

1 211,90

B4-031 Pangatasud ja -lõivud

106 574 429,31

22 026 895 764,81

5,00

Lõplikud
assigneeringud
(1)

B4-032 Üleminekulaenude
vahendustasud

1 331,04

15 348 726 693,32

B4-011 Investeerimistulu

B4-010 Investeeringud

B4-000 Fondi kasutamine
kriisilahenduse skeemide raames

Eelarveread

1. jaanuaril 2018
kasutatav eelarve

EELARVE TÄITMINE 2018. AASTAL – II OSA – ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
EELARVE TÄITMINE / RAHASTAMISALLIKAS R0 – 2018. AASTA SIHTOTSTARBELINE TULU

0,00

Täidetud
maksekohustused

58 166 185,42

4 149,80

58 162 030,62

5,00

Makstud
kogusumma (3)

0%

Maksete
protsent

0,26%

90,03%

54,57%

100,00%

Maksete
protsent assigneeringutest
(3)/(1)

30 371 897,59

Ülekantud
kulukohustuste
assigneeringud

22 066 042 996,42

0,00

0,00

39 147 231,61

22 026 895 764,81

0,00

Ülekantud
kulukohustuste
assigneeringud
(1)–(2)

30 371 897,59

Ülekantud
maksekohustuste
assigneeringud

22 075 308 623,10

0,00

459,60

48 412 398,69

22 026 895 764,81

0,00

Ülekantud
maksekohustuste
assigneeringud
(1)–(3)
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4. lisa. 2018. aasta ametikohtade loetelu
Ajutiste teenistujate arv kasvas 23,5% võrra: 255-lt 2017. aastal 315-ni 2018. aastal. See on 90%
kavandatud töötajate koguarvust (350).
Kategooria ja palgaaste29

2018
Ajutiste
teenistujate
kavandatud arv

Tegelik arv

Ajutiste
teenistujate
kavandatud arv

Tegelik arv

AD 16

0

0

0

0

AD 15

0

0

0

0

AD 14

0

0

0

0

AD 13

3

0

0

0

AD 12

9

4

8

5

AD 11

8

2

6

0

AD 10

16

12

12

12

AD 9

35

13

20

9

AD 8

67

42

70

35

AD 7

50

32

32

24

AD 6

60

91

90

81

AD 5

30

53

40

34

AD kokku

278

249

278

200

AST 11

0

0

0

0

AST 10

0

0

0

0

AST 9

0

0

0

0

AST 8

0

0

0

0

AST 7

3

0

2

0

AST 6

3

0

2

0

AST 5

8

0

4

0

AST 4

13

11

6

8

AST 3

17

26

32

22

AST 2

2

1

2

1

AST 1

2

4

4

5

48

42

52

36

0

0

0

0

AST/SC 4

2

0

0

0

AST/SC 3

12

0

10

0

AST/SC 2

3

2

5

2

AST/SC 1

7

22

5

17

AST kokku
AST/SC 5

AST/SC kokku
Kõik kokku

29

2017

24

24

20

19

350

315

350

255

CA

0

0

0

0

SNE

35

19

25

15

TA: ajutine teenistuja; AD: administraator; AST: assistent; SC: sekretär-kantseleitöötaja; CA: lepinguline töötaja; SNE: lähetatud riiklik
ekspert.
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5. lisa. Töötajate arv kodakondsuse ja soo järgi
Kodakondsus*

2018
Töötajad

2017
%

Töötajad

%

BE

39

12,4%

36

14,1%

BG

11

3,5%

8

3,1%

CZ

3

1,0%

1

0,4%

DK

1

0,3%

1

0,4%

DE

23

7,3%

20

7,8%

EE

0

0,0%

0

0,0%

IE

5

1,6%

2

0,8%

EL

29

9,2%

20

7,8%

ES

33

10,5%

30

11,8%

FR

32

10,2%

26

10,2%

HR

6

1,9%

7

2,7%

IT

43

13,7%

31

12,2%

CY

2

0,6%

2

0,8%

LV

3

1,0%

3

1,2%

LT

4

1,3%

3

1,2%

LU

0

0,0%

0

0,0%

HU

4

1,3%

3

1,2%

MT

2

0,6%

2

0,8%

NL

7

2,2%

9

3,5%

AT

5

1,6%

5

2,0%

PL

16

5,1%

12

4,7%

PT

8

2,5%

6

2,4%

RO

23

7,3%

19

7,5%

SI

2

0,6%

0

0,0%

SK

3

1,0%

1

0,4%

FI

4

1,3%

3

1,2%

SE

1

0,3%

1

0,4%

UK
Kokku

6

1,9%

4

1,6%

315

100%

255

100,0%

* V.a kuus kriisilahendusnõukogu liiget

Absoluutarvu poolest on naiste ja meeste arv peaaegu tasakaalus, kuid palgaastmete osas
tuleb see tasakaal tulevastel aastatel võimalikult suures ulatuses veel saavutada. 31. detsembri
2018. aasta seisuga töötas SRB‑s 153 nais- ja 162 meessoost ajutist teenistujat.

Sugu

2018

2017

Arv

%

Arv

%

Mehed

162

51,4%

127

49,8%

Naised

153

48,6%

128

50,2%

61

62
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SOOLINE JAOTUS PALGAASTME JÄRGI

Palgaaste/sugu

%

Arv

Naised

Mehed

Naised

Mehed

Kokku

AD 12

0%

100%

0

4

4

AD 11

0%

100%

0

2

2

AD 10

25%

75%

3

9

12

AD 9

55%

45%

6

5

11

AD 8

47%

53%

20

23

43

AD 7

41%

59%

15

22

37

AD 6

44%

56%

38

48

86

AD 5

39%

61%

21

33

54

AST 4

77%

23%

10

3

13

AST 3

58%

42%

14

10

24

AST 2

100%

0%

1

0

1

AST 1

100%

0%

4

0

4

AST-SC2

100%

0%

2

0

2

AST-SC1

86%

14%

19

3

22

48,6%

51,4%

153

162

315

Kokku

2018. AASTA ARUANNE

6. lisa. 2018. aasta lõplik raamatupidamisaruanne
FINANTSSEISUNDI ARUANNE 31. DETSEMBRI 2018. AASTA SEISUGA (EURODES)
Kirjeldus

2018

PÕHIVARAD

2017

Muutus

6 414 795 177,58

5 016 421,09

6 409 778 756,49

1 893 309,66

1 590 389,00

302 920,66

Immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara

2 014 645,40

3 426 032,09

–1 411 386,69

6 410 887 222,52

-

6 410 887 222,52

Pikaajalised eelmaksed

-

-

-

Pikaajalised nõuded

-

-

-

18 588 621 194,24

17 453 972 513,21

1 134 648 681,03

937 368 284,82

–

937 368 284,82

6 704,50

45 000,00

–38 295,50

Müügivalmis finantsvara (põhivara)

KÄIBEVARA
Müügivalmis finantsvara (põhivara)
Lühiajalised eelmaksed
Lühiajalised nõuded
Raha ja raha ekvivalendid
VARAD KOKKU

15 996 771,82

7 667 972,39

8 328 799,43

17 635 249 433,10

17 446 259 540,82

188 989 892,28

25 003 416 371,82

17 458 988 934,30

7 544 427 437,52

2018. AASTA TULEMIARUANNE (EURODES)
Kirjeldus

2018

2017

Muutus

6 813 748 522,07

6 019 807 052,62

793 941 469,45

6 753 926 199,99

5 965 919 312,41

788 006 887,58

59 789 574,53

53 885 631,77

5 903 942,76

Muud tegevustulud

5 539,82

2 108,44

3 431,38

Muud haldustulud

27 207,73

-

27 207,73

TEGEVUSKULUD

–59 747 290,06

–53 788 735,44

–5 958 554,62

Halduskulud

–50 816 237,98

–37 279 433,11

–13 536 804,87

Personalikulud kokku

–33 137 124,94

–24 044 906,10

–9 092 218,84

–2 144 990,89

–1 104 981,86

–1 040 009,03

–15 534 122,15

–12 129 545,15

–3 404 577,00

TEGEVUSTULUD
Mittekaubanduslik tulu fondi osamaksetest
Muu mittekaubanduslik tulu halduskulude osamaksetest

Põhivaraga seotud kulud
Muud halduskulud
Tegevuskulud
TEGEVUSTULEM

–8 931 052,08

–16 509 302,33

7 578 250,25

6 754 001 232,01

5 966 018 317,18

787 982 914,83

Finantstulud

12 796 298,77

7 362,81

12 788 935,96

Finantskulud

–62 999 602,37

–52 194 791,05

–10 804 811,32

KASUM/(KAHJUM) TAVATEGEVUSEST

6 703 797 928,41

5 913 830 888,94

789 967 039,47

Erakorralised tulud

-

-

-

Erakorralised kulud

-

-

-

KASUM/(KAHJUM) ERAKORRALISEST TULUST
EELARVEAASTA TULEM

-

-

-

6 703 797 928,41

5 913 830 888,94

789 967 039,47
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64

ÜHTNE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU

7. lisa. 2018. aastal algatatud hankemenetlused
2018. aastal algatatud hankemenetluste liigid

Arv

Avatud

3

Piiratud

0

Väikse väärtusega ja keskmise väärtusega läbirääkimistega menetlused (1 000 > 14 999)

12

Väikse väärtusega ja keskmise väärtusega läbirääkimistega menetlused (15 000 > 144 000)

8

Läbirääkimistega erihanked artikli 11 alusel

14

Taasavatud menetluse SRB raamlepingu SRBOP12015 hankeosade 1 ja 2 ning raamlepingu SRBOP52017 alusel

4

2018. AASTA HANKEMENETLUSTE ÜKSIKASJALIK KIRJELDUS
AVATUD MENETLUSED
LEPINGU NUMBER

HANKE NIMETUS

STAATUS

SRB/OP/1/2018

STRATEEGILISE NÕUSTAMISE, INVESTEERIMISPANGANDUSE JA FINANTSNÕUSTAMISE
KORPORATIIVTEENUSE PAKKUMINE

Hindamine on pooleli

SRB/OP/2/2018

NÕUSTAMINE JA ABI SEOSES MAJANDUS- JA HINDAMISTEENUSTEGA

Hindamine on pooleli

SRB/OP/3/2018

INFOSÜSTEEMIDE ARENDAMISE, NÕUSTAMISE JA TUGITEENUSTE SEOTUD VÄLISTEENUSTE OSUTAMINE
TÄPSUSTATUD AJA JA VAHENDITE ALUSEL

Hindamine on pooleli

VÄIKSE VÄÄRTUSEGA JA KESKMISE VÄÄRTUSEGA LÄBIRÄÄKIMISTEGA MENETLUSED

HANKE NIMETUS

STAATUS

LEPINGU ÜLEMPIIR
(eurodes)

SRB/NEG/1/2018

KUTSELISED KOOLITUSTE/SEMINARIDE KORRALDAMISE TEENUSED

LEPING SÕLMITUD

140 000

SRB/NEG/4/2018

ERAKORRALINE TOITLUSTUS

LEPING SÕLMITUD

15 000

SRB/NEG/8/2018

ÕIGUSNÕUSTAMINE

LEPING SÕLMITUD

SRB/NEG/9/2018

FINANTSANDMETE ESITAMINE ANDMEMÜÜJA VAHENDUSEL

ALGATATUD

124 994

SRB/NEG/10/2018

KEELEKOOLITUSE RAAMLEPING

LEPING SÕLMITUD

115 000

SRB/NEG/28/2018

KOOLITUSE PAKKUMINE KRIISILAHENDUSEGA SEOTUD TEEMADEL

LEPING SÕLMITUD

15 000

SRB/NEG/33/2018

ANDMEANALÜÜSI JA ETTEVÕTLUSTEABE KOOLITUS

LEPING SÕLMITUD

15 000

SRB/NEG/40/2018

SRB VÄLJASÕIDUSEMINAR 2019

ALGATATUD

LEPINGU NUMBER
15 000 >
144 000 eurot

15 000

2018. AASTA ARUANNE

LÄBIRÄÄKIMISTEGA ERIMENETLUSED

LEPINGU NUMBER
Artikli 11 lõike 1
punktid a–f, g, h, i

PÕHJENDUS

HANKE NIMETUS

STAATUS

LEPINGU
MAKSUMUS
(eurodes)

SRB/NEG/3/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt b

Osamaksete kogumise süsteemi ja kohustuste
andmevormi käigushoidmine ja arendamine

Leping sõlmitud

10 000 000

SRB/NEG/12/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt b

Ajalehe Financial Times tellimus

Leping sõlmitud

17 204

SRB/NEG/11/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

80 000

SRB/NEG/16/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt i

Kriisilahendusega seotud teenuste osutamine

Leping sõlmitud

1 000 000

SRB/NEG/18/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

140 000

SRB/NEG/24/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

100 000

SRB/NEG/25/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

75 000

SRB/NEG/26/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

100 000

SRB/NEG/27/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

250 000

SRB/NEG/31/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

45 000

SRB/NEG/32/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt b

beck-online'i teenuste osutamine

Menetlus on
pooleli

SRB/NEG/36/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

45 000

SRB/NEG/38/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt h

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Leping sõlmitud

38 000

SRB/NEG/39/2018

Artikli 11 lõike 1
punkt g

Avariitaaste andmekeskuse majutamine

Algatatud

KRIISILAHENDUSEGA SEOTUD KONKURSI TAASAVAMINE

LEPINGU NUMBER

HANKE NIMETUS

STAATUS

LEPINGU
MAKSUMUS
(eurodes)

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 1

FINANTSARUANNETE ANALÜÜSI JA RAAMATUPIDAMISNÕUSTAMISE OSUTAMINE – SC 5

LEPING SÕLMITUD

1 000 000

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕUSTAMINE JA ABI MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 12

LEPING SÕLMITUD

1 500 000

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 13

LEPING SÕLMITUD

1 000 000

SRB/OP/5/2017

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 1

LEPING SÕLMITUD

100 000

SRB/OP/5/2017

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 2

LEPING SÕLMITUD

1 000 000

SRB/OP/5/2017

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 3

LEPING SÕLMITUD

120 000
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8. lisa. SRB 2018. aasta tööprogrammi kesksete
tulemusnäitajate kokkuvõte30
Arv

SRB 2018. aasta keskses tulemusnäitajad

Eesmärk

Väärtus

Märkused

KÕIKIDE PANKADE KRIISILAHENDUSKÕLBLIKKUSE TUGEVDAMINE
1

SRB otsesse pädevusalasse kuuluvate
kriisilahenduse kolleegiumidega hõlmatud
pangandusgruppide30 kriisilahenduskavade
sisuline valmimine, sealhulgas sisuliste takistuste
ning omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude kindlaksmääramine oluliste
üksuste tasandil

100 %

100 %

Arv näitab eeldatavat valmimismäära käesoleva
tsükli lõpuks, nagu on kirjeldatud SRB 2018. aasta
tööprogrammi punktis 3.2.1.1. Lõpliku väärtuse puhul
eeldatakse, et kõikide asjakohaste üksuste puhul on läbi
viidud esimene kriisilahenduskõlblikkuse hindamine
ning kindlaks määratud omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõue üksuste tasandil.

2

SRB otsesse pädevusalasse kuuluvate
kriisilahenduse kolleegiumidega mitte hõlmatud
pangandusgruppide kriisilahenduskavade sisuline
tõhustamine, sealhulgas siduv omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude sihtmäär
konsolideeritud tasandil

75 %

82 %

Arv näitab lõpuleviimise määra 2018. aasta tsükli (mis
osaliselt kattus 2019. kalendriaastaga) lõpuks.

3

Riiklike kriisilahendusasutuste otsesesse
pädevusalasse kuuluvaid vähem olulisi asutusi
käsitlevate kriisilahendusotsuste eelnõude
hindamine

100 %

100 %

2018. aastal teatatud kriisilahendusotsuste eelnõusid
hinnati ja need esitati vastuvõtmiseks SRB laiendatud
täitevistungitel (mõni laiendatud täitevistung toimus
2019. aasta alguses).

TÖÖKINDLA KRIISILAHENDUSRAAMISTIKU LOOMINE

30

4

Osalevate liikmesriikide riiklike
kriisilahendusasutustega tehtava koostöö
raamistiku läbivaatamine

Lõpule viidud
kolmanda kvartali
lõpuks

Jah

Koostööraamistik vaadati läbi ja võeti ametlikult vastu
SRB täiskogu istungil 17. detsembril 2018.

5

Kõigi oluliste kriisilahendusvahendeid käsitlevate
poliitikate koostamine ning omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika
kehtestamine oluliste pangandusgruppide jaoks ja
kriisilahenduse kavandamise käsiraamatu vastav
ajakohastamine

Poliitikate
puhul kolmanda
kvartali lõpp
ja käsiraamatu
ajakohastamise
puhul neljanda
kvartali lõpp

Jah

SRB töötas välja uusi põhimõtteid, millest
juhinduvad sisemised kriisilahendusmeeskonnad
kriisilahendusvahendite kasutuselevõtmise kavandamise
ja teostamise etappides, pöörates eritähelepanu
vahendite valikuga seotud tööle. Tehtud töös
keskenduti kriisilahenduskõlblikkuse hindamisele ning
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
määramise poliitika täiendavale arendamisele.

6

Olulisi krediidiasutusi ja vähem olulisi asutusi
käsitlevad koostöölepingud pangandusliidu
ja mitteosalevate liikmesriikide asjakohaste
asutustega

Lepingute
sõlmimine kõikide
pangandusliidu
liikmesriikide
ja 50%
mitteosalevate
liikmesriikide
puhul neljanda
kvartali lõpuks

Pooleli

Koostöökokkulepete (koostöölepingud, vastastikuse
mõistmise memorandumine jne) laias valdkonnas seati
2018. aasta alguses uued prioriteedid. Selle tulemusel
keskendus SRB globaalsete süsteemselt oluliste
pankade kriisiohjerühmade koostöölepingutele
(2018. aasta novembris saavutati kokkulepe tehnilisel
tasandil).
Vähem olulisi asutusi käsitlevate andmete
vahetamise korraldus pangandusliidu
liikmesriikidega. 2018. aasta jooksul uuriti
mitmesuguseid kanaleid. Protsessi optimeerimiseks
jätkuvad SRB ja riiklike kriisilahendusasutuste
läbirääkimised seoses teabevoogudega.
Korraldused mitteosalevate liikmesriikidega. SRB
on algatanud läbirääkimised ning koostanud nende
vastastikuse mõistmise memorandumide vormi
kavandi ja alustanud läbirääkimisi Euroopa Keskpanga
ja ühtse järelevalvemehhanismiga. Pärast Euroopa
Keskpanga nõusoleku saamist esitatakse SRB ja Euroopa
Keskpanga vastastikuse mõistmise memorandumi vorm
mitteosalevatele järelevalve- ja kriisilahendusasutustele.

Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 7 lõike 2 punktid a ja b

2018. AASTA ARUANNE

Arv
7

SRB 2018. aasta keskses tulemusnäitajad
Aktiivne osalemine asjakohastel Euroopa ja
rahvusvahelistel foorumitel (eelkõige Euroopa
Pangandusjärelevalve ja finantsstabiilsuse
nõukoguga), et täiustada SRB tegevust
poliitikavaldkonnas ja jagada SRB poliitika
seisukohti

Eesmärk

Väärtus

Märkused

Osalemismäär
90%

100%

SRB esindajad osalesid kõikidel Euroopa
Pangandusjärelevalve SRB jälgitavate eri töörühmade
ja koosseisude kohtumistel; seoses finantsstabiilsuse
nõukogus tehtava tööga osales SRB kriisilahenduse
juhtrühma ja asjakohaste kriisilahendusega seotud
rühmade kõigil seitsmel kohtumisel ja neljal
konverentskõnel ning panustas neisse aktiivselt.

Kolm riiklike
käsiraamatute
koordineerimise
arutelu

Kolm riiklike
käsiraamatute
koordineerimise
arutelu

SRB on koordineerinud riiklike kriisiohjekäsiraamatute
kasutuselevõtmise töösuunda. 2018. aasta korraldati
riiklike kriisilahendusasutustega mitu kõnet ja
kohtumist, et arutada selle tegevuse tulemusi ja
tagada järjepidevus jurisdiktsioonide lõikes. Seda tööd
tutvustati SRB täiskogul 2019. aasta jaanuaris.

TÕHUSA KRIISIOHJE TEOSTAMINE
8

Riiklike kriisiohjekäsiraamatute koordineerimise
juhtimine

9

Asjaomastele SRB töötajatele kriisides tegutsemise
juhendi kasutamise koolituste korraldamine

3

3

Kriisides tegutsemise juhendi ideed tutvustati
SRB töötajatele meeskonna arendamise üritusel.
Lisaks on juhendi sisu tutvustatud ja arutatud
üksuste kaupa, võttes arvesse iga üksuse kaasatust
kriisilahendusjuhtumitesse ja tema sellealaseid
kogemusi.

10

Eelkatsed SRB asjakohastele töötajatele ja
pangandusliidu riiklikele kriisilahendusasutustele
või mitteosalevate liikmesriikide riiklikele
kriisilahendusasutustele

Kolm eelkatset

Kolm eelkatset

SRB on ette valmistanud ja/või läbi viinud mitu
eelkatset, et kriisiohjemenetlusi katsetada ja veelgi
täiustada. Koostöö eri tasandite katsetamiseks
oli üks eelkatse SRB-sisene, teine korraldati
koos riiklike kriisilahendusasutuste, komisjoni
ja Euroopa Keskpangaga ning viimane ka koos
pangandusliiduväliste kriisilahendusasutustega.

ÜHTSE KRIISILAHENDUSFONDI KASUTUSELEVÕTMINE
11

2018. aasta investeerimiskava rakendamine

100%

100%

SRB alustas väärtpaberitesse investeerimist 2018. aasta
mais ning rakendas investeerimiskava järk-järgult kahes
osas 2018. aasta mais ja juulis.

12

Ühtset kriisilahendusfondi käsitlevate
dokumentide, sealhulgas fondi kasutamise
tingimuste koostamine

100%

100%

Kõige tõenäolisemaid kriisilahendusstsenaariume
käsitlevate vormide kavandid on juba koostatud.
Eelkõige on olemas i) laenu- ja krediidikorraldust
käsitlevad dokumendid ning ii) tagatisraamistik uute
antud laenude jaoks, mis toimib ka iii) kõrvaltagatisena.

13

Laenukorralduse lepingute jälgimine ja
alternatiivsete rahastamisvahendite võimaliku
kasutamise uurimine ning aktiivne panustamine
ühtse kriisilahendusfondi ühise eelarvepõhise
kaitsekorra väljatöötamisse

2018. aasta
kolmas kvartal

2018. aasta neljas
kvartal

Ühtse kriisilahendusfondi ühise eelarvepõhise
kaitsekorra kohaldamisalas lepiti kokku 2018. aasta
detsembris.
Laenukorralduse lepinguid ei kasutatud, kuid
liikmesriike teavitati nõuetekohaselt iga alafondi puhul
kättesaadavatest rahalistest vahenditest.
Koordineeritud tegevuse rakkerühma töösuuna raames
jätkatakse 2019. aastal kriisilahenduse likviidsuse eri
alternatiivide arutamist.

100%

Arv

Kriisilahenduse kavandamise teabehaldussüsteem
avaldati 2018. aasta detsembris; selle rakendamine
lükkus oluliselt edasi tulenevalt välise teenuseosutaja
poolsetest viivitustest.
Kriisiohjesüsteem R4Crisis on kavas esimest korda
avaldada 2019. aasta neljanda kvartali lõpus. Projekti
algatamise etapis tuli projekti ulatust kohandada. Pärast
projekti ulatuse selgitamist ja üksikasjalikku analüüs
tehti ettepanek avaldada projekt mitmes osas.

ÕHUKESE JA TÕHUSA ORGANISATSIOONI LOOMINE
14

Kriisilahenduse kavandamise IKT-keskkonna
esimese versiooni avaldamine esimese kvartali
lõpuks ja kriisiohje IKT-keskkonna esimese
versiooni avaldamine neljanda kvartali lõpuks

67

68

ÜHTNE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU

Arv

SRB 2018. aasta keskses tulemusnäitajad

Eesmärk

Väärtus

Lõpule viidud
2018. aasta lõpuks

2019. aasta
kolmas kvartal

Märkused

15

Avariitaaste andmekeskuse kasutuselevõtmine

Avariitaastekeskuse kasutuselevõtmine on keeruline
ülesanne, mille puhul esines hankemenetlustes ja
raamlepingute sõlmimisel suuri viivitusi. Seega on
keskuse kasutuselevõtmise kavandatud kuupäev läbi
vaadatud, võttes arvesse selle sõltuvust koostatava
talitluspidevuse kavast.

16

Nõuetele vastavust käsitlevate taotluste ja
õigusnõustamise taotluste ning kohtuvaidluste ja
SRB apellatsioonikomisjoni juhtumite õigeaegne
menetlemine

90%

93,4%

Keskmiselt menetleti nimetatud taotlusi
õigeaegselt 93,4% juhtudest. Õigeaegselt menetleti
100% kohtuvaidlustega seotud taotlusi ja SRB
apellatsioonikomisjoni juhtumeid; nõuetele vastavust
käsitlevate taotluste ja õigusnõustamise taotluste puhul
oli see näitaja vastavalt 96% ja 84%.

17

Arvete õigeaegne maksmine

90%

98,7%

SRB finantsmääruse artiklis 73 on kehtestatud maksete
tegemise tähtajaks 30, 60 või 90 (kalendri)päeva,
sõltuvalt lepingu keerukusest. See ajavahemik algab
ajast, mil SRB arve kätte saab, ja lõpeb SRB konto
debiteerimise kuupäeval. Selle aja jooksul tuleb teostada
kõik arve kontrollimise, heakskiitmise ja maksmise
etapid.

18

Sisekontrollistandardite rakendamine

Riskihindamisaruanne kolmanda
kvartali lõpuks

Jah

Kogu SRB-d käsitlevate riskide tuvastamise ja hindamise
aruanne valmis 2018. aasta septembris.

2018. AASTA ARUANNE

9. lisa. Täiskogu liikmed
TÄISKOGU LIIKMED 31. DETSEMBRI 2018. AASTA SEISUGA
AMET

NIMI

ASUTUS

Esimees

Elke KÖNIG

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Aseesimees

Timo LÖYTTYNIEMI

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Täistööajaga nõukogu liige

Mauro GRANDE

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Täistööajaga nõukogu liige

Antonio CARRASCOSA

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Täistööajaga nõukogu liige

Boštjan JAZBEC

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Täistööajaga nõukogu liige

Dominique LABOUREIX

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Romain STROCK

Luksemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Nicole STOLK-LUYTEN

Madalmaad, De Nederlandsche Bank

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Dana MEAGER

Slovakkia, Slovak Resolution Council

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Aldo GIORDANO

Malta, Malta Financial Services Authority

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Riin HEINASTE

Eesti, Finantsinspektsioon (Eesti finantsjärelevalve ja
kriisilahendusasutus)

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Klaus KUMPFMÜLLER

Austria, Austrian Financial Market Authority

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Tuija TAOS

Soome, Finnish Financial Stability Authority

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Thorsten PÖTZSCH

Saksamaa, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Luis Augusto Maximo DOS
SANTOS

Portugal, Banco de Portugal

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Marko BOSNJAK

Sloveenia, Banka Slovenije

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Frédéric VISNOVSKY

Prantsusmaa, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Jaime PONCE HUERTA

Hispaania, FROB (Hispaania kriisilahenduse täitevasutus)

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Pierre WUNSCH

Belgia, National Bank of Belgium

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Michalis STYLIANOU

Küpros, Central Bank of Cyprus

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Vasileios MADOUROS

Iirimaa, Central Bank of Ireland

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Tomas GARBARAVIČIUS

Leedu, Bank of Lithuania

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Maria MAVRIDOU

Kreeka, Bank of Greece

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Enzo SERATA

Itaalia, Banca d’Italia – Resolution Unit

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku
kriisilahendusasutust

Jelena LEBEDEVA

Läti, Financial and Capital Market Commission

Vaatleja vastavalt täiskogu kodukorra artiklile 3.2

Jesus SAURINA

Hispaania, Banco de España – Hispaania kriisilahendusasutuse
esindaja

Vaatleja

Ignazio ANGELONI

Euroopa Keskpank
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AMET

NIMI

ASUTUS

Vaatleja

Olivier GUERSENT

Euroopa Komisjon, finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja
kapitaliturgude liidu peadirektoraat

Vaatleja

Isabelle VAILLANT

Euroopa Pangandusjärelevalve

2018. AASTA ARUANNE

10. lisa. Sõnastik
kriisilahenduse kolleegiumid

Moodustatud vastavalt pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artiklile 88, et koordineerida tööd
konsolideerimisgrupi tasandi kriisilahendusasutuste ja mitteosalevate liikmesriikide riiklike kriisilahendusasutuste vahel.

sisemised kriisilahendusmeeskonnad

Moodustatud vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklile 83, et paremini koordineerida kriisilahenduskavade koostamist
ja tagada sujuv teabevahetus riiklike kriisilahendusasutuste vahel. Asutusesisesed kriisilahendusüksused moodustati kõikide
pangandusgruppide jaoks, kuhu kuuluvad vähemalt kahes pangandusliidu riigis asutatud juriidilised isikud.

kriisilahenduskõlblikkuse hindamine

Kõikide globaalsete süsteemselt oluliste pankade suhtes korraldatav iga-aastane menetlus, et edendada nõuetekohast ja ühtset
kriisilahenduskõlblikkuse aruandlust globaalsel tasandil ja määrata, mida tuleb teha, et lahendada kriisilahenduskõlblikkusega
seotud olulised korduvad küsimused. Kriisilahenduskõlblikkuse hindamine korraldatakse kriisiohjerühmades.

omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõue

Selle peab kehtestama kriisilahendusasutus, et tagada kriisilahendusvahendite, sealhulgas kohustuste ja nõudeõiguste
teisendamise vahendi tõhus kohaldamine, st omakapitali ja võla mahakandmine või ümberkujundamine.

võlausaldajate võrdse kohtlemise
põhimõte

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kriisilahenduse üldpõhimõtteid käsitleva artikli 34 lõike 1 punktis g
määratletud põhimõttega tuleb võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtte alusel tagada, et ükski võlausaldaja ei kata kahjumit
suuremas osas kui see, mida ta oleks katnud tavalises pankrotimenetluses. Samuti nõutakse pankade finantsseisundi taastamise ja
kriisilahenduse direktiivi artikli 34 lõike 1 punktiga i, et kriisilahendusmeetmeid võetaks kooskõlas kõnealuses direktiivis sätestatud
kaitsemeetmetega (üks kaitsemeetmetest on võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõte).

ühine eelarvepõhine kaitsekord

Mehhanism, mis töötatakse välja ühtse kriisilahendusfondi üleminekuperioodi jooksul ning mis võimaldab ja lihtsustab ühtsel
kriisilahendusfondil laenude võtmist olukorras, kus pangandussektor ei rahasta fondi piisavalt. Seda süsteemi kasutatakse viimase
abinõuna ja täielikus vastavuses riigiabi eeskirjadega. Pangandussektor vastutab lõpliku tagasimaksmise eest kõikides osalevates
liikmesriikides kogutavate maksete abil, mille hulka kuuluvad liikmesriikide ex post-osamaksed.

riskivähenduspakett

Terviklik reformide pakett, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 2016. aasta novembris ja mille eesmärk on võtta pankade
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi, ühtse kriisilahenduskorra määruse ning kapitalinõuete määruse ja direktiivi
muutmise teel Euroopa õiguskeskkonda üle mitmesugused rahvusvahelised õigusraamistikud, mis käsitlevad näiteks kogu
kahjumikatmisvõimet. Kaasseadusandjad jõudsid riskivähenduspaketi suhtes lõplikule kokkuleppele 2019. aasta alguses.
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Euroopa Liiduga suhtlemine
Isiklikult
Kogu Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Lähima teabekeskuse
aadressi leiate veebisaidilt: https://europa.eu/european-union/contact_et
Telefoni või e-posti teel
Europe Direct on teenistus, mis vastab teie küsimustele Euroopa Liidu kohta.
Saate selle teenistusega ühendust võtta
– tasuta telefoninumbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (teatud operaatorid võivad nende
kõnede eest tasu võtta);
– järgmisel standardnumbril: +32 22999696 või
– e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi kohta teabe leidmine
Veebis
Teave Euroopa Liidu kohta kõigis ELi ametlikes keeltes on Euroopa Liidu
veebilehel: https://europa.eu/european-union/index_et
ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saate alla laadida või tellida aadressil https://
publications.europa.eu/et/publications. Tasuta väljaannete mitu eksemplari on
võimalik saada, võttes ühendust Europe Directi või kohaliku teabekeskusega (vt
https://europa.eu/european-union/contact_et).
ELi õigus ja seotud dokumendid
Juurdepääsuks ELi õigusteabele, sealhulgas kõigile ELi õigusaktidele alates
1952. aastast kõigis ametlikes keeltes, vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaali (http://data.europa.eu/euodp/et) kaudu pääseb
juurde ELi andmestikele. Andmeid saab alla laadida ja tasuta kasutada ärilistel ja
mitteärilisel eesmärkidel.
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