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DAĦLA

X’differenza tagħmel sena. L-ewwel xhur tal-2020 
huma tabilħaqq differenti ħafna minn dawk tal-
2019. Ħadd ma jista’ jimmaġina bħal daż-żmien 
sena ilu, il-COVID-19 qiegħed magħna u ftit li 
xejn hemm dubju li se nibqgħu nħossu l-impatt 
tal-pandemija tal-COVID-19 għal xi żmien. Taħt 
il-gwida tar-regolaturi, l-industrija bankarja kisbet 
ħafna fl-ippjanar ta’ riżoluzzjoni fi snin reċenti, 
u huwa fl-interess tagħna lkoll li din il-ħidma 
tkompli. Il-banek issa jinsabu f’qagħda ħafna iktar 
sikura minn dik li kienu fiha fl-2008. Għalhekk, iċ-
ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2020, li beda 
f’April  2020, se jallinja l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni 
għall-banek tal-SRB kollha għall-istess ċiklu ta’ 
12-il xahar. Din il-bidla mhux biss se timplimenta 
d-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Pakkett Bankarju, 
iżda se tiffaċilita wkoll il-proċess ta’ ppjanar ta’ 
riżoluzzjoni għall-banek u għall-awtoritajiet ta’ 
riżoluzzjoni. Il-bidliet il-ġodda se jġibu magħhom 
titjib fil-kwalità għall-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, bil-
pjanijiet kollha bbażati fuq id-data l-aktar reċenti.

Kemm jekk fi żminijiet ekonomiċi tajbin kif ukoll 
fi żminijiet ta’ sfida, l-SRB jaħdem mill-qrib ma’ ħafna awtoritajiet, bħall-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni 
nazzjonali (NRAs), il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), il-Kummissjoni Ewropea, u l-kontropartijiet 
internazzjonali tiegħu. Flimkien, qed nimmonitorjaw u nindirizzaw l-isfidi ppreżentati mill-pandemija 
tal-COVID-19. L-SRB se jadotta approċċ pragmatiku b’sens komun kif u meta jkun meħtieġ. Rigward 
il-miri vinkolanti eżistenti tal-MREL, l-SRB biħsiebu jadotta approċċ li jħares ’il quddiem fir-rigward ta’ 
banek li jistgħu jiffaċċjaw diffikultajiet biex jissodisfaw dawk il-miri qabel ma jidħlu fis-seħħ deċiżjonijiet 
ġodda li jagħmlu parti miċ-ċiklu ta’ riżoluzzjoni għall-2020. Il-fokus tagħna se jkun fuq dawn id-
deċiżjonijiet u l-miri għall-2020, u nitolbu lill-banek biex ikomplu bl-isforzi tagħhom biex jipprovdu 
d-data meħtieġa dwar l-MREL għaċ-ċiklu li ġej.

Jien nemmen li dan l-approċċ se jagħti lill-banek il-flessibbiltà li jistgħu jkunu jeħtieġu, kif ukoll jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi. Fl-istess ħin, il-ħidma kollettiva tagħna dwar ir-riżolvibbiltà trid tkompli b’pass 
kostanti biex tiġi żgurata l-istabbiltà fis-sistema finanzjarja tagħna.

Is-sitwazzjoni straordinarja li nħolqot minħabba l-pandemija tal-COVID-19 tfakkarna kemm huwa 
importanti li jsir progress fuq id-dossiers ta’ politika ewlenin, inklużi skema ta’ assigurazzjoni ta’ 
depożitu komuni, l-operazzjonalizzazzjoni tal-garanzija ta’ kontinġenza komuni, soluzzjoni għal-
likwidità fir-riżoluzzjoni, l-ikkompletar tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali u allinjament aħjar bejn ir-
riżoluzzjoni u l-insolvenza, inkluża sistema ta’ likwidazzjoni għall-banek u proċedura armonizzata 
għall-irtirar ta’ liċenzja bankarja. L-okkorrenza ta’ kriżi ekonomika f’daqqa fuq skala kbira għandha tkun 
tfakkira ċara li ma nistgħux ninsew l-għan tal-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja, sabiex din tkun tista’ 
topera bil-potenzjal sħiħ tagħha.
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Meta jittieħed kont tal-kisbiet tagħna sa issa, l-SRB jista’ jkun kburi li l-qafas ta’ riżoluzzjoni sar 
komponent stabbilit sew tar-regolamentazzjoni finanzjarja. Matul l-2019 komplejna bl-isforzi 
tagħna biex inkomplu nsaħħu dan il-qafas f ’kooperazzjoni mill-qrib mal-NRAs u mal-banek 
taħt il-mandat tal-SRB, billi tejjibna aktar il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni tagħna, b’hekk saħħaħna 
r-riżolvibbiltà tal-banek, u billi bdejna nimplimentaw id-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Pakkett 
Bankarju. Aħna komplejna nistinkaw biex nissodisfaw il-mandat tagħna li ngħinu biex tiġi 
promossa l-istabbiltà finanzjarja u biex niżguraw li l-fondi tal-kontribwenti jiġu protetti f ’każ li 
jfalli xi bank sistemikament importanti.

Sabiex jinkiseb l-għan komuni tal-bini tar-riżolvibbiltà flimkien, u biex isir avvanz ulterjuri dwar il-
valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, riżultat ewlenin fl-2019 kien id-dokument Aspettattivi għall-Banek, li ġie 
miftuħ għal konsultazzjoni pubblika f’Ottubru 2019 u finalment ippubblikat fl-1 ta’ April 2020. Dan id-
dokument mhuwiex sett ta’ politiki ġodda, iżda minflok jikkompila l-ħidma tal-SRB sa issa f’dokument 
uniku u jesprimi b’mod ċar u konkret l-aspettattivi fir-rigward tal-banek dwar kif għandhom isiru 
riżolvibbli f ’diversi oqsma. Għalhekk dan jipprovdi gwida ċara, prattika tajba u benchmarking – kemm 
għall-banek kif ukoll għall-valutazzjoni tal-SRB. Meta titqies l-aħjar prattika fil-ġestjoni tar-riskju u 
fil-governanza, jista’ jingħad li r-rekwiżiti deskritti fl-Aspettattivit għall-Banek ma għandhomx ikunu 
sorpriża għal kwalunkwe maniġment responsabbli ta’ bank.

L-ittri ta’ prijorità tal-SRB, li huma ittri annwali miktuba apposta għal kull bank u li jenfasizzaw il-
prijoritajiet li kull bank għandu jiffoka fuqhom individwalment sabiex isir riżolvibbli, jużaw l-Aspettattivi 
għall-Banek bħala punt referenzjarju ġdid. Il-gwida ċara espressa mill-ittri ta’ prijorità se tiġi segwita 
minn valutazzjoni tagħna tal-progress li jkun sar. Jekk ikun meħtieġ, abbażi ta’ din il-valutazzjoni l-SRB 
jagħti bidu għal proċeduri ta’ impediment, jekk il-banek ma jagħmlux biżżejjed progress biex isiru 
riżolvibbli.

Barra minn hekk, fl-2019 l-SRB kompla jsaħħaħ u jaġġorna 106 pjanijiet ta’ riżoluzzjoni billi approfondixxa 
l-kunsiderazzjonijiet ibbażati fuq il-politika tal-MREL l-aktar reċenti u politiki ta’ riżoluzzjoni oħra, 
filwaqt li fl-istess ħin inkorpora l-ewwel dispożizzjonijiet tal-Pakkett Bankarju  (1). B’mod parallel, 
għadha għaddejja l-ħidma interna dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet il-ġodda li se jkunu 
applikabbli mit-28 ta’ Diċembru 2020.

Rigward it-tisħiħ tar-riżolvibbiltà għall-banek globali sistemikament importanti (G-SIBs) f ’kooperazzjoni 
mill-qrib mas-sħab internazzjonali tagħna, l-SRB laħaq stadju importanti ieħor billi ffirma l-ftehimiet 
ta’ kooperazzjoni speċifiċi għall-istituzzjonijiet għall-gruppi ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet għall-G-SIBs taħt 
il-mandat tal-SRB. Il-kooperazzjoni internazzjonali, fi ħdan l-UE u mal-kontropartijiet internazzjonali 
tagħna, għadha fokus ewlieni u hija meħtieġa biex tinkiseb ir-riżolvibbiltà ta’ gruppi bankarji 
internazzjonali kumplessi fil-futur ukoll. Fl-2019, il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRF) kompla jibni 
l-kapaċità tiegħu u sa nofs l-2020, qed nistennew li jkun irnexxielu jiġbor madwar żewġ terzi fil-mira 
finali tiegħu tal-flus.

Fl-aħħar nett, nixtieq nirringrazzja lill-membri tal-persunal kollha tal-SRB, lill-Membri tal-Bord kif ukoll 
lis-sħab tagħna fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali għall-ħidma iebsa, id-dedikazzjoni u 

(1) Ċerti dispożizzjonijiet tas-CRR2 dwar ir-rekwiżiti ta’ TLAC u kriterji ta’ eliġibbiltà li daħlu direttament fis-seħħ fis-27 ta’ Ġunju 2019 u ġew 
indirizzati f ’addendum tal-politika tal-MREL tal-SRB għall-2018 (https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/crr_addendum_to_the_2018_
srb_mrel_policy.pdf ).
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l-kooperazzjoni eċċellenti tagħhom – is-sena li għaddiet iżda wkoll bħalissa fiċ-ċirkustanzi straordinarji 
attwali – fil-kisba tal-għan komuni tagħna. It-triq quddiemna taf tkun diffiċli, iżda ninsab fiduċjuż li 
jekk inkomplu f’dan l-ispirtu fl-2020 u lil hinn minnu, se nilħqu l-istadji importanti li jmiss sabiex il-
banek kollha jsiru riżolvibbli u b’hekk tiġi ppreservata l-istabbiltà finanzjarja u jiġu protetti l-flus tal-
kontribwenti.
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TAQSIRIET

AHWP grupp ta’ ħidma ad hoc

ARN awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni

BRRD direttiva dwar l-irkupru u 
r-riżoluzzjoni tal-banek

CCP kontroparti ċentrali

CCS Sistema ta’ Ġbir tal-
Kontribuzzjonijiet

CoAg ftehim ta’ kooperazzjoni

CoFra ftehim qafas ta’ kooperazzjoni

CS Segretarjat Korporattiv

EBA Awtorità Bankarja Ewropea

EDIS skema Ewropea ta’ assigurazzjoni 
tad-depożiti

FAS sistema ta’ kontabbiltà finanzjarja

FMI infrastruttura tas-suq finanzjarju 
(eż. CCPs)

FMI Fond Monetarju Internazzjonali

FSAP programm ta’ Valutazzjoni tas-
Settur Finanzjarju

FSB Bord għall-Istabilità Finanzjarja

FTWP programm ta’ ħidma trilaterali 
ulterjuri

GLRA awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell 
tal-grupp

G-SIB bank globali sistemikament 
importanti

HR riżorsi umani

ICS standard(s) ta’ kontroll intern

ICT teknoloġija tal-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni

IPC impenn ta’ pagament irrevokabbli

IRT tim intern ta’ riżoluzzjoni

JRC Ċentru Konġunt tar-Riċerka

Kumitat 

ECON Kumitat tal-Parlament Ewropew 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji

LAA ammont ta’ assorbiment tat-telf

LDT mudell tad-data dwar 
l-obbligazzjonijiet

LFA ftehim dwar faċilità ta’ self

LSI istituzzjoni inqas sinifikanti

MAP programm ta’ ħidma pluriennali

MCC imposta fuq il-fiduċja fis-suq

MREL rekwiżiti minimi għal fondi proprji 
u obbligazzjonijiet eliġibbli

MtQ memorandum ta’ qbil

NCA awtorità nazzjonali kompetenti

NCWO l-ebda kreditur ma jmur agħar

O-SII istituzzjoni oħra sistematikament 
importanti

RAP proċess ta’ valutazzjoni tar-
riżolvibbiltà

RCA ammont ta’ rikapitalizzazzjoni

RWA ass imwieżen għar-riskju

SI istituzzjoni sinifikanti

SM Stat(i) Membru(Membri)

SME intrapriża żgħira u ta’ daqs medju

SRB Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

SRF Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni

SRM Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni

SRMR regolament dwar il-Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni

TFAK Task Force dwar Azzjoni 
Koordinata

TLAC kapaċità totali ta’ assorbiment 
tat-telf

WS fluss tal-ħidma

ŻE żona tal-euro
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SOMMARJU EŻEKUTTIV

Matul l-2019, li kienet il-ħames sena ta’ servizz mill-konċepiment tiegħu, l-SRB għamel progress 
kontinwu fit-tisħiħ tal-qafas ta’ riżoluzzjoni, fl-avvanzar tal-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u fl-intensifikazzjoni 
ulterjuri tad-djalogu, kemm mal-banek kif ukoll ma’ awtoritajiet oħra ta’ riżoluzzjoni u superviżorji fl-
Unjoni Bankarja u lil hinn minnha.

Abbażi tal-prijoritajiet ifformulati fil-programm ta’ ħidma għall-2019, il-programm ta’ ħidma pluriennali 
mill-2018 sal-2020, u l-ħidma tas-snin preċedenti, l-SRB kompla jiffoka l-ħidma tiegħu fl-2019 fuq 
l-oqsma operazzjonali prinċipali li ġejjin:

(I) Tisħiħ tar-riżolvibbiltà għal istituzzjonijiet sinifikanti u istituzzjonijiet inqas sinifikanti;

(II) Trawwim ta’ qafas ta’ riżoluzzjoni robust;

(III) Tħejjija u twettiq ta’ ġestjoni effettiva ta’ kriżijiet;

(IV) Operazzjonalizzazzjoni tal-SRF;

(V) Stabbiliment ta’ organizzazzjoni effikaċi u effiċjenti.

Ir-Rapport Annwali tal-SRB għall-2019 juri li l-objettivi identifikati fil-programm ta’ ħidma tal-SRB 
għall-2019 fil-biċċa l-kbira ntlaħqu. B’mod partikolari, il-kisbiet prinċipali tal-SRB kienu dawn li ġejjin:

 � Filwaqt li l-SRB jistinka biex ikompli jsaħħaħ il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni u b’hekk ir-riżolvibbiltà 
tal-istituzzjonijiet sinifikanti taħt il-mandat tiegħu, huwa kompla jaġġorna u jtejjeb 
106 pjanijiet ta’ riżoluzzjoni f ’kooperazzjoni mill-qrib mal-NRAs, u kkontribwixxa għal ħames 
pjanijiet ospitanti abbozzati minn awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp tal-UE. Fl-
2019, il-Kumitat ta’ Tmexxija għaċ-Ċiklu ta’ Ppjanar ta’ Riżoluzzjoni li kien għadu kemm 
jinħoloq ikkoordina l-isforzi konsiderevoli biex jiġi allinjat l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni għall-
banek tal-SRB kollha għall-istess ċiklu ta’ 12-il xahar minn April 2020; dan se jwassal għal 
twaqqit ottimizzat tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u tad-dati referenzjarji tal-SRB bl-użu tad-data 
l-aktar reċenti, u jimplimenta d-dispożizzjonijiet tal-Pakkett Bankarju, li għandu jippermetti 
li l-SRB jkollu pjanijiet iffurmati kompletament matul iċ-ċikli tal-2020/2021, ħafna qabel 
tmiem il-perjodi ta’ tranżizzjoni tal-MREL ipprovduti mill-Pakkett Bankarju. Fir-rigward 
tal-funzjoni ta’ sorveljanza tal-LSI, li għandha l-għan li tiżgura approċċi ta’ riżoluzzjoni 
konsistenti fi ħdan l-Unjoni Bankarja, l-SRB irċieva notifiki għal 1  243  abbozz ta’ pjan ta’ 
riżoluzzjoni għaċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2019 mingħand l-NRAs, li rriżultaw 
f’kopertura totali ta’ 85.3 % tal-LSIs li għalihom kien meħtieġ ippjanar ta’ riżoluzzjoni fl-2019.

 � Wieħed mir-riżultati ewlenin tal-2019 kien id-dokument Aspettattivi għall-Banek, li kien 
l-ewwel dokument li nfetaħ għal konsultazzjoni pubblika f’Ottubru 2019 u li ġie ppubblikat 
fil-verżjoni finali tiegħu fl-1 ta’ April 2020. Dan id-dokument jieħu kont tal-politiki interni 
stabbiliti ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni adottati u jirrefletti l-aħjar prattiki u jistabbilixxi punti 
ta’ riferiment għall-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà tal-banek. Barra minn hekk, dan jipprovdi 
ċarezza lill-parteċipanti fis-suq dwar l-azzjonijiet li l-SRB jistenna li l-banek jieħdu, u se 
jikkostitwixxi l-punt referenzjarju l-ġdid għal ittri ta’ prijorità individwalizzati mibgħuta lil 
kull bank, biex b’hekk il-banek ikunu perfettament konxji minn kif jagħmlu lilhom infushom 
riżolvibbli.
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 � Barra minn hekk, l-SRB kompla bil-ħidma fuq aspetti importanti bħall-kontinwità 
operazzjonali, il-kontinwità ta’ aċċess għal servizzi tal-FMI, l-istralċ solventi, u l-likwidità 
fir-riżoluzzjoni u l-valwazzjoni, filwaqt li l-SRB ippubblika wkoll it-tieni parti tal-politika tal-
MREL tiegħu għall-2018 u addendum, kif ukoll il-politika li tiddeskrivi l-approċċ tal-SRB 
għall-valutazzjoni tal-interess pubbliku. B’mod ugwali, twettqu b’intensità kbira t-tħejjijiet 
interni għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Pakkett Bankarju.

 � Rigward il-kooperazzjoni internazzjonali, l-SRB kompla jikkontribwixxi l-għarfien espert 
tiegħu għad-diskussjonijiet regolatorji kemm fil-proċess leġiżlattiv tal-UE kif ukoll f ’forums 
internazzjonali bħall-Bord għall-Istabilità Finanzjarja (FSB), sabiex isir progress fuq elementi 
kostitwenti importanti li jifdal bħal-likwidità fir-riżoluzzjoni. Sabiex isaħħaħ il-kooperazzjoni 
bilaterali mal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni ta’ pajjiżi terzi għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni dwar il-
G-SIBs, l-SRB iffinalizza n-negozjati multilaterali kumplessi dwar ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
speċifiċi għall-istituzzjonijiet għal gruppi ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet, li kien stadju importanti. 
Barra minn hekk, l-SRB ffirma wkoll l-hekk imsejjaħ skambju ta’ ittri mal-Aġenzija Ġappuniża 
tas-Servizzi Finanzjarji.

 � Rigward it-tħejjija għal kriżijiet, it-Tim Tattiku ta’ Riżoluzzjoni (RTT) beda jikkoordina 
l-proċessi interni biex iżid it-tħejjija għal kriżijiet, u għen fl-organizzazzjoni b’suċċess ta’ 
diversi sessjonijiet ta’ prattika li fihom ipparteċipaw b’mod attiv għadd ta’ NRAs.

 � Fl-2019, l-SRF ġabar EUR 7.8 biljun f’kontribuzzjonijiet ex ante, kif ikkalkulat mill-SRB, sabiex 
jinkiseb il-livell fil-mira aġġustat mill-ġdid. L-ammonti miżmuma fl-SRF attwalment jilħqu 
total ta’ EUR 33 biljun. Barra minn hekk, l-SRF wettaq b’suċċess l-attivitajiet ta’ investiment 
tiegħu għall-2019 mas-sieħeb ta’ esternalizzazzjoni magħżul għall-ġestjoni tal-portafoll u 
s-servizzi ta’ kustodja, li ġġenera redditu totali pożittiv għall-ewwel darba.

 � Fl-isforzi tiegħu biex ikompli jiżviluppa l-istruttura organizzazzjonali, l-SRB kompla jtejjeb 
il-proċessi u l-istrutturi interni, prinċipalment dawk relatati mal-infrastruttura tal-ICT għall-
ippjanar ta’ riżoluzzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet, bħall-ewwel rilaxx tal-Maħżen tad-Data u 
l-implimentazzjoni tal-proġett Ready-for-crisis.
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QAFAS ISTITUZZJONALI

F’konformità mal-Artikolu  50 tar-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRMR), 
dan id-dokument jippreżenta r-Rapport Annwali tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB) għall-2019, li 
jiddeskrivi l-attivitajiet u l-prestazzjoni tal-SRB fl-2019. Il-ħidma mwettqa matul is-snin preċedenti 
kellha l-għan li tikseb u timplimenta l-viżjoni, il-missjoni u l-mandat tal-SRB.

(A) IL-VIŻJONI TAL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

L-SRB jistinka biex ikun awtorità ta’ riżoluzzjoni fdata u rrispettata b’kapaċità ta’ riżoluzzjoni qawwija 
fil-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRM) u biex jaġixxi malajr u b’mod xieraq, konsistenti 
u proporzjonali fl-istabbiliment u l-infurzar ta’ sistema effettiva ta’ riżoluzzjoni għall-banek fil-
ġuriżdizzjonijiet tal-SRM, b’hekk jiġu evitati salvataġġi futuri. L-SRB għandu l-għan li jkun ċentru ta’ 
għarfien espert fir-riżoluzzjoni tal-banek fl-Unjoni Bankarja u lil hinn minnha.

(B) IL-MISSJONI TAL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

L-SRB huwa l-awtorità ċentrali ta’ riżoluzzjoni fi ħdan l-Unjoni Bankarja. Flimkien mal-awtoritajiet ta’ 
riżoluzzjoni nazzjonali (NRAs) tal-Istati Membri (SM) parteċipanti, huwa jifforma l-SRM. L-SRB jaħdem 
mill-qrib mal-NRAs, mal-Kummissjoni Ewropea (il-Kummissjoni), mal-Bank Ċentrali Ewropew (il-BĊE), 
mal-Awtorità Bankarja Ewropea (l-EBA), u mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs). Il-missjoni 
tiegħu hi li jiżgura riżoluzzjoni ordnata ta’ banek inadempjenti b’impatt minimu fuq l-ekonomija reali, 
is-sistema finanzjarja, il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri parteċipanti u aktar. Ir-rwol tal-SRB huwa 
proattiv: minflok ma jistenna li jfeġġu sitwazzjonijiet ta’ riżoluzzjoni, l-SRB jiffoka fuq l-ippjanar ta’ 
riżoluzzjoni u t-tisħiħ tar-riżolvibbiltà, biex jiġu evitati l-impatti negattiv potenzjali ta’ falliment ta’ bank 
fuq l-ekonomija u l-istabbiltà finanzjarja.

(C) IL-MANDAT TAL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

Sabiex itejjeb l-istabbiltà finanzjarja, l-SRB iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni bħala attività li tħares 
’il quddiem. Jekk bank fi ħdan il-mandat tal-SRB jkun qed ifalli jew x’aktarx li jkun se jfalli u jissodisfa 
l-kriterji għal riżoluzzjoni, l-SRB iwettaq ir-riżoluzzjoni tiegħu permezz tal-hekk imsejħa skema ta’ 
riżoluzzjoni. L-SRB huwa responsabbli wkoll mill-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRF) iffinanzjat mill-
industrija, li ġie stabbilit sabiex jipprovdi finanzjament anċillari biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva 
tal-iskemi ta’ riżoluzzjoni f ’ċerti ċirkostanzi. Barra minn hekk, l-SRB jissorvelja l-funzjonament konsistenti 
tal-SRM fl-intier tiegħu. L-SRB ġie stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 806/2014 (ir-Regolament dwar 
il-Mekkaniżmu Uniku ta᾽ Riżoluzzjoni jew l-SRMR), u beda jopera bħala aġenzija indipendenti tal-
Unjoni Ewropea fl-1  ta’  Jannar 2015. Fl-1  ta’  Jannar 2016, huwa assuma l-mandat legali sħiħ tiegħu 
għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet kollha relatati mar-riżoluzzjoni. Matul 
il-ħidma tiegħu, l-SRB jibqa’ responsabbli lejn il-partijiet ikkonċernati tiegħu.
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(D) RESPONSABBILTÀ

L-SRMR jistabbilixxi qafas sostantiv u robust ta’ responsabbiltà għall-attivitajiet tal-SRB fir-rigward 
tal-Parlament Ewropew (il-Parlament), tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (il-Kunsill) u tal-Kummissjoni 
Ewropea.

Wieħed mill-mezzi ewlenin ta’ responsabbiltà huwa r-rapport annwali li, f ’konformità mal-SRMR 
(l-Artikolu  50(1)(g)), għandu jiġi adottat mill-SRB fis-Sessjoni Plenarja tiegħu. Imbagħad, l-SRB 
għandu jibagħtu lill-Parlament, lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (il-Qorti tal-Awdituri jew il-QEA).

Il-President irid jippreżenta r-rapport annwali fil-pubbliku lill-Parlament u lill-Kunsill (l-Artikolu 45(3) 
tal-SRMR). Il-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti jistgħu jissottomettu wkoll 
osservazzjonijiet motivati dwar ir-rapport annwali, li l-SRB jwieġeb għalihom.

Għall-implimentazzjoni tal-SRMR, ir-rappreżentanti taċ-ċittadini Ewropej fil-Parlament iżommu lill-
SRB responsabbli permezz ta’ seduti ta’ smigħ pubbliku regolari u skambji ad hoc ta’ fehmiet mal-
President waqt il-laqgħat tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew 
(il-Kumitat ECON). Il-President jista’ jinstema’ wkoll mill-Kunsill, fuq talba tal-Kunsill.

L-SRB jrid iwieġeb verbalment jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jiġu indirizzati lilu mill-Parlament 
u mill-Kunsill. Il-parlament nazzjonali ta’ Stat Membru parteċipant jista’ wkoll jistieden lill-President 
sabiex jipparteċipa fi skambju ta’ fehmiet rigward ir-riżoluzzjoni ta’ entitajiet fl-Istat Membru rilevanti.

Bl-għan li jinforma u li jikkomunika mal-pubbliku dwar il-ħidma, il-missjoni u l-mandat tiegħu, l-SRB 
laħaq b’mod attiv lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku ġenerali billi nieda l-ewwel konsultazzjoni 
pubblika tiegħu għad-dokument Aspettattivi għall-Banek, iżda wkoll billi ppubblika informazzjoni 
speċjali fuq is-sit web tiegħu, bħar-rekwiżit minimu tal-SRB għall-politika dwar fondi proprji u 
obbligazzjonijiet eliġibbli (MREL), u billi mexxa djalogi industrijali u organizza r-raba’ konferenza tal-
SRB, li kollha kemm huma se jiġu elaborati aktar fid-diversi kapitoli. Il-President u l-Membri l-oħra tal-
Bord żaru wkoll pajjiżi individwali biex jibnu u jsaħħu l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali rilevanti u 
mal-partijiet ikkonċernati.
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1. TISĦIĦ TAR-
RIŻOLVIBBILTÀ TAL-
BANEK TAL-SRB U TA’ 
ISTITUZZJONIJIET INQAS 
SINIFIKANTI

Sabiex jissodisfa l-mandat tiegħu biex tiġi żgurata r-riżolvibbiltà tal-banek u l-istituzzjonijiet 
transkonfinali f ’każ li jfallu, b’impatt minimu fuq l-ekonomija reali u l-finanzi pubbliċi, parti 
predominanti mill-ħidma regolari tal-SRB tikkonsisti fl-abbozzar ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-
banek kollha taħt il-mandat tiegħu, l-istabbiliment ta’ miri vinkolanti tal-MREL u l-identifikazzjoni 
u t-tneħħija tal-ostakoli għar-riżolvibbiltà. It-tisħiħ ulterjuri ta’ funzjoni effettiva ta’ sorveljanza 
tal-LSI huwa qasam strateġiku ewlieni ieħor sabiex jiġu żgurati attivitajiet konsistenti ta’ ppjanar 
ta’ riżoluzzjoni fost il-banek kollha fl-Unjoni Bankarja. F’dawn l-isforzi kollha, kienet essenzjali 
kollaborazzjoni tajba u mill-qrib mal-NRAs.

1.1. Pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-banek tal-SRB

Kien hemm għadd totali ta’ 128 bank taħt il-mandat tal-SRB fl-2019. Filwaqt li l-għadd globali fil-bidu 
u fi tmiem l-2019 baqa’ ma nbidilx, kien hemm fluttwazzjonijiet u żviluppi għal għadd ta’ banek. 
Diversi banek ma baqgħux taħt il-mandat tal-SRB minħabba li tilfu l-istatus tagħhom ta’ istituzzjonijiet 
sinifikanti billi naqqsu l-attivitajiet transkonfinali tagħhom, jew minħabba fużjonijiet jew bidliet fil-
kamp ta’ applikazzjoni minħabba l-Pakkett Bankarju. Bl-istess mod, għadd ta’ banek daħlu wkoll fil-
mandat tal-SRB fl-2019, fil-parti l-kbira minħabba li rrilokaw parti mill-attivitajiet tagħhom ġewwa 
l-Unjoni Bankarja minħabba Brexit.
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It-tabella ta’ hawn taħt tipprovdi stampa ġenerali tal-għadd ta’ banek taħt il-mandat tal-SRB skont 
l-Istat Membru (2)

Tabella 1: Stampa ġenerali dettaljata tal-attività ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni skont l-Istat Membru

SM Għadd ta’ banek 
tal-SRB

fl-1 ta’ Jannar 2019

Għadd ta’ banek 
tal-SRB fil-

31 ta’ Diċembru 2019

Pjanijiet ta’ riżoluzzjoni adottati għaċ-ċiklu 
ta’ ppjanar tal-2018 (3)

Deċiżjonijiet dwar l-MREL adottati għaċ-ċiklu 
ta’ ppjanar tal-2018 (4)

Għadd totali Li minnhom obbligi 
ssimplifikati

Konsolidati Individwali (5)

BE 8 8 7 0 5 4
DE 23 22 20 1 13 8
EE 3 3 1 0 0 0
IE 7 6 5 1 4 7
EL 4 4 4 0 4 2
ES 12 13 12 0 12 5
FR 12 12 11 1 9 10
IT 13 13 11 0 9 6
CY 4 3 1 0 0 0
LV 3 4 1 0 1 0
LT 2 3 0 0 0 0
LU 5 5 5 0 4 4
MT 3 3 2 0 2 0
NL 7 7 7 2 4 4
AT 8 8 7 0 7 6
PT 5 5 4 0 4 2
SI 3 3 3 0 3 0
SK 3 3 2 0 2 0
FI 3 3 3 0 2 0
Total 128 128 106 5 85 58

 � 106 pjanijiet + 5 każijiet ospitanti

 � 29 grupp b’kulleġġi + 5 gruppi b’kulleġġi ta’ riżoluzzjoni Ewropej

 � 114-il IRT

 � 8 gruppi għall-ġestjoni ta’ kriżijiet (CMGs) ippreseduti mill-SRB

1. ĊIKLU TA’ PPJANAR U GĦADD TA’ PJANIJIET TA’ RIŻOLUZZJONI

Taħt iċ-ċiklu ta’ ppjanar tal-2018, il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni nqasmu f’żewġ partijiet (mewġiet), kif 
deskritt fil-programmi ta’ ħidma tal-SRB għall-2018 u għall-2019. L-ewwel mewġa kienet tikkonsisti 
minn banek inqas kumplessi bl-ebda attività fi Stati Membri mhux tal-Unjoni Bankarja, filwaqt li t-tieni 
mewġa kienet tinkludi l-banek aktar kumplessi u attivi fil-livell internazzjonali li għandhom strutturi 
ta’ grupp aktar kumplessi. Il-maġġoranza tad-deċiżjonijiet dwar l-ewwel mewġa ta’ pjanijiet ġew 
iffinalizzati fit-tieni trimestru (Q2) tal-2019, filwaqt li għat-tieni mewġa ta’ pjanijiet, li għaliha ċ-ċiklu 
beda f’Settembru 2018, il-parti l-kbira tad-deċiżjonijiet ittieħdu fi Q4 tal-2019, wara tmiem il-proċess ta’ 
deċiżjoni konġunta ta’ 4 xhur, meħtieġ mid-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD), 
filwaqt li xi ftit deċiżjonijiet għal għadd żgħir ta’ banek ittieħdu fl-ewwel xhur tal-2020.

(2) Din it-tabella turi l-SIs f ’kull Stat Membru; l-LSIs transkonfinali jingħaddu biss fl-Istati Membri fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali tagħhom.

(3) Data sa mill-20 ta’ Mejju 2020.

(4) Data sa mill-20 ta’ Mejju 2020.

(5) Id-data tinkludi deċiżjonijiet dwar l-MREL fil-livell individwali biss għas-sussidjarji inkorporati fl-Unjoni Bankarja tal-impriża omm, jiġifieri 
ma tkoprix id-determinazzjonijiet individwali tal-MREL għall-entitajiet stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti.
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F’konformità mal-pjanijiet tal-programm ta’ ħidma, l-SRB ħadem lejn l-allinjament taċ-ċiklu ta’ 
riżoluzzjoni ma’ ċiklu ta’ sena għat-tipi kollha ta’ banek li jibda f’April 2020, bil-ħsieb li l-bidliet leġiżlattivi 
previsti mill-Pakkett Bankarju jiġu applikati b’mod uniformi, kif iddettaljat hawn taħt fit-Taqsima 1.2.; 
għalhekk, l-2019 kienet sena tranżizzjonali li fiha l-SRB aġġorna l-pjanijiet fil-mira mill-ewwel mewġa 
tal-programm ta’ ħidma għall-2018. Mill-lum, l-SRB ffinalizza, approva u qabel mal-106  pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni tal-awtoritajiet f ’dawn l-aħħar 12-il xahar u mad-deċiżjonijiet (konsolidati jew individwali) 
relatati dwar l-MREL.

2. KONTENUT TAL-PJANIJIET TA’ RIŻOLUZZJONI

Billi kważi l-banek kollha taħt il-mandat tal-SRB huma koperti minn pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, se jkun hemm 
fokus akbar fuq l-operazzjonalizzazzjoni ulterjuri tal-pjanijiet eżistenti f’konformità mal-ikkompletar 
gradwali tal-politiki interni tal-SRB, li huma deskritti ulterjurment fil-Kapitolu 2. Il-pjanijiet l-aktar reċenti 
jkopru kważi kull aspett tal-ippjanar ta’ riżoluzzjoni, inklużi l-għażla ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni, il-
valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, il-valutazzjoni tal-interess pubbliku jew l-użu ta’ obbligi simplifikati. Dawn 
il-politiki jaġġornaw u jikkomplementaw il-politiki li kienu diġà disponibbli fi snin preċedenti. Barra minn 
hekk, ma’ kull iterazzjoni l-banek qed isiru aktar riżolvibbli.

Filwaqt li l-SRB jilqa’ u jimmonitorja mill-qrib l-isforzi tal-banek, għandu jkun innotat li entitajiet li ma 
jagħmlux biżżejjed progress – soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord – jistgħu jsibu lilhom infushom 
fil-mira tal-proċedura ta’ impediment għar-riżolvibbiltà .

3. DEĊIŻJONIJIET DWAR IR-REKWIŻIT MINIMU GĦALL-FONDI PROPRJI U 
L-OBBLIGAZZJONIJIET ELIĠIBBLI

L-MREL jirrappreżenta waħda mill-għodod ewlenin tal-SRB biex tinkiseb ir-riżolvibbiltà tal-banek taħt 
il-mandat tiegħu. Dan jirrikjedi analiżijiet iddettaljati tal-profili ta’ riskju u l-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni 
speċifiċi tal-banek, kif ukoll skambju ta’ informazzjoni u koordinazzjoni ma’ ħafna partijiet ikkonċernati 
bħall-NRAs, l-awtoritajiet kompetenti, membri oħra tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jew banek.

Matul iċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2018/2019, l-SRB adotta 85  deċiżjoni vinkolanti fil-
livell konsolidat u 58 deċiżjoni vinkolanti fil-livell individwali għall-gruppi bankarji taħt il-mandat 
tiegħu.

1.2.  Tħejjija għaċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni 
għall-2020

F’Marzu 2019, l-SRB stabbilixxa l-Kumitat ta’ Tmexxija taċ-Ċiklu ta’ Ppjanar ta’ Riżoluzzjoni (RPC SteerCo) 
u stabbilixxa tim ta’ ġestjoni tal-proġetti (PMT) sabiex jappoġġa l-implimentazzjoni taċ-ċiklu għall-2019 
għal ċerti banek identifikati bħala banek ta’ prijorità, u biex jagħmel it-tħejjijiet meħtieġa għal ċiklu 
stabbli ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni ta’ 12-il  xahar li jibda f’April  2020 u li jkopri l-banek kollha taħt il-
mandat tal-SRB.

Taħt il-koordinazzjoni ġenerali tal-RPC SteerCo, flussi ta’ ħidma ddedikati ffukaw fuq il-finalizzazzjoni 
taċ-ċiklu ta’ riżoluzzjoni għall-2019, bl-operazzjonalizzazzjoni taċ-ċiklu “stabbli” għall-2020, kif ukoll 
l-identifikazzjoni u l-ippjanar tar-riżultati meħtieġa li għandhom jitkomplew fl-2019 sabiex ikun 
possibbli ċ-ċiklu “stabbli” għall-2020.
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L-RPC SteerCo laħaq l-objettivi prinċipali tiegħu f’termini tar-riżultati ewlenin għall-operazzjonalizzazzjoni 
tal-politiki tal-SRB permezz tal-ħidma tan-networks tekniċi interni (ITNs) li tkopri diversi suġġetti, li 
minnhom tliet oqsma ġew identifikati bħala prijoritajiet għaċ-ċiklu ta’ riżoluzzjoni għall-2020 – jiġifieri 
(i) l-implimentazzjoni ta’ rikapitalizzazzjoni; (ii) il-ontinwità operazzjonali fir-riżoluzzjoni; (iii) l-aċċess 
għall-infrastrutturi tas-swieq finanzjarji (FMIs) u l-prevenzjoni ta’ tfixkil fl-attività tal-klijenti.

Iċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni tal-2020 għandu l-għan li jallinja mill-ġdid lill-banek kollha taħt 
il-mandat tal-SRB fuq l-istess ċiklu ta’ 12-il  xahar li jibda fil-bidu tat-tieni trimestru ta’ kull sena 
kalendarja bir-rieżami u l-valutazzjoni ta’ informazzjoni standardizzata dwar l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni 
rrappurtata mill-banek, kif tidher fil-Figura 1 hawn taħt. Iċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2020 
jieħu inkunsiderazzjoni l-istabbiliment tal-Pakkett Bankarju l-ġdid u r-rekwiżit legali li l-pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni jiġu rieżaminati mill-inqas b’mod annwali, u jwassal għal twaqqit ottimizzat tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet u d-dati referenzjarji tal-SRB, u huwa allinjat mal-proċessi tal-partijiet ikkonċernati esterni 
tal-SRB.

Figura 1: Ċiklu allinjat ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni f ’April 2020

0 |

Elementi ewlenin tal-RPC għall-2020
Kronoloġija

APR APRMEJ MEJĠUN AWW SETT OTT NOV DIĊ JAN FRAR MARLUL

Analiżi tad-data u �nalizzazzjoni tal-abbozz 
ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni mill-IRTs (3-6 xhur)

2020 2021

ĊIKLU REGOLARI TA’ 12-IL XAHAR

Perjodu ta’ rieżami intern u ta’ approvazzjoni
(u Kulleġġ ta’ Riżoluzzjoni jekk applikabbli)

Komunikazzjoni 
lill-banek

Lott 2: 
l-24 ta’ 

Lulju 2020 

Lott 1: 
is-26 ta’ 

Ġunju 2020

Lott 3: 
il-25 ta’ 

Settembru 2020

ripetut kull 
sena 

Perjodu ta’ konsultazzjoni mal-BĊE
(se jsir � 3 lottijiet)

Abbozz ta’ pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni (inklużi 
l-valutazzjoni tar-riżolvib-
biltà u l-MREL) li għand-
hom jiġu sottomessi 
lill-BĊE għall-konsultazz-
joni � 3 lottijiet

B’mod partikolari fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19, l-implimentazzjoni b’suċċess tal-pjan propost 
taċ-ċiklu ta’ riżoluzzjoni għall-2020 jeħtieġ sforz qawwi ta’ kollaborazzjoni mill-partijiet ikkonċernati 
kollha, inklużi l-NRAs, bil-benefiċċju ta’ kronoloġija stabbli għaċ-ċikli tat-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-2021 
’il quddiem.
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1.3. Sorveljanza tal-SRB għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u 
deċiżjonijiet għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti

Filwaqt li l-NRAs huma direttament responsabbli mill-LSIs (6), l-SRB jwettaq rwol ta’ sorveljanza 
għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u d-deċiżjonijiet għal-LSIs, bl-għan li jiżgura l-funzjonament effettiv 
u konsistenti tal-SRM. Fl-2019, l-NRAs kienu responsabbli mill-ippjanar ta’ riżoluzzjoni għal total 
ta’ 2 260 LSI fl-Unjoni Bankarja (iċ-ċifra kif innotifikata mill-NRAs).

1. VALUTAZZJONI TAL-ABBOZZ TA’ MIŻURI

Fl-2019, mill-1  ta’  Jannar sal-31  ta’  Diċembru, l-SRB rċieva notifiki ta’ 1  282  abbozz ta’ pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni għal-LSIs; li minnhom 110 kienu relatati maċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni (RPC) 
għall-2018 u 1 172 pjan ta’ riżoluzzjoni kienu jikkorrispondu għall-RPC għall-2019. Skont l-informazzjoni 
pprovduta mill-NRAs, sa tmiem l-RPC għall-2019, ġew riċevuti notifiki ta’ 71 abbozz addizzjonali ta’ 
pjan ta’ riżoluzzjoni fl-2020. B’kollox, dan jirriżulta f’għadd ta’ 1 243 abbozz ta’ pjan ta’ riżoluzzjoni għall-
LSIs fl-RPC għall-2019. Jekk jogħġbok irreferi għat-Tabella 2 għal ripartizzjoni skont il-pajjiż.

Meta jingħaddu s-684 pjan ta’ riżoluzzjoni taħt obbligi simplifikati li ġew adottati fl-RPC għall-2018 
u baqgħu validi għall-RPC għall-2019 mal-1  243  abbozz ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni mħejjija fl-RPC 
għall-2019, l-għadd ta’ LSIs koperti mill-ippjanar ta’ riżoluzzjoni fl-RPC għall-2019 laħaq 1  927, jew 
85.3 % mill-2 260 LSI li għalihom kien meħtieġ ippjanar ta’ riżoluzzjoni fl-2019 (skont l-NRAs).

Dan irrappreżenta progress sostanzjali fl-ippjanar ta’ riżoluzzjoni tal-LSIs bi tqabbil mas-snin preċedenti 
(17.6  % fl-2017 u 51.7  % fl-2018). Huwa mistenni li din il-kopertura tkompli tiżdied fl-RPC tal-LSIs 
għall-2020.

Minbarra ż-żieda kwantitattiva, il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni tal-LSIs innotifikati mill-NRAs fl-RPC għall-2019 
ipprovdew analiżijiet u operazzjonalizzazzjoni aktar approfonditi, li ippermetta li l-SRB jsaħħaħ 
l-għarfien u l-għarfien espert tiegħu dwar l-LSIs. B’mod partikolari, dan it-titjib kien partikolarment 
evidenti għall-abbozz ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-LSIs li rrappreżentaw it-tieni jew it-tielet 
iterazzjoni.

Mill-għadd totali ta’ abbozzi ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni nnotifikati lill-SRB fis-sena kalendarja  2019, 
72 abbozz ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni pprevedew xenarju ta’ riżoluzzjoni (36 abbozz ta’ pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni għall-RPC għall-2018 u 36 pjan ieħor għall-RPC għall-2019). Sa tmiem l-RPC għall-2019, 
l-SRB jistenna li jirċievi notifiki dwar 12-il  pjan ieħor li jipprevedu r-riżoluzzjoni bħala l-istrateġija 
preferuta, li jammonta għal total ta’ 48 pjan ta’ riżoluzzjoni fl-RPC għall-2019, jew 2.5 % mill-LSIs 
kollha koperti mill-ippjanar ta’ riżoluzzjoni fl-RPC għall-2019.

(6) Ħlief għal LSIs transkonfinali li, kif previst mill-Artikolu 7(2)(b) SRMR, huma entitajiet li jaqgħu taħt il-mandat dirett tal-SRB.
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Tabella 2: Stampa ġenerali tal-abbozz ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni tal-LSI fl-2019

Għadd totali ta’ abbozzi 
ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 

nnotifikati fis-sena 
kalendarja 2019

Pjanijiet innotifikati fl-2019 fir-
rigward tal-RPC għall-2018

Pjanijiet innotifikati fl-2019 fir-
rigward tal-RPC għall-2019

Pjanijiet fir-rigward tal-RPC 
għall-2019 nnotifikati fi Q1 

tal-2020

A (B+C) B C D

Il-Belġju 0 0 0 0
Il-Ġermanja 599 0 599 0
L-Estonja 5 0 5 0
L-Irlanda 5 0 5 0
Il-Greċja 1 1 0 0
Spanja 45 10 35 0
Franza 59 21 38 0
L-Italja 21 6 15 23
Ċipru 3 3 0 5
Il-Latvja 5 0 5 1
Il-Litwanja 2 0 2 0
Il-Lussemburgu 21 3 18 18
Malta 3 1 2 12
In-Netherlands 4 0 4 0
L-Awstrija 482 50 432 0
Il-Portugall 17 6 11 3
Is-Slovenja 5 5 0 4
Is-Slovakkja 1 0 1 4
Il-Finlandja 4 4 0 1
Total 1 282 110 1 172 71
Total għall-RPC għall-2019 (C+D) 1 243

2. METODI TA’ ĦIDMA MTEJBA GĦAS-SORVELJANZA TA’ ISTITUZZJONIJIET INQAS 
SINIFIKANTI FIL-MEKKANIŻMU UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

L-SRB jiddependi minn għodod u proċeduri żviluppati f ’kooperazzjoni mal-NRAs biex jiżgura 
l-prestazzjoni mingħajr xkiel tar-rwol tiegħu ta’ sorveljanza tal-LSIs. Abbażi tal-informazzjoni riċevuta 
mill-NRAs, l-SRB jżomm Sistema ta’ Twissija Bikrija għal-LSIs b’informazzjoni dwar LSIs li jiffaċċjaw sinjali 
ta’ deterjorazzjoni finanzjarja. Din l-għodda tippermetti li l-SRB jimmonitorja mill-qrib u jħejji għall-
valutazzjoni f ’waqtha ta’ abbozzi ta’ miżuri ta’ kriżi possibbli. Għal dan il-għan, fl-2019, l-SRB u l-NRAs 
saħħew il-kooperazzjoni tagħhom bl-għan li jiżguraw aġġornamenti f ’waqthom u kwalità għolja tal-
informazzjoni skambjata. F’dan il-qasam, seħħet ukoll kooperazzjoni mas-servizzi kompetenti tal-MSU 
tal-BĊE.

Fl-2019, l-SRB ospita żewġ sessjonijiet ta’ ħidma tal-LSIs mal-NRAs biex jiġu diskussi u kondiviżi l-aħjar 
prattiki komuni dwar l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni tal-LSIs u l-ġestjoni ta’ kriżijiet, kif ukoll biex tiġi żgurata 
l-applikazzjoni koerenti tagħhom b’mod trasparenti. F’dan il-kuntest, skont il-gwida riċevuta mis-
Sessjoni Plenarja tal-SRB tad-19 ta’ Ġunju 2019, l-unità ta’ sorveljanza tal-LSIs tal-SRB, f ’kollaborazzjoni 
mal-NRAs kollha, ħadmet fuq it-tħejjija tal-ewwel sett ta’ linji gwida dwar is-sorveljanza tal-LSIs biex 
tiżgura prattiki allinjati ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-LSIs fl-Unjoni Bankarja kollha.
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2. QAFAS TA’ 
RIŻOLUZZJONI

It-titjib ulterjuri ta’ qafas ta’ riżoluzzjoni qawwi baqa’ prijorità ewlenija fl-2019. L-SRB kkontribwixxa 
għal din il-missjoni b’żewġ modi: l-ewwel nett permezz ta’ titjib kontinwu fil-proċess ta’ ppjanar 
ta’ riżoluzzjoni u fil-pjanijiet infushom permezz ta’ żvilupp ulterjuri u kkompletar stabbli ta’ politiki 
u standards interni, u t-tieni nett billi kkoopera u skambja mill-qrib ma’ korpi tal-UE, awtoritajiet 
nazzjonali u atturi internazzjonali ewlenin fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ riżoluzzjoni.

2.1. Għodod u politiki

F’konformità mal-prijoritajiet ta’ politika tal-SRB għall-2019, l-SRB kompla jikkompleta sett ta’ politiki 
interni li jiddeskrivu l-approċċ uniformi tal-SRB għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u li jaqdu l-ħtiġijiet tal-
SRB. Barra minn hekk, il-konsultazzjoni pubblika u l-pubblikazzjoni eventwali ta’ Aspettattiva għall-
Banek ipprovdew stampa ġenerali komprensiva tal-approċċ tal-SRB għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni 
kkombinat ma’ aspettattivi ċari għall-banek dwar kif jiksbu r-riżolvibbiltà.

1. POLITIKA TAL-MREL

F’Jannar 2019, l-SRB ippubblika politika tal-MREL imsaħħa għall-hekk imsejħa “tieni mewġa ta’ pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni”, li tkopri l-banek l-aktar kumplessi taħt il-mandat tal-SRB. Din it-tieni parti tal-politika 
tal-MREL għall-2018 introduċiet sensiela ta’ karatteristiki ġodda biex jissaħħu l-approċċ tal-MREL u 
r-riżolvibbiltà tal-banek fi ħdan l-Unjoni Bankarja.
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Għall-ewwel darba, il-politika tal-MREL iddeterminat miri ta’ subordinazzjoni vinkolanti għall-banek, 
li jagħmlu parti mit-tieni grupp. Dawk il-miri kienu jinkludu l-komponent NCWO, li l-għan tiegħu 
huwa li jindirizza r-riskju tal-ksur tal-prinċipju ta’ NCWO f’każ ta’ riżoluzzjoni. Dan il-komponent ġie 
inkorporat bħala żieda perċentwali li tiżdied fuq il-mira awtomatika ta’ subordinazzjoni, filwaqt li dak 
tal-aħħar kien jiddependi mill-importanza sistemika tal-entità. Din iż-żieda kienet proporzjonali għall-
proporzjon tal-obbligi superjuri li ġew esklużi b’mod obbligatorju minn rikapitalizzazzjoni li qabżet 
il-limitu ta’ 10 %, u allura ġiet ikkalkulata b’mod simili bħaż-żidiet ta’ subordinazzjoni mhux vinkolanti 
stabbiliti għall-finijiet ta’ monitoraġġ u li ttieħdu inkunsiderazzjoni għall-banek tal-ewwel grupp fiċ-
ċiklu tal-2018.

Fil-25 ta’ Ġunju 2019, l-SRB ippubblika addendum għall-politika tal-MREL tiegħu għall-2018. L-għan 
tal-addendum kien li jinforma lill-istituzzjonijiet dwar id-dispożizzjonijiet imminenti tar-regolament 
rivedut dwar ir-rekwiżiti ta’ kapital (CRR II) rigward ir-rekwiżiti tat-TLAC għall-G-SIBs u s-sussidjarji tal-UE 
ta’ G-SIBs ta’ pajjiżi terzi. Barra minn hekk, il-pubblikazzjoni tinkludi informazzjoni għall-banek dwar kif 
jissottomettu applikazzjonijiet biex jiksbu l-permess minn qabel skont l-Artikolu 78a tas-CRR biex jifdu 
l-istrumenti ta’ obbligu eliġibbli qabel jilħqu l-maturità kuntrattwali. F’Diċembru 2019, l-SRB kkonferma 
fuq is-sit web tiegħu li l-proċedura għall-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet biex jitnaqqsu l-istrumenti 
ta’ obbligu eliġibbli se tibqa’ fis-seħħ sakemm jidħlu fis-seħħ l-istandards tekniċi regolatorji rileventi 
tal-EBA. Fi Frar 2020, l-SRB introduċa l-politika l-ġdida tal-MREL tiegħu, li timmarka t-tranżizzjoni lejn 
id-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Pakkett Bankarju għal konsultazzjoni pubblika.

2. KONTINWITÀ OPERAZZJONALI

Il-kontinwità operazzjonali hija qasam ta’ politika ieħor fejn sar progress sinifikanti fl-2019. Il-kontinwità 
operazzjonali fir-riżoluzzjoni tirreferi għall-kapaċità li tiġi implimentata b’mod effettiv l-istrateġija ta’ 
riżoluzzjoni u konsegwentement il-bank jiġi stabbilizzat u ristrutturat minn perspettiva operazzjonali. 
Għal dan il-għan, il-banek irid ikollhom arranġamenti xierqa stabbiliti biex jiżguraw il-forniment 
kontinwu tas-servizzi li huma meħtieġa biex jintlaħaq dan il-għan. Il-prinċipji tal-politika żviluppata 
fl-2019 ikopru l-identifikazzjoni u l-immappjar tas-servizzi, il-valutazzjoni tar-riskji għall-kontinwità 
operazzjonali, il-miżuri ta’ tħejjija u ta’ mitigazzjoni, is-sistemi ta’ informazzjoni u l-governanza.

Abbażi tal-iżvilupp ta’ din il-politika, il-prijoritajiet għall-2020 fil-qasam tal-kontinwità operazzjonali 
ġew ikkomunikati lill-banek, u l-IRTs ikomplu jaħdmu mal-banek dwar l-implimentazzjoni tal-politika 
biex tkompli tissaħħaħ il-ħidma tagħhom dwar ir-riżolvibbiltà.

3. AĊĊESS GĦAS-SERVIZZI TA’ FMI (7)

Qasam ieħor li kompla jiġi żviluppat fil-kuntest tal-aġġornament tal-Manwal ta’ Ppjanar ta’ 
Riżoluzzjoni (RPM) kien il-gwida dwar l-aċċess kontinwu għas-servizzi ta’ FMI, li huwa kruċjali biex 
tinkiseb il-kontinwità operazzjonali u b’hekk ir-riżolvibbiltà. Għal din ir-raġuni, dan ilu wieħed mill-
oqsma ta’ fokus tal-SRB mill-2016. Il-politika tal-SRB dwar l-aċċess għas-servizzi ta’ FMI tfasslet biex 
tappoġġa lill-IRTs meta jindirizzaw dan is-suġġett fit-taqsima tal-analiżi strateġika tan-negozju tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni  (8). Din issaħħet fl-2019 biex tingħata aktar gwida lill-IRTs fir-rigward tal-
valutazzjoni tal-arranġamenti tal-banek għaż-żamma ta’ kontinwità ta’ aċċess għas-servizzi ta’ FMI 
matul ir-riżoluzzjoni.

F’dan ir-rigward, l-SRB fformula l-aspettattiva li l-banek iħejju pjanijiet ta’ kontinġenza adegwati u li 
juru li huma mħejjija tajjeb biex jidentifikaw u jindirizzaw rekwiżiti tal-FMI f’waqthom f’każ ta’ kriżi. Il-

(7) B’servizzi ta’ infrastruttura tas-suq finanzjarju (FMI), aħna nfissru servizzi ta’ pagamenti, ikklirjar, saldu u kustodja pprodvuti kemm minn 
FMIs kif ukoll minn istituzzjonijiet finanzjarji oħra li jaġixxu bħala “intermedjarji tal-FMI”.

(8) Jekk jogħġbok irreferi għall-Introduzzjoni għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni tal-SRB, taħt https://srb.europa.eu/en/content/introduction-
resolution-planning, għal deskrizzjoni ta’ x’inhu involut.
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kontenut ta’ dawn il-pjanijiet ta’ kontinġenza huwa mistenni jiġi allinjat ma’ gwida internazzjonali (9) 
u jinkludi wkoll informazzjoni li tappoġġa l-valutazzjoni tal-portabbiltà tal-pożizzjonijiet tal-klijenti, kif 
meħtieġ skont il-BRRD.

Il-prijoritajiet għall-2020 – inklużi l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-FMI – ġew kondiviżi mal-banek u se 
jikkostitwixxu l-bażi għall-involviment tal-IRTs mal-banek matul iċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni.

4. VALUTAZZJONI TAL-INTERESS PUBBLIKU

Fl-2019, l-SRB ippubblika l-approċċ tiegħu għall-Valutazzjoni tal-Interess Pubbliku (PIA). Il-PIA hija 
element importanti meta jiġi deċiż jekk ikunx fl-interess pubbliku li istituzzjoni tiġi riżolta u jekk ir-
riżoluzzjoni tkunx eżitu preferut jew minflok tkunx aħjar likwidazzjoni tal-istituzzjoni taħt proċeduri ta’ 
insolvenza normali, f ’każ li din tkun qed tfalli jew aktarx li tfalli. Għalhekk, il-PIA hija bbażata fuq l-analiżi 
kumparattiva bejn il-proċeduri ta’ insolvenza normali (NIP) u l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni ppreferuta 
(PRS) identifikata għal istituzzjoni partikolari, u l-konsegwenzi ta’ dan għall-objettivi ta’ riżoluzzjoni. 

Minkejja li l-objettivi ta’ riżoluzzjoni kollha għandhom l-istess importanza u għandhom jittieħdu 
inkunsiderazzjoni meta tiġi żviluppata l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni, il-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi 
u l-kunsiderazzjonijiet tal-istabbiltà finanzjarja għandhom rwol ewlieni fil-PIA. F’konformità mal-
leġiżlazzjoni, il-valutazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja teżamina r-rilevanza sistemika ta’ istituzzjoni, 
il-potenzjal tagħha għal kontaġju dirett u indirett, kif ukoll l-impatt tagħha fuq l-ekonomija reali. 
L-approċċ ta’ PIA ġie żviluppat mill-SRB u mill-NRAs biex jiġi żgurat fehim komuni fl-Unjoni Bankarja 
kollha. Dan jispjega kif l-SRB japplika l-kriterji kif previsti fid-dritt tal-UE. Unità orizzontali ddedikata 
kompliet tavvanza l-ħidma tagħha dwar dan is-suġġett importanti, bl-għan li jiġu żviluppati u 
operazzjonalizzati għodod u metodoloġiji għall-analiżi tal-PIA kemm għall-skopijiet ta’ ippjanar ta’ 
riżoluzzjoni kif ukoll għal każijiet ta’ kriżi.

5. STRALĊ SOLVENTI

Fir-rigward tal-kwistjoni ta’ stralċ solventi (SWD) ta’ attivitajiet tal-portafoll tan-negozjar, l-SRB wettaq 
proġett pilota mal-G-SIBs dwar is-suġġett matul l-2019, li ġie konkluż permezz ta’ sessjoni ta’ ħidma 
mal-industrija. Is-sejbiet tal-proġett pilota se jintużaw biex jiġu stabbiliti l-ewwel aspettattivi ta’ livel 
għoli għall-banek dwar dan is-suġġett għaċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2021, bl-għan li tiġi 
ffinalizzata l-politika tal-SRB dwar l-SWD għaċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2022. Fl-2019, l-SRB 
saħħaħ ukoll il-kooperazzjoni meħtieġa dwar is-suġġett mal-kontropartijiet internazzjonali kif ukoll 
mal-BĊE.

6. LIKWIDITÀ U FINANZJAMENT

Il-ħidma dwar il-likwidità u l-finanzjament fir-riżoluzzjoni tibqa’ prijorità ewlenija fil-ħidma ta’ kuljum 
tal-SRB, kemm fl-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u l-politiki interni rispettivi, iżda wkoll fir-rigward tad-
diskussjonijiet usa’ fil-qafas mal-istituzzjonijiet tal-UE u mal-Istati Membri.

Fil-qasam tal-ippjanar ta’ riżoluzzjoni, il-ħidma fuq il-kapaċità tal-banek ġiet ipprijoritizzata fl-2019 
u inkluża b’mod espliċitu bħala wieħed mill-objettivi prinċpali fid-dokument Aspettattivi għall-
Banek. Abbażi tal-ħidma ta’ tħejjija mwettqa fl-2019, dawn l-aspettattivi jsostnu b’mod ċar li l-banek 
għandhom jistmaw il-ħtiġijiet ta’ finanzjament tagħhom fir-riżoluzzjoni, għandhom ikunu jistgħu 
jirrappurtaw is-sitwazzjoni ta’ likwidità tagħhom u jidentifikaw u jimmobilizzaw biżżejjed kollateral. 
Il-politika tal-SRB dwar il-likwidità u l-finanzjament fir-riżoluzzjoni tipprevedi approċċ gradwat matul 

(9) L-FSB, Guidance on Continuity of Access to FMIs for a  Firm in Resolution (Gwida dwar il-Kontinwità tal-Aċċess għal FMIs għal Ditta 
f’Riżoluzzjoni).
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iċ-ċikli ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni li ġejjin. Il--progress mill-banek se jiġi vvalutat fuq bażi kontinwa u 
l-politiki tal-SRB se jiġu adattati biex jiġi żgurat li r-riżorsi proprji tal-banek ikunu s-sors primarju ta’ 
finanzjament f’kuntest ta’ riżoluzzjoni.

Filwaqt li, f ’ċirkustanzi eċċezzjonali, l-SRF jista’ jintuża wkoll għall-forniment ta’ likwidità, aktarx li dan 
ma jkunx kbir biżżejjed biex jindirizza l-ħtiġijiet ta’ likwidità ta’ bank kbir ħafna f’xenarji avversi, b’mod 
partikolari jekk ir-raġuni għall-falliment tkun stress fuq il-likwidità; għalhekk, fl-2019 l-SRB kompla 
jkun involut b’mod attiv f ’diskussjonijiet mal-istituzzjonijiet u l-Istati Membri sabiex tinstab soluzzjoni 
ta’ garanzija ta’ kontinġenza għall-likwidità f’każ li jiġu eżawriti l-għażliet mis-settur privat. Filwaqt li 
ġew diskussi bosta għażliet fid-dettall, ma ntlaħaq l-ebda qbil. Għal din ir-raġuni, l-SRB jtenni l-ħtieġa 
urġenti li tiġi stabbilita soluzzjoni, preferibbilment billi jitqiesu l-garanziiji tal-SRB, sabiex jiġi indirizzat 
dan in-nuqqas fis-sistema attwali.

7. PROĠETT TA’ VALWAZZJONI

Wara l-pubblikazzjoni tal-Qafas għal Valwazzjoni, it-tieni element kostitwenti ewlieni tal-approċċ tal-
SRB dwar il-valwazzjoni huwa d-definizzjoni ta’ sett ta’ data standardizzat għall-finijiet ta’ benchmarking 
li jkopri d-data minima meħtieġa għall-valwazzjoni ta’ bank f’riżoluzzjoni. Fi ħdan il-kuntest tar-
riżoluzzjoni, il-kapaċità tas-sistemi ta’ informazzjoni maniġerjali (MIS) tal-banek biex jipprovdu 
informazzjoni preċiża u f’waqtha hija kruċjali għall-affidabbiltà u r-robustezza tal-valwazzjonijiet. 
Għalhekk, id-disponibbiltà tad-data hija prerekwiżit fundamentali għall-ħidma fil-valwazzjoni.

Bl-għan li jipprovdi gwida ċara u rekwiżiti minimi, l-SRB żviluppa Sett ta’ Data ta’ Valwazzjoni li 
jistabbilixxi aspettattivi ċari fir-rigward tal-ħtiġijiet ta’ data. Fl-interess ta’ dawn l-objettivi, huwa 
meħtieġ fehim komuni tad-definizzjonijiet tal-oqsma tad-data. Dawn l-istruzzjonijiet dwar id-data 
jipprovdu tmexxija addizzjonali bbażata fuq definizzjonijiet dettaljati ta’ suġġetti ewlenin.

Barra minn hekk, tali l-aspettattivi jippermettu li l-banek gradwalment jadattaw l-MIS tagħhom 
sabiex tipprovdi data preċiża fi ħdan perjodi ta’ żmien iqsar. Is-Sett ta’ Data ta’ Valwazzjoni tal-SRB 
timplimenta d-Dizzjunarju ta’ Data tal-EBA għall-Unjoni Bankarja. L-SRB u l-EBA jikkollaboraw mill-qrib 
fil-ħidma rispettiva tagħhom biex jistandardizzaw is-sett ta’ data għall-valwazzoni fir-riżoluzzjoni.

8. MANWAL GĦALL-IPPJANAR TA’ RIŻOLUZZJONI (RPM)

Fl-2019, l-SRB iffinalizza l-ħidma dwar il-verżjoni aġġornata tal-RPM li għandu l-għan li jipprovdi gwida 
lill-IRTs dwar elementi differenti tal-proċess ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni. Dan jinkludi gwida speċifika dwar 
l-attivitajiet li l-IRTs huma mistennija jwettqu matul l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni biex l-istituzzjoni, l-SRB, 
l-NRAs u partijiet rilevanti oħra jitħejjew għall-okkorrenza potenzjali ta’ avveniment ta’ riżoluzzjoni. 
Filwaqt li ħafna oqsma ta’ politika tal-RPM kienu bbażati fuq gwida ta’ politika diġà eżistenti, diversi 
oqsma ta’ politika bħall-kontinwità operazzjonali u l-aċċess għall-FMIs issaħħew b’mod sinifikanti 
matul l-abbozzar tal-RPM. L-RPM huwa dokument intern u se jiġi rivedut u aġġornat perjodikament, 
inklużi żviluppi ta’ politika u emendi futuri għall-qafas legali applikabbli tal-UE; madankollu, l-elementi 
li jkollhom impatt fuq il-partijiet esterni jikkostitwixxu l-bażi tal-gwida esterna dwar l-aspettattivi għall-
banek.

9. ASPETTATTIVI GĦALL-BANEK

Biex ikun hemm aktar ċarezza dwar il-kapaċitajiet li l-SRB jistenna li l-banek juru sabiex jindikaw li 
huma riżolvibbli, l-SRB ħejja d-dokument Aspettattivi għall-Banek. Dan jirrifletti l-aħjar prattiki għall-
valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, u jistabbilixxi punti ta’ riferiment għaliha. Id-dokument se jipprovdi 
ċarezza lill-parteċipanti fis-suq dwar l-azzjonijiet li l-SRB jistenna li l-banek jieħdu u dwar il-kronoloġija 
għal dawn l-azzjonijiet.
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Filwaqt li l-aspettattivi jiġu fformulati b’mod ġenerali, fil-prattika dawk l-aspettattivi se jiġu mfassla 
apposta għal kull bank individwali, abbażi ta’ djalogu mal-IRTs tal-SRB. Ir-riżultat se jaffettwa 
l-programmi annwali ta’ ħidma ta’ riżoluzzjoni tal-SRB għall-banek individwali, li jiġu kkomunikati lil 
kull bank u li jinkludu prijoritajiet ta’ ħidma individwali rigward ir-riżolvibbiltà tagħhom.

Id-dokument Aspettattivi għall-Banek ġie ppubblikat għal konsultazzjoni pubblika f’Ottubru 2019 u ġie 
approvat u ppubblikat fil-verżjoni finali tiegħu fl-1 ta’ April 2020.

2.2. Valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

1. GWIDA INDIVIDWALI GĦALL-BANEK BIEX ISAĦĦU R-RIŻOLVIBBILTÀ

Id-dokument Aspettattivi għall-Banek u l-aġġornament tal-politika tal-MREL wara l-pubblikazzjoni tal-
Pakkett Bankarju f’Ġunju 2019 kienu ż-żewġ żviluppi ta’ politika ewlenin sabiex tissaħħaħ ir-riżolvibbiltà 
tal-banek fl-2019. L-aġġornament tal-politika tal-MREL hija diskussa f’aktar dettall hawn fuq.

Id-dokument Aspettattivi għall-Banek huwa stadju importanti għall-operazzjonalizzazzjoni tal-
valutazzjoni tar-riżolvibbiltà. Kif indikat hawn fuq, dan jistipula fl-għamla tal-aħjar prattika għal 
benchmarking l-azzjonijiet li l-banek taħt il-mandat tal-SRB huma mistennija jieħdu biex jiżguraw 
livell xieraq ta’ riżolvibbiltà. L-aspettattivi se jiġu introdotti gradwalment maż-żmien u se jiġu mfassla 
apposta abbaża ta’ djalogu bejn l-IRTs u l-banek, kif rifless fl-“ittri ta’ prijorità” annwali lill-banek. 
L-iżviluppi ewlenin dwar il-politika tal-MREL u Aspettattivi għall-Banek se jaffettwaw l-approċċ tal-SRB 
għall-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà fl-2020.

2. MAPPA TERMIKA

Fl-2019, l-SRB beda bil-ħidma tiegħu dwar il-ħolqien ta’ “mappa termika” għall-benchmarking u 
l-klassifikazzjoni tal-banek f’konformità mal-progress li sar dwar kull kundizzjoni ta’ riżolvibbiltà kif 
deskritt fid-dokumentAspettattivi għall-Banek, inkluż l-akkumulazzjoni ta’ kapaċità ta’ assorbiment ta’ 
telf u ta’ rikapitalizzazzjoni suffiċjenti.

2.3. Data għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni

Sabiex tiġi ssodisfata d-disponibbiltà tad-data meħtieġa għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni, l-SRB jwettaq 
eżerċizzju annwali ta’ ġbir ta’ data, bl-użu ta’ data mill-banek sa tmiem Diċembru kull sena. Għaċ-
ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2019, fost affarijiet oħra, l-SRB talab: data dwar l-obbligazzjonijiet 
użata għall-analiżi tal-kapaċità ta’ rikapitalizzazzjoni tal-obbligazzjonijiet u għad-determinazzjoni tal-
mira tal-MREL, valutazzjoni mill-banek tal-funzjonijiet kritiċi tagħhom u d-dettalji tal-fornituri ta’ servizz 
tal-banek għall-infrastruttura tas-suq finanzjarju.

1. KOLLABORAZZJONI MAL-EBA U MAL-BĊE

L-SRB jkompli jikkollabora mill-qrib mal-EBA u mal-BĊE rigward ir-rappurtar dwar ir-riżoluzzjoni, 
f ’konformità mal-kooperazzjoni stabbilita bejn l-SRB u dawn l-organizzazzjonijiet. L-EBA elaborat it-
tassonomija XBRL fil-qafas EBA  2.9 tagħha, użata mill-SRB bħala l-bażi għat-tħejjija tal-ġbir ta’ data 
tiegħu għall-2020 u estiża mill-SRB biex tkopri data speċifika li mhijiex meħtieġa mill-EBA. Din il-
kollaborazzjoni għandha l-għan li tnaqqas il-piż tar-rappurtar għall-banek billi tevita r-rappurtar 
doppju ta’ punti ta’ data identiċi. Barra minn hekk, din tippermetti li l-SRB jkompli jibbenefika mill-
għarfien espert tal-EBA f’dan il-qasam.
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Matul is-sajf tal-2019, l-SRB esegwixxa l-ewwel rappurtar sekwenzjali tiegħu għall-EBA fis-sens li 
r-rapporti kollha riċevuti mill-SRB (kemm f’format XBRL kif ukoll Excel) intbagħtu lill-EBA. Filwaqt li 
jħarsu ’l quddiem, l-SRB u l-EBA jipprevedu l-awtomatizzazzjoni ta’ dan il-proċess għall-ġbir tal-2020.

Fir-rigward il-BĊE, l-SRB kompla bl-inizjattiva ta’ kondiviżjoni ta’ data tiegħu billi pprovda lill-BĊE 
bir-rapporti ta’ data dwar l-obbligazzjonijiet riċevuti f ’XBRL. Il-BĊE kkondivida informazzjoni tal-
COREP u l-Finrep f’konformità mal-MtQ eżistenti, użata primarjament biex tiġi vvalidata d-data dwar 
l-obbligazzjonijiet riċevuta mill-banek.

2. FINALIZZAZZJONI TAT-TALBA GĦAD-DATA TA’ RAPPURTAR DWAR IR-RIŻOLUZZJONIJIET 
GĦALL-2020

Bi tħejjija għat-talba ta’ ġbir ta’ data tal-2020, l-SRB beda l-ħidma tiegħu fl-2019 sabiex jimplimenta 
tliet bidliet kbar.

L-ewwel nett, il-ġbir tar-rapporti ta’ riżoluzzjoni kollha se jiġi esegwit esklużivament fil-format XBRL 
mill-2020. Dan ifisser li l-banek u l-NRAs se jkunu meħtieġa jiżguraw li d-data dwar ir-riżoluzzjoni 
mibgħuta lill-SRB tissodisfa ċerti kriterji obbligatorji ta’ kwalità tad-data qabel ir-rapporti jkunu jistgħu 
jitqiesu bħala validi. Dan huwa f’konformità mad-deċiżjoni tal-EBA fir-rigward tar-Rappurtar dwar 
ir-Riżoluzzjonijiet (EBA/DC/2019/268). Il-vantaġġi prinċipali ta’ din l-evoluzzjoni huma l-estensjoni 
tal-kapaċità tal-banek u tal-NRAs biex iżidu l-frekwenza tar-rappurtar tad-data kif meħtieġ u biex 
jawtomatizzaw il-kontrolli tad-data, u b’hekk itejbu l-kwalità ġenerali tad-data għall-kalibrazzjoni tal-
MREL u l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni.

It-tieni bidla kbira hija d-deċiżjoni konġunta mal-EBA li jiġi applikat l-approċċ sekwenzjali għar-
rappurtar dwar ir-riżoluzzjonijiet. Id-data dwar ir-riżoluzzjoni miġbura mill-banek tiġi ċċentralizzata 
l-ewwel mill-NRAs, imbagħad mill-SRB qabel tintbagħat lill-EBA. Dan il-proċess jikkonċerna biss lill-
NRAs tal-Unjoni Bankarja u l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-ġbir ta’ data jkopri d-data għall-banek u 
għall-LSIs tal-SRB. Il-valur miżjud għall-NRAs u għall-EBA huwa li jkollhom punt uniku ta’ kuntatt biex 
iwasslu u jirċievu d-data rispettivament. Dan inaqqas l-ispejjeż ta’ żviluppi fl-ICT u jissimplifika l-proċess 
u l-komunikazzjoni dwar ir-rappurtar. Bħala awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-gruppi (GLRA), l-SRB 
jibbenefika minn aċċess għad-data kollha ta’ riżoluzzjoni għal gruppi u entitajiet stabbiliti fl-Unjoni 
Bankarja, b’hekk jiġi faċilitat it-twettiq tal-mandat tiegħu għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u s-sorveljanza 
tal-LSIs.

It-tielet, l-SRB nieda eżerċizzju ta’ ġbir ta’ data biex jakkwista d-data dwar il-kapaċità tal-MREL u 
tat-TLAC, li mhijiex irrappurtata fir-rapporti ta’ data dwar l-obbligazzjonijiet. Id-data l-ġdida dwar il-
kapaċità tal-MREL u t-TLAC hija meħtieġa biex l-SRB jkun jista’ jistabbilixxi miri intermedji tal-MREL 
matul iċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2020. Il-punti ta’ data mitluba huma subsett ta’ dawk 
inklużi fl-abbozzi ta’ mudelli tal-EBA dwar ir-rappurtar – attwalment taħt konsultazzjoni – u se jintalbu 
fuq bażi annwali, f ’format Excel, sakemm il-ġbir tal-SRB jiġi sostitwit mill-ITS tal-EBA.

2.4. Interazzjonijiet mal-banek

1. DJALOGI MAL-INDUSTRIJA

L-SRB kompla bl-isforzi tiegħu li jinforma lill-industrija dwar il-progress tiegħu fl-ippjanar ta’ 
riżoluzzjoni fl-2019. Minbarra laqgħat bilaterali u sessjonijiet ta’ ħidma mal-banek, l-SRB organizza 
żewġ djalogi mal-industrija fit-18  ta’  Ġunju u fis-16  ta’  Diċembru  2019 rispettivament, li laqqgħu 
flimkien rappreżentanti mil-livell tal-UE u mill-federazzjonijiet bankarji nazzjonali u l-assoċjati 
tagħhom minn Stati Membri tal-Unjoni Bankarja, rappreżentanti mill-NRAs, il-Kummissjoni Ewropea, 
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il-Parlament Ewropew u l-BĊE. Dawn iż-żewġ avvenimenti kienu iffukati fuq il-politika tal-MREL fid-
dawl tal-approvazzjoni tal-Pakkett Bankarju u d-dokument Aspettattivi għall-Banek (ara t-Taqsima 2.1. 
għal aktar dettalji). B’mod aktar speċifiku, id-djalogu f ’Ġunju ffoka prinċipalment fuq l-introduzzjoni 
taċ-ċiklu sinkronizzat ta’ 12-il  xhur ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni u l-preżentazzjoni tal-aspettativi tal-
SRB għall-banek, kif ukoll il-bidliet introdotti fil-politika tal-MREL għall-2018 wara l-adozzjoni ta’ 
CRR2. Matul id-Djalogu mal-Industrija f ’Diċembru, l-SRB ppreżenta l-bidliet prinċipali introdotti mill-
Pakkett Bankarju, l-eżitu prinċipali tal-konsultazzjoni mal-industrija dwar id-dokument Aspettattivi 
għall-Banek, u ddiskuta mal-industrija l-oqsma prinċipali soġġetti għal emendi fil-politika tal-MREL 
li ġejja għall-2020.

Barra minn hekk, it-tieni Djalogu tal-Boardroom bejn l-SRB u l-Federazzjoni Bankarja Ewropea seħħ 
fil-5 ta’ Lulju 2019, fejn l-SRB u r-rappreżentanti tal-industrija kellhom skambju ta’ fehmiet attiv dwar 
kwistjonijiet relatati mar-riżoluzzjoni  – l-MREL, il-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà u l-finanzjament fir-
riżoluzzjoni. Interazzjonijiet ma’ rappreżentanti tal-industrija huma element importanti tal-ħidma 
tal-SRB biex tiġi żgurata r-riżolvibbiltà tal-banek. L-ispjegazzjonijiet u l-kjarifiki pprovduti matul dawn 
l-avvenimenti jiżguraw li l-parteċipanti fis-suq jiksbu fehim aħjar tar-rekwiżiti għall-banek kif ukoll 
jirċievu informazzjoni dwar il-bidliet mistennija b’riżultat ta’ żviluppi legali jew fil-politika.

2. KONSULTAZZJONIJIET PUBBLIĊI

Sabiex ikompli jsaħħaħ it-trasparenza tal-ħidma tiegħu, fl-2019, l-SRB adotta approċċ ġdid lejn 
il-konsultazzjonijiet pubbliċi fid-dokumenti ta’ politika prinċipali tiegħu. Anke qabel dan il-pass, 
l-SRB kien qed jikkomunika b’mod attiv mar-rappreżentanti tal-industrija permezz tal-Konferenza 
Annwali tal-SRB, ta’ djalogi mal-industrija, ta’ djalogi tal-Boardroom tal-EBF, ta’ sessjonijiet ta’ ħidma 
speċifiċi għall-banek u ta’ avvenimenti simili; madankollu, fl-2019 l-SRB ddeċieda li jagħti bidu għal 
konsultazzjonijiet pubbliċi formali dwar id-dokumenti ta’ politika prinċipali tiegħu.

L-ewwel dokument li kien soġġett għall-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika kien id-dokument 
Aspettattivi għall-Banek, li l-konsultazzjoni pubblika dwaru bdiet f ’Novembru  2019 u damet sitt 
ġimgħat, b’hekk il-partijiet ikkonċernati kollha setgħu jesprimu l-fehmiet u s-suġġerimenti tagħhom 
rigward il-kontenut tad-dokument.

2.5. Tħejjijiet għal Brexit

Matul l-2019, l-inċertezza kontinwa dwar Brexit ippreżentat sfidi għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u għall-
kooperazzjoni transkonfinali, kif ukoll għar-riżolvibbiltà tal-banek. L-SRB ilu ħafna jħejji għal Brexit, li 
wassal għall-adozzjoni tad-dokument dwar l-aspettattivi tal-SRB għal Brexit f ’Novembru 2018 li jiffoka 
fuq oqsma ewlenin – l-eliġibbiltà tal-MREL, l-assorbiment intern tat-telf, il-kontinwità operazzjonali, 
l-aċċess għall-FMIs, u s-sistemi ta’ informazzjoni dwar il-governanza u l-maniġment. Matul l-2019, 
l-IRTs komplew jaħdmu mal-banek rilevanti abbażi tal-aspettattivi sabiex jiżguraw ir-riżolvibbiltà ta’ 
dawn il-banek qabel ma r-Renju Unit jitlaq mill-UE.

Waqt li seħħew l-iżviluppi politiċi ta’ Brexit, l-SRB kompla jimpenja ruħu regolarment mal-Bank of 
England u mal-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet tal-UE, b’kooperazzjoni mill-qrib b’mod partikolari mal-
BĊE fir-rigward tal-banek li kienu qed jirrilokaw l-attivitajiet tagħhom ġewwa l-Unjoni Bankarja u li 
jaqgħu taħt il-mandat tal-SRB b’riżultat ta’ Brexit.

Kif ġie deskritt fil-programm ta’ ħidma għall-2019, ir-Renju Unit se jsir pajjiż terz li fir-rigward tiegħu il-
banek kollha tal-UE se jkunu meħtieġa jistabbilixxu mekkaniżmi adegwati biex jiżguraw li ħruġ fil-futur 
taħt il-liġi tar-Renju Unit ikun għadu eliġibbli skont l-MREL. Ħruġ eżistenti għandu jissodisfa l-kriterji 
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ta’ eliġibbiltà, kif inhu l-każ għal kwalunkwe ħruġ ieħor minn pajjiż terz. Banek li jirrilokaw l-attivitajiet 
tagħhom ġewwa l-Unjoni Bankarja u jaqgħu taħt il-mandat tal-SRB jridu jiżguraw li l-operazzjonijiet 
tal-UE tagħhom ikunu jistgħu jiġu riżolti f ’każ ta’ kriżi. Aktar minn qatt qabel, il-kooperazzjoni mal-
BĊE, l-NCAs, l-NRAs, il-kontropartijiet internazzjonali tal-SRB u l-banek infushom trid tibqa’ mill-qrib u 
effettiva biex jiġi indirizzat l-impatt ta’ Brexit u tal-COVID-19.

2.6. Analiżi tal-istabbiltà finanzjarja

L-evitar tal-impatt negattiv potenzjali tal-falliment ta’ bank fuq l-istabbiltà finanzjarja u fuq l-ekonomija 
usa’ huwa wieħed mill-objettivi globali tal-qafas ta’ riżoluzzjoni. Għalhekk, il-kunsiderazzjonijiet 
tal-istabbiltà finanzjarja jiġu inkorporati f ’kull element tal-azzjonijiet tal-SRB, kemm fl-ippjanar ta’ 
riżoluzzjoni kif ukoll f ’sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

Matul l-2019, l-SRB ta bidu għal ħidma biex tkompli tiġi armonizzata l-valutazzjoni tal-funzjoni kritika 
u biex jissaħħu l-għodod ta’ stabbiltà finanzjarja. Għal dawn tal-aħħar, il-fokus kien fuq għodod 
għall-valutazzjoni tal-kontaġju bl-appoġġ ta’ analiżi tan-network, kif ukoll biex jiġi stmat l-impatt fuq 
l-ekonomija reali, billi jitfasslu apposta mudelli ekonometriċi għall-valutazzjoni tax-xokk fuq il-varjabbli 
reali ta’ xokk ta’ kreditu indott mill-falliment ta’ bank.

2.7. Kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali, 
l-istituzzjonijiet Ewropej u l-awtoritajiet mhux tal-UE

Fl-2019, l-SRB kompla wkoll bil-kooperazzjoni tiegħu mal-partijiet ikkonċernati rilevanti bħall-
istituzzjonijiet Ewropej, l-awtoritajiet nazzjonali mill-Istati Membri tal-Unjoni Bankarja u minn Stati 
Membri barra l-Unjoni Bankarja, kif ukoll pajjiżi mhux tal-UE f’livelli differenti. Din il-kooperazzjoni 
kontinwa fil-livell Ewropew u internazzjonali tiżgura skambju ta’ informazzjoni stabbli, flussi tax-
xogħol u l-aħjar prattiki u, b’hekk, hija essenzjali għall-ħidma tal-SRB. Din mhux biss issaħħaħ il-qafas 
ta’ riżoluzzjoni, iżda tistabbilixxi wkoll fiduċja fost l-awtoritajiet u ssaħħaħ l-iskambju dwar suġġetti 
rilevanti.

1. KOOPERAZZJONI MAL-AWTORITAJIET TA’ RIŻOLUZZJONI NAZZJONALI

Abbażi tal-qafas ta’ kooperazzjoni l-ġdid mal-NRAs, li ġie adottat fi tmiem l-2018 u li jispeċifika proċeduri 
u gwida fi ħdan l-SRM, l-SRB kompla jikkoopera bil-qawwa u mill-qrib mal-NRAs. Ir-relazzjonijiet 
ta’ ħidma mal-IRTs fl-ippjanar ta’ riżoluzzjoni ta’ kuljum komplew ikunu effettivi u mill-qrib, filwaqt 
li l-NRAs ipprovdew input siewi għall-politiki ewlenin tal-SRB kif ukoll għall-proċeduri relatati mal-
funzjonament tal-SRF permezz tal-kumitati ddedikati u s-Sessjoni Plenarja. Barra minn hekk, diversi 
NRAs kienu involuti b’mod attiv fis-sessjonijiet ta’ prattika mwettqa fl-2019.

Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, fl-2019 l-SRB intensifika n-negozjati mal-NRAs ta’ Stati Membri li mhumiex 
fl-Unjoni Bankarja, sabiex isaħħaħ il-kooperazzjoni fiċ-ċikli ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni li ġejjin u b’hekk 
jiffaċilita r-riżolvibbiltà tal-gruppi bankarji Ewropej.
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2. KOOPERAZZJONI MAL-ISTITUZZJONIJIET U L-AĠENZIJI EWROPEJ

(A) IL-PARLAMENT EWROPEW

F’konformità mal-obbligu tal-SRB rigward r-responsabbiltà pubblika, il-President tal-SRB attenda tliet 
seduti ta’ smigħ pubbliku fil-Parlament Ewropew matul l-2019. Il-President ippreżenta r-Rapport 
Annwali għall-2018 matul seduta ta’ smigħ pubbliku tal-Kumitat ECON fit-22  ta’  Lulju  2019, u 
l-programm ta’ ħidma tal-SRB għall-2020 f’seduta ta’ smigħ pubbliku fit-3  ta’  Diċembru  2019. Barra 
minn hekk, il-President attenda laqgħat ad hoc fuq stedina u pparteċipa f’sessjoni ta’ ħidma ta’ livell 
għoli dwar is-sistema ta’ likwidazzjoni tal-UE organizzata mill-kumitat ECON. L-SRB kompla bil-kuntatt 
mill-qrib u l-iskambju tiegħu mal-Membri tal-Parlament Ewropew (MEPs) u mas-Segretarjat tal-Kumitat 
ECON dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-mandat tiegħu, u wieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 
f ’waqthom u b’mod komprensiv.

(B) IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Fl-2019 ukoll, l-SRB żamm il-kooperazzjoni mill-qrib tiegħu mad-direttorati ġenerali rilevanti tal-
Kummissjoni, b’mod partikolari mad-Direttorat Ġenerali għall-Istabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, 
u Unjoni tas-Swieq Kapitali (DĠ  FISMA) u mad-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni (DĠ COMP) 
fil-livelli kollha dwar aspetti varji li huma rilevanti għall-ħidma u l-funzjonijiet tal-SRB. Bl-istess mod, 
il-Kummissjoni attendiet bħala osservatur is-Sessjonijiet Plenarji u Eżekuttivi tal-SRB, kif ukoll il-laqgħat 
tal-kumitati tal-SRB. Fil-kuntest ta’ dan l-iskambju kontinwu, l-SRB kellu l-għan li jipprovdi għarfien 
espert u appoġġ tekniku għall-implimentazzjoni tal-Pakkett Bankarju u biex isir progress fil-ħidma 
leġiżlattiva dwar l-assigurazzjoni tad-depożiti. Barra minn hekk, il-Memorandum ta’ Qbil (MtQ) bejn 
l-SRB u l-Kummissjoni ilu applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2019. Minkejja li dan il-ftehim prinċipalment 
ifformalizza arranġamenti u kooperazzjoni li kienu diġà qed isiru fil-prattika, l-iffirmar tal-MtQ tqies 
bħala ta’ benefiċċju biex jiġu speċifikati b’mod ċar il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ arranġamenti ta’ 
informazzjoni.

(C) IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Bl-istess mod, l-SRB żamm ir-rabtiet mill-qrib u l-kooperazzjoni tiegħu mal-Kunsill f ’ħafna oqsma u kellu 
skambji regolari mal-Presidenzi tal-Kunsill tar-Rumanija u tal-Finlandja dwar il-prijoritajiet tagħhom. 
Meta ġie mistieden, il-President ipparteċipa fil-laqgħat tal-Grupp tal-Euro. L-SRB ikkontribwixxa għal u 
pparteċipa fil-ħidma tal-grupp ta’ ħidma tal-Grupp tal-Euro u tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju dwar 
aspetti relatati mal-Pakkett Bankarju, l-implimentazzjoni tat-TLAC, it-tisħiħ tal-qafas ta’ riżolvibbiltà u 
l-assigurazzjoni tad-depożiti. Barra minn hekk, l-SRB pprovda appoġġ tekniku u preżentazzjonijiet 
dwar dawn is-suġġetti matul il-laqgħat tal-Grupp ta’ Ħidma ta’ Livell Għoli fil-konfigurazzjonijiet 
differenti tiegħu. Barra minn hekk, fl-2019 ukoll, l-SRB kompla jipprovdi għarfien espert tekniku sabiex 
jappoġġa n-negozjati dwar l-introduzzjoni ta’ Garanzija ta’ Kontinġenza Komuni għall-SRF fil-kuntest 
tat-Task Force dwar Azzjoni Koordinata (TFAK).

(D) IL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

Fl-2019, il-kooperazzjoni mill-qrib u l-iskambju ta’ informazzjoni mal-BĊE fil-kapaċità superviżorja 
tiegħu komplew fil-livelli kollha kemm dwar kwistjonijiet operazzjonali kif ukoll ta’ politika, f ’konformità 
mar-regolamenti xierqa u l-MtQ bilaterali. Dan kien jinkludi l-iskambju ta’ informazzjoni normalment 
meħtieġ b’relazzjoni mal-pjanijiet ta’ rkupru u ta’ riżoluzzjoni, kif ukoll kuntatti fil-livell orizzontali jew 
ħidma analitika reċiproka estensiva. Rigward data mhux ipproċessata, matul is-sena l-SRB u l-BĊE tejbu 
l-mekkaniżmi ta’ skambju li jappoġġaw l-awtomatizzazzjoni tal-proċess. Il-kooperazzjoni dwar il-politika 
kienet xprunata bil-qawwa mill-Pakkett Bankarju l-ġdid li jinkludi xi oqsma ġodda ta’ interess komuni, 
eż. is-sistema ta’ permessi għat-tnaqqis tal-fondi proprji u strumenti eliġibbli tal-MREL. Barra minn hekk, 
il-BĊE attenda bħala osservatur is-Sessjonijiet Plenarji u Eżekuttivi tal-SRB u l-laqgħat tal-kumitati tal-SRB.

European Parliament
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(E) L-AWTORITÀ BANKARJA EWROPEA

Fl-2019, l-SRB ikkoopera mill-qrib mal-EBA b’fokus qawwi fuq il-funzjonament tal-kulleġġi ta’ 
riżoluzzjoni u l-applikazzjoni tal-qafas tal-BRRD. Barra minn hekk, l-SRB, f ’konformità mal-qafas 
regolatorju, irrapporta għand l-EBA d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha dwar l-MREL. L-SRB kien membru 
attiv f ’żewġ sottogruppi dwar it-Tħejjija għall-Ippjanar ta’ Riżoluzzjoni (SGRPP) u dwar l-Eżekuzzjoni 
tar-Riżoluzzjonijiet (SGRE). Għaldaqstant, fost oħrajn, matul l-2019 l-SRB kkontribwixxa għall-ħidma 
dwar ir-rekwiżiti armonizzati ta’ rappurtar u divulgazzjoni għall-MREL u t-TLAC. Barra minn hekk, 
l-SRB wettaq segwitu wkoll dwar suġġetti oħra rilevanti għar-riżoluzzjoni, bħall-ħidma tal-EBA dwar 
l-iżvilupp ta’ dizzjunarju ta’ data għas-sistemi ta’ informazzjoni maniġerjali tal-banek u xi ftit flussi 
ta’ ħidma relatati għat-tħejjija tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni li jirriżultaw mill-Pakkett 
Bankarju. L-SRB kellu rwol ewlieni fil-Kumitat ta’ Riżoluzzjoni tal-EBA. Il-Kumitat huwa ppresedut mill-
Membru tal-Bord tal-SRB Sebastiano Laviola li jattendi wkoll il-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri tal-EBA 
bħala osservatur.

3. KOOPERAZZJONI MA’ AWTORITAJIET MHUX TAL-UE

(A) ARRANĠAMENTI BILATERALI DWAR IL-KOOPERAZZJONI FIR-RIŻOLUZZJONIJIET

Fil-11 ta’ Ottubru 2019, l-SRB kkonkluda arranġament ta’ kooperazzjoni bilaterali permezz ta’ skambju 
ta’ ittri mal-Aġenzija Ġappuniża tas-Servizzi Finanzjarji. Dan ikompli jżid mas-sitt arranġamenti ta’ 
kooperazzjoni li diġà ġew konklużi bejn l-2017 u l-2018  (10). Dawn l-arranġamenti jipprovdu bażi 
għall-iskambju ta’ informazzjoni u kooperazzjoni fl-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u fl-implimentazzjoni ta’ 
tali ppjanar għal istituzzjonijiet finanzjarji b’operazzjonijiet fl-Unjoni Bankarja u pajjiżi barra l-UE, sabiex 
tissaħħaħ ir-riżolvibbiltà transkonfinali.

(B) FTEHIMIET TA’ KOOPERAZZJONI GĦAL GRUPPI TA’ ĠESTJONI TA’ KRIŻIJIET DWAR BANEK 
GLOBALI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI LI GĦALIHOM L-SRB HUWA L-AWTORITÀ TA’ 
DOMIĊILJU

F’Diċembru  2019, l-SRB ikkonkluda l-ftehimiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi għall-istituzzjonijiet għal 
CMGs dwar banek globali sistemikament importanti (G-SIBs) taħt il-mandat tal-SRB. Il-konklużjoni 
ta’ dawn il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni rrappreżentat stadju importanti u ffinalizzat in-negozjati 
multilaterali kumplessi. Il-firmatarji jinkludu, fost oħrajn, awtoritajiet mhux tal-UE bħall-Korporazzjoni 
Federali tal-Assigurazzjoni tad-Depożiti, id-Dipartiment tas-Servizzi Finanzjarji tal-Istat ta’ New York, 
il-Bord tal-Gvernaturi tas-Sistema ta’ Riżerva Federali, il-Kummissjoni dwar is-Sigurtajiet u l-Kambju tal-
Istati Uniti, l-Istitut Messikan għall-Protezzjoni tat-Tfaddil Bankarju, il-Bank tal-Messiku, il-Kummissjoni 
dwar is-Sigurtajiet tal-Messiku u l-Bank Ċentrali tal-Brażil.

Barra minn hekk, fl-2019 l-SRB mexxa negozjati dwar l-adeżjoni għall-ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
dwar is-CMGs ospitati mill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni Kanadiżi, Żvizzeri u tal-Istati Uniti, bl-għan li jiġu 
ffinalizzati fl-2020.

(C) VALUTAZZJONI TAS-SISTEMI TA’ SEGRETEZZA PROFESSJONALI U KUNFIDENZJALITÀ TA’ 
AWTORITAJIET MHUX TAL-UE

F’konformità mal-Artikolu  98 tal-BRRD, l-iskambju ta’ informazzjoni ma’ awtoritajiet mhux tal-
UE jiddependi minn jekk ir-rekwiżiti u l-istandards tas-segretezza professjonali tagħhom ikunux 
ekwivalenti għal dawk tal-UE. Għalhekk l-SRB adotta opinjonijiet dwar l-ekwivalenza tas-sistemi 
ta’ segretezza professjonali u kunfidenzjalità ta’ sitt awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi. B’kollox, l-għadd ta’ 
opinjonijiet tal-SRB dwar l-ekwivalenza ta’ kunfidenzjalità żdied għal 21 fl-2019.

(10) Dawn l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni jiġu elenkati u ppubblikati fuq is-sit web tal-SRB (https://srb.europa.eu/en/content/cooperation).
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2.8. Attività regolatorja/proċess leġiżlattiv tal-fajls rilevanti

Fil-proċess leġiżlattiv, il-missjoni tal-SRB kienet li jipprovdi għarfien espert u parir tekniku lill-
Kummissjoni u lill-koleġiżlaturi matul l-istadji differenti tal-proċess leġiżlattiv.

1. PAKKETT BANKARJU

Fl-2019, l-SRB immonitorja mill-qrib il-finalizzazzjoni tal-hekk imsejjaħ Pakkett Bankarju, wara l-ftehim 
politiku mill-koleġiżlaturi f ’Diċembru 2018. It-testi leġiżlattivi finali tal-BRRD2, l-SRMR2, is-CRR2 u s-CRD5 
ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fis-7 ta’ Ġunju 2019 u daħlu fis-seħħ fl-20 jum 
wara l-pubblikazzjoni. Fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tagħhom (u aktar tard tal-applikazzjoni gradwali 
tagħhom) l-SRB wettaq għadd ta’ preżentazzjonijiet interni biex jinforma lill-maniġment tal-SRB u 
lill-persunal kollu tal-SRB dwar ir-regoli l-ġodda rilevanti inklużi fil-Pakkett Bankarju. Barra minn hekk, 
l-SRB wettaq immappjar ta’ dawn ir-regoli bi tqabbil mal-politika, il-metodoloġiji u l-gwida interni tal-
SRB, biex iħejji għal implimentazzjoni mill-SRB tar-regoli l-ġodda rilevanti ladarba jsiru applikabbli (11). 
Dawn is-sejbiet ikkontribwixxew direttament il-formulazzjoni tal-politika tal-MREL tal-SRB, li tapplika 
l-qafas il-ġdid introdott mill-Pakkett Bankarju. L-SRB rraporta wkoll lill-koleġiżlaturi (eż. permezz ta’ 
seduti ta’ smigħ tal-PE, laqgħat f’formazzjonijiet differenti tal-Kunsill, eċċ.), lill-industrija (permezz ta’ 
djalogi mal-industrija, sessjonijiet ta’ ħidma, eċċ.), u lill-pubbliku (permezz ta’ addendum għall-politika 
tal-MREL u pubblikazzjonijiet oħra, konferenzi, eċċ.) il-pjanijiet tiegħu biex jimplimenta regoli ġodda.

2. RIŻOLUZZJONI TAL-INFRASTRUTTURA TAS-SUQ FINANZJARJU

Fl-2019, l-SRB kompla jkun involut fil-livell tal-UE u f’dak internazzjonali dwar ir-riżoluzzjoni ordnata 
tal-FMIs u b’mod partikolari tal-kontropartijiet ċentrali (CCPs). L-SRB saħaq b’mod konsistenti dwar 
l-importanza li jiġi stabbilit qafas ta’ riżoluzzjoni għas-CCPs. Barra minn hekk, l-SRB jemmen li 
l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għall-banek irid ikollhom rwol fl-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ CCPs kif ukoll 
minħabba l-interkonnessjoni bejn is-CCPs u l-membri tal-ikklirjar tagħhom. Għal dak il-għan, l-SRB 
laqa’ t-tnedija mill-ġdid ta’ negozjati dwar l-istabbiliment ta’ qafas tal-UE għall-irkupru u r-riżoluzzjoni 
tas-CCPs. L-SRB se jissorvelja mill-qrib il-progress dwar dan il-fajl u se jkun lest biex jikkontribwixxi 
għad-diskussjoni.

3. SKEMA EWROPEA TA’ ASSIGURAZZJONI TAD-DEPOŻITI

Id-diskussjonijiet tekniċi dwar l-introduzzjoni ta’ skema Ewropea ta’ assigurazzjoni tad-depożiti bl-
għan li tiġi stabbilita sistema dejjem aktar ċentralizzata ta’ garanzija tad-depożiti għall-membri kollha 
taż-żona tal-euro u l-ikkompletar tat-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja komplew fil-livell tekniku fil-
kompożizzjonijiet differenti tal-Kunsill fl-2019, u l-SRB attenda u kkontribwixxa għal dawn il-laqgħat 
fejn rilevanti. L-SRB jkompli jqis li l-implimentazzjoni tat-tielet pilastru hija prerekwiżit għall-ikkompletar 
tal-Unjoni Bankarja u jerġa’ jenfasizza l-ħtieġa li jsir progress dwar dan id-dossier importanti.

4. DISPOŻIZZJONIJIET DWAR GARANZIJA TA’ KONTINĠENZA

Sabiex iwettaq il-mandat legali tiegħu f’każ ta’ riżoluzzjoni li tkun teħtieġ aċċess għall-SRF, huwa 
essenzjali li l-SRF ikollu biżżejjed mezzi finanzjarji għad-dispożizzjoni tiegħu f’kull ħin. Filwaqt li fl-
2019 il-livell ta’ finanzjament tal-SRF kompla jiżdied permezz ta’ kontribuzzjonijiet ex ante u diġà ġew 
stabbiliti ftehimiet dwar faċilitajiet ta’ self (LFAs), garanzija ta’ kontinġenza komuni tipprovdi rimedju 
effettiv bħala l-aħħar miżura biex tiġi implimentata l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni f ’kull ħin u, b’hekk, tiġi 
appoġġata aktar l-istabbiltà finanzjarja.

(11) Ara t-Taqsimiet 2.1 u 2.6.1.(e) għal aktar informazzjoni.
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Matul l-2019, l-SRB kompla bil-kooperazzjoni mill-qrib tiegħu mal-awtoritajiet u l-Istati Membri fil-
kuntest tat-TFAK. Fil-laqgħa tal-Grupp tal-Euro f’Diċembru  2019, intlaħaq qbil fil-prinċipju dwar il-
pakkett ta’ dokumenti relatati mal-qafas legali tal-MES dwar il-garanzija ta’ kontinġenza komuni. Dan 
kien jinkludi l-Linja Gwida dwar il-Garanzija ta’ Kontinġenza, il-Linja Gwida dwar l-Ipprezzar u tliet 
riżoluzzjonijiet tal-Bord tal-Gvernaturi. Fl-2020 se tkompli l-ħidma fir-rigward tal-Ftehim dwar Faċilità 
ta’ Garanzija ta’ Kontinġenza, li se jispeċifika t-termini u l-kundizzjonijiet finanzjarji dettaljati, li xi aspetti 
tagħhom għadhom qed jiġu diskussi. B’mod partikolari, se jkun importanti li jiġu adottati modalitajiet 
ta’ kondiviżjoni ta’ informazzjoni li jipprevedu l-protezzjoni effettiva tal-informazzjoni kondiviża.

2.9. Negozjati għal adeżjoni potenzjali mal-Unjoni 
Bankarja

Mis-27 Stat Membru tal-UE, attwalment 19 jagħmlu parti mill-Unjoni Bankarja u għalhekk mill-SRM. 
Matul l-2019, l-SRB appoġġa erba’ Stati Membri barra mill-Unjoni Bankarja fl-isforzi rispettivi tagħhom 
biex jidħlu fl-Unjoni Bankarja: il-Bulgarija u l-Kroazja, li fl-isforz tagħhom biex jidħlu fiż-żona tal-euro 
taw bidu għal passi formali biex jidħlu fl-Unjoni Bankarja, kif ukoll id-Danimarka u l-Iżvezja li wettqu 
investigazzjonijiet preliminari dwar ir-riskji u l-benefiċċji tad-dħul fl-Unjoni Bankarja.

(A) TĦEJJIJA GĦAL ADEŻJONI POTENZJALI FL-SRM

Matul l-2019, l-SRB kien involut b’mod attiv fit-tħejjija lejn l-adeżjoni tal-Bulgarija u tal-Kroazja mal-
Unjoni Bankarja. Ladarba tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-banek ċentrali rispettivi 
tagħhom, iż-żewġ pajjiżi jsiru Stati Membri parteċipanti fl-MSU u fl-SRM simultanjament. Il-proċess 
inbeda formalment permezz tas-sottomissjoni ta’ talba lill-BĊE (biex tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-
qrib) mill-Bank Nazzjonali Bulgaru (BNB) f’Lulju 2018 u mill-Bank Nazzjonali Kroat (CNB) f’Mejju 2019. 
F’dan il-kuntest, l-SRB kien involut mill-qrib mal-awtoritajiet tal-Bulgarija u tal-Kroazja, kif ukoll mal-BĊE, 
biex imexxi l-partijiet ikkonċernati kollha involuti lejn żewġ objettivi prinċipali: (i) l-inkorporazzjoni tal-
banek Bulgari u Kroati fiċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni tal-SRM (għall-SIs) u fil-funzjoni ta’ sorveljanza 
(għall-LSIs) immedjatament wara d-dħul, u (ii) il-kalkolu tal-ammont ta’ kontribuzzjonijiet li għandhom 
jiġu trasferiti lill-SRF mad-data tad-dħul, kif ukoll it-twassil tal-LFA.

(B) PARIR TEKNIKU RIGWARD ADEŻJONI POTENZALI MAL-SRM

Id-Danimarka u l-Iżvezja stabbilixxew kumitati ddedikati li ħejjew rapporti komprensivi li jippreżentaw 
il-vantaġġi u r-riskji potenzjali rigward l-adeżjoni potenzjali tagħhom fl-Unjoni Bankarja, li huma 
ppubblikaw lejn l-aħħar tal-2019 u li għandhom jikkostitwixxu l-bażi għal diskussjonijiet politiċi 
sussegwenti. L-SRB ħadem maż-żewġ pajjiżi f ’livell tekniku biex jindirizza diversi domandi jew tħassib 
rigward l-approċċ possibbli għal xi aspetti partikolari tas-sistemi bankarji tagħhom.

2.10. Relazzjonijiet internazzjonali

Il-Bord għall-Istabilità Finanzjarja (FSB) u organizzazzjonijiet intergovernattivi oħra għandhom rwol 
importanti fil-promozzjoni tal-konverġenza u fl-għoti ta’ pariri fil-qasam tar-riżoluzzjoni. F’dan il-
kuntest, fil-kapaċità tiegħu bħala l-awtorità ta’ riżoluzzjoni fi ħdan l-Unjoni Bankarja b’responsabbiltà 
diretta għall-banek l-aktar importanti fiż-żona tal-euro u għall-gruppi bankarji transkonfinali, l-SRB 
kompla jikkontribwixxi l-għarfien espert tiegħu għall-ħidma b’suċċess ta’ dawn l-organizzazzjonijiet 
intergovernattivi.
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1. IL-BORD GĦALL-ISTABILITÀ FINANZJARJA

Il-Grupp ta’ Tmexxija għar-Riżoluzzjoni huwa l-kumitat ġenerali li jindirizza kwistjonijiet relatati 
mar-riżoluzzjoni fi ħdan l-FSB. Minbarra l-Grupp ta’ Tmexxija għar-Riżoluzzjoni, l-SRB kien involut fil-
gruppi u l-flussi ta’ ħidma rilevanti kollha tal-FSB relatati mar-riżoluzzjoni, b’mod partikolari fil-Grupp 
ta’ Ġestjoni ta’ Kriżijiet Transkonfinali għall-banek, ippresedut mill-Membru tal-Bord tal-SRB Boštjan 
Jazbec sa minn Lulju 2018, u fil-Grupp ta’ Ġestjoni ta’ Kriżijiet Transkonfinali li jiffoka fuq kwistjonijiet 
ta’ rilevanza għall-FMIs. Il-Figura  2 tipprovdi stampa ġenerali tal-kumitati prinċipali tal-FSB li huma 
rilevanti għall-attivitajiet tal-SRB.

Figura 2: Governanza tal-FSB fid-dominju tar-riżoluzzjoni

Kumitat ta’ Tmexxija tal-FSB

Grupp ta’ Tmexxija għar-Riżoluzzjoni

Grupp għall-Ġestjoni ta’ 
Kriżijiet Transkonfinali 

(Presedut minn Boštjan Jazbec sa 
minn Lulju 2018)

Grupp għall-Ġestjoni ta’ 
Kriżijiet Transkonfinali għall-

Assiguraturi

Grupp għall-ġestjoni ta’ 
kriżijiet transkonfinali għall-
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Fluss tal-ħidma dwar 
il-Finanzjament fir-

Riżoluzzjoni

Fluss ta’ ħidma dwar 
l-Eżekuzzjoni tar-

Rikapitalizzazzjoni 
Interna

Fluss tal-ħidma virtwali 
dwar l-Istralċ Solventi

Fluss tal-ħidma virtwali 
dwar il-Kontinwità tal-
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Divulgazzjonijiet 

Pubbliċi

Parteċipazzjoni

President / Kopresident 
tal-SRB

L-ebda parteċipazzjoni

Kodiċi bil-kulur:

Fi ħdan il-Grupp ta’ Ġestjoni ta’ Kriżijiet Transkonfinali għall-banek, l-SRB kkontribwixxa għal rapport 
dwar l-implimentazzjoni tal-istandard tat-TLAC, li ġie ppubblikat f ’Lulju 2019, u għall-ħidma kontinwa 
dwar id-definizzjoni ta’ riżorsi tat-TLAC mhux allokati. Barra minn hekk, l-SRB pparteċipa f’sessjonijiet 
ta’ ħidma tal-FSB dwar il-pożizzjonament minn qabel tat-TLAC u dwar id-delimitazzjoni; il-kontinwità 
tal-aċċess għall-FMIs; u l-likwidità fir-riżoluzzjoni, u huwa parteċipant attiv fi flussi ta’ ħidma virtwali 
ddedikati għall-operazzjonalizzazzjoni tal-elementi relatati mal-eżekuzzjoni ta’ rikapitalizzazzjoni u 
mal-kontinwità tal-aċċess għall-FMIs. Barra minn hekk, l-SRB ikkontribwixxa għal aktar ħidma dwar id-
divulgazzjonijiet pubbliċi dwar l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u r-riżolvibbiltà, kif ukoll dwar l-istralċ solventi 
tal-attività tad-derivattivi u tal-portafoll tan-negozjar, li kienu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika fl-
2019. Fl-aħħar nett, fil-kuntest tal-proċess ta’ valutazzjoni ta’ riżolvibbiltà annwali tal-FSB, fl-2019 l-SRB 
issottometta ittri individwali għall-G-SIBs taħt il-mandat tiegħu, u ppreżenta l-progress li sar u l-isfidi li 
fadal lejn it-tisħiħ tar-riżolvibbiltà.

2. IL-FOND MONETARJU INTERNAZZJONALI

Il-kooperazzjoni tal-SRB mal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) fl-2019 kien primarjament segwitu 
dirett mill-programm ta’ valutazzjoni tas-settur finanzjarju (FSAP) taż-żona tal-euro, li ġie ffinalizzat fid-
19 ta’ Lulju 2018. Matul dan il-perjodu, l-SRB ltaqa’ mal-FMI biex jiddiskuti xi kwistjonijiet, inklużi fost 
oħrajn ir-rekwiżiti tal-MREL, l-implimentazzjoni ta’ BRRD2, il-likwidità fir-riżoluzzjoni, il-likwidazzjoni tal-
banek u l-qafas ta’ intervent bikri. Kwistjonijiet diskussi relatati b’mod partikolari ma’ partiti identifikati 
preċedentement fl-FSAP taż-żona tal-euro.
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3. ĠESTJONI TA’ KRIŻIJIET

Minbarra l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni, wieħed mill-kompiti ewlenin tal-SRB huwa li jkun lest għal intervent 
veloċi u effettiv f ’avveniment ta’ kriżi. Għalhekk, l-SRB kompla jirrinforza l-ħidma tiegħu dwar it-tħejjija 
għal kriżijiet fl-2019 ukoll, billi stabbilixxa RTT ddedikat biex imexxi l-ħidma interna dwar it-tħejjija 
għal kriżijiet, iżda wkoll billi wettaq diversi sessjonijiet ta’ prattika f’koordinazzjoni mill-qrib ma’ diversi 
awtoritajiet oħra. Barra minn hekk, l-SRB kompla bil-ħidma fir-rigward tal-proċedura ta’ dritt ta’ smigħ, 
b’segwitu għar-riżoluzzjoni ta’ Banco Popular Español, S.A. (BPE). Fl-aħħar nett, fl-2019 l-SRB kellu jivvaluta 
l-FOLTF ta’ AS PNB Banka u wara kunsiderazzjoni dovuta ħa deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni negattiva fir-rigward 
ta’ AS PNB Banka.

3.1. Deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni u deċiżjoni negattiva

1. AS PNB BANKA

Fil-15 ta’ Awwissu 2019, wara d-deċiżjoni mill-BĊE li jiddikjara li AS PNB Banka kien qed ifalli jew aktarx 
li jfalli, l-SRB ddeċieda li ma kinitx meħtieġa azzjoni ta’ riżoluzzjoni.

Wara li vvaluta s-sitwazzjoni, l-SRB qabel mal-valutazzjoni tal-BĊE u kkonkluda li ma kienu disponibbli 
l-ebda miżuri superviżorji jew tas-settur privat li setgħu jipprevjenu l-falliment tal-bank. Wara 
kunsiderazzjoni bir-reqqa dwar jekk l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni kinitx meħtieġa u proporzjonali biex 
jiġu ssalvagwardjati l-objettivi stipulati fil-qafas ta’ riżoluzzjoni tal-UE, l-SRB ikkonkluda li l-azzjoni ta’ 
riżoluzzjoni ma kinitx fl-interess pubbliku. B’mod partikolari, AS PNB Banka ma pprovdiex funzjonijiet 
kritiċi, u l-falliment tiegħu ma kienx mistenni jkollu impatt negattiv sinifikanti fuq l-istabbiltà finanzjarja 
fil-Latvja jew fi Stati Membri oħra. L-SRB ikkomunika d-deċiżjoni lill-Kummissjoni Finanzjarja u tas-
Swieq Kapitali Latvjana għall-implimentazzjoni f ’konformità mal-liġi nazzjonali.
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2. BANCO POPULAR – SEGWITU

Fis-7 ta’ Ġunju 2017, l-SRB adotta l-ewwel deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni tiegħu. Id-deċiżjoni kienet tikkonċerna 
lil BPE, l-istituzzjoni prinċipali tal-Grupp Banco Popular (12). Bħala riżultat tad-dħul fis-seħħ tal-iskema ta’ 
riżoluzzjoni, l-ishma fil-BPE, inkluż in-negozju kollu ta’ Banco Popular Group, ġew ittrasferiti lil Santander 
Group b’effett immedjat, wara li ġiet eżerċitata s-setgħa li ssir valwazzjoni negattiva u konverżjoni 
tal-istrumenti kapitali ta’ BPE. L-iskema ta’ riżoluzzjoni żgurat il-kontinwazzjoni ta’ funzjonijiet kritiċi 
pprovduti minn Banco Popular Group, ippreservat l-istabbiltà finanzjarja u evitat rikors għal fondi 
pubbliċi, filwaqt li pproteġiet ukoll id-depożiti koperti u l-fondi tal-konsumaturi.

Fit-2 ta’ Awwissu 2018, wara s-sottomissjoni tar-rapport Valwazzjoni 3 minn evalwatur indipendenti, 
l-SRB iddeċieda b’mod preliminari li ma kienx meħtieġ li jħallas kumpens lill-azzjonisti u lill-kredituri 
affettwati ta’ BPE billi t-trattament attwali tal-azzjonisti u l-kredituri affettwati taħt l-iskema ta’ riżoluzzjoni 
ma kienx agħar mit-trattament li kieku kienu jirċievu li kieku l-istituzzjoni għaddiet minn stralċ skont 
il-proċedimenti normali ta’ insolvenza fid-data tal-azzjoni ta’ riżoluzzjoni. Barra minn hekk, l-SRB nieda 
l-proċess ta’ “dritt ta’ smigħ”. Matul dan il-proċess, l-azzjonisti u l-kredituri affettwati li jissodisfaw ċerti 
rekwiżiti formali setgħu jissottomettu kummenti, li eventwalment se jinfurmaw id-deċiżjoni finali tal-
SRB dwar jekk huwiex meħtieġ li jingħata kumpens skont l-Artikolu 76(1)(e) tal-SRMR.

Madwar 12  000  parti individwali inizjalment irreġistraw biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ “dritt ta’ 
smigħ”. Sal-iskadenza biex l-azzjonisti u l-kredituri affettwati jikkompletaw u jibgħatu kummenti bil-
miktub, kienu ġew riċevuti 2 856 sottomissjoni. Fid-dawl tal-għadd kbir u l-volum ta’ sottomissjonijiet, 
l-SRB alloka riżorsi sinifikanti biex jiżgura proċess mingħajr xkiel u effiċjenti matul l-2019. L-SRB kompla 
l-rieżami u l-valutazzjoni tal-kummenti, fejn talab ukoll li l-evalwatur indipendenti jipprovdi l-fehmiet 
indipendenti tiegħu dwar il-kummenti relatati mar-rapport Valwazzjoni 3 tiegħu, li ġie ppubblikat fit-
18 ta’ Marzu 2020 (13). Fl-istess jum, l-SRB ippubblika d-deċiżjoni finali tiegħu (14) fejn iddikjara li billi 
l-insolvenza kieku kienet tiswihom aktar, ma kien dovut l-ebda kumpens lill-azzjonisti u l-kredituri ta’ 
Banco Popular.

L-SRB kompla jirċievi talbiet għal aċċess għal dokumenti rigward ir-riżoluzzjoni ta’ BPE, u ppubblika 
dokumenti relatati ma’ BPE fir-reġistru pubbliku tad-dokumenti f ’konformità mal-liġijiet tal-UE dwar 
it-trasparenza (15).

Fl-2019, it-tilwim relatat mar-riżoluzzjoni tal-BPE kompla quddiem il-qrati tal-UE. Aktar informazzjoni 
tista’ tinstab fit-Taqsima 5.4.

3.2. Proġetti biex tissaħħaħ it-tħejjija għal kriżi

1. TIM TATTIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

F’April  2019, l-SRB stabbilixxa l-RTT. L-RTT huwa tim iddedikat inkarigat mill-iżgurar tat-tħejjija u ta’ 
approċċ orizzontali għall-ġestjoni ta’ kriżijiet, b’hekk isaħħaħ l-esperjenza u r-riżorsi tat-timijiet ta’ 
ġestjoni ta’ kriżijiet (CMTs).

Fl-2019, l-RTT kompla jiżviluppa u jaġġorna l-qafas ta’ proċeduri, mudelli u għodda tal-SRB li 
għandhom jintużaw fi kriżi, anke fid-dawl tat-tagħlimiet meħuda minn każijiet preċedenti. Barra minn 
hekk, dan żviluppa pjattaforma ddedikata tal-IT biex isaħħaħ skambju ta’ informazzjoni, flussi ta’ ħidma 

(12) https://srb.europa.eu/en/node/315

(13) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/annex_ii_-_clarification_document_en_0.pdf

(14) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ees_2020_52_final_decision_en.pdf

(15) Informazzjoni dwar l-aċċess għal dokumenti ta’ każijiet u deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-BPE adottati mill-panel tal-appell jistgħu jinstabu 
fil-Kapitolu 6.



R A P P O R T  A N N W A L I   2 0 1 9 3 3

u deċiżjonijiet siguri u f’waqthom f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, fejn jiġu konnessi l-persunal tal-SRB, l-NRAs 
u atturi rilevanti oħra.

L-RTT organizza u ospita diversi sessjonijiet interni ta’ taħriġ għall-persunal tal-SRB biex tkompli tissaħħaħ 
it-tħejjija għal kriżijiet. Barra minn hekk, l-RTT organizza u kkoordina l-eżerċizzju ta’ sessjoni ta’ prattika 
interistituzzjonali għall-2019 biex jittestja l-proċessi u l-interazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet oħra, li huwa 
deskritt aktar hawn taħt.

2. SESSJONIJIET TA’ PRATTIKA

(A) SESSJONI TA’ PRATTIKA NORDIKA-BALTIKA

F’Jannar  2019, l-SRB ipparteċipa f’eżerċizzju ta’ simulazzjoni ta’ jumejn organizzat mill-Grupp ta’ 
Stabbiltà Nordiku Baltiku (16). L-objettiv tas-sessjoni ta’ prattika kien li tiġi ttestjata l-koordinazzjoni 
transkonfinali u li tittejjeb it-tħejjija għal kriżijiet f ’każijiet ta’ kriżijiet transkonfinali sistemiċi.

(B) SESSJONI TA’ PRATTIKA INTERISTITUZZJONALI

F’Diċembru  2019, l-SRB organizza eżerċizzju ta’ simulazzjoni ta’ kriżi bbażat fuq xenarju mibni fuq 
ir-riżoluzzjoni ta’ grupp fittizju bil-kwartieri ġenerali fl-Unjoni Bankarja. L-objettiv kien li tiġi ttestjata 
l-adegwatezza tal-proċessi tal-SRB, l-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni u l-koordinazzjoni tal-ġestjoni ta’ kriżijiet fi 
ħdan l-Unjoni Bankarja, biex b’hekk tissaħħaħ it-tħejjija għal kriżijiet. Is-sessjoni ta’ prattika ppermettiet 
ukoll li jiġu mifhuma aħjar l-isfidi potenzjali relatati ma’ riżoluzzjoni fil-kuntest ta’ strateġija ta’ SPE. Is-
sessjoni ta’ prattika kienet fl-għamla ta’ eżerċizzju pass pass ta’ jumejn li jkopri l-proċess ta’ ġestjoni 
ta’ kriżi mill-mument li fih il-bank ġie identifikat bħala “f’diffikultà” għad-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni. Dan 
l-eżerċizzju kellu l-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti mill-SRB, il-Kummissjoni (DĠ COMP u DĠ FISMA), 
il-BĊE, l-NRAs tal-Belġju, tal-Lussemburgu u tal-Awstrija, kif ukoll l-EBA u l-NRA tal-Finlandja bħala 
osservaturi.

(C) RIŻOLUZZJONI TRANSKONFINALI TA’ BANEK GLOBALI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI 
(EŻERĊIZZJU TRILATERALI GĦALL-2019)

Fl-2019, l-SRB saħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali tiegħu ma’ awtoritajiet oħra billi kien parti minn 
proġett ta’ kollaborazzjoni trilaterali li beda fl-2015, ma’ awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni u superviżorji mill-
Istati Uniti, mir-Renju Unit u mill-Unjoni Bankarja (l-SRB, il-Kummissjoni u l-BĊE), kif ukoll mat-Teżori 
tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti. Bħala segwitu għall-eżerċizzji ta’ riżoluzzjoni transkonfinali fl-ogħla livell 
u d-djalogi ta’ politika ta’ simulazzjoni mwettqa matul is-snin preċedenti (2016-2018), il-programm ta’ 
ħidma għall-2019 stabbilixxa diversi flussi ta’ ħidma biex jiġu esplorati aktar suġġetti tekniċi. L-objettiv 
aħħari ta’ din il-koordinazzjni trilaterali huwa li tittejjeb l-operazzjonalizzazzjoni fost il-ġurisdizzjonijiet 
tal-Istati Uniti, tar-Renju Unit u tal-Unjoni Bankarja u li tiġi promossa l-koordinazzjoni tal-awtoritajiet 
internazzjonali fil-qasam tar-riżoluzzjoni transkonfinali.

F’konformità mar-rieda kontinwa biex tissaħħaħ it-tħejjija għal kriżijiet, il-ħidma trilaterali se tkompli 
fl-2020 biex tissaħħaħ it-tħejjija għal riżoluzzjoni ta’ G-SIB.

(16) Il-Grupp ta’ Stabbità Nordiku Baltiku (li jinkludi d-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, l-Iżlanda, il-Latvja, il-Litwanja, in-Norveġja u l-Iżvezja) 
huwa grupp internazzjonali li jaħdem fuq il-Kooperazzjoni u l-Koordinazzjoni dwar l-istabbiltà finanzjarja, il-ġestjoni ta’ kriżijiet u 
r-riżoluzzjoni transkonfinali bejn ministeri, banek ċentrali, awtoritajiet ta’ superviżjoni finanzjarja u awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni rilevanti.
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4. IL-FOND UNIKU TA’ 
RIŻOLUZZJONI

4.1. Kontribuzzjonijiet

Istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti ta’ investiment fid-19-il  Stat Membru parteċipanti tal-Unjoni 
Bankarja jikkontribwixxu għall-SRF. L-SRF se jinbena gradwalment matul perjodu tranżizzjonali 
ta’ tmien  snin  (2016-2023) u għandu jilħaq mill-inqas 1  % tal-ammont tad-depożiti koperti tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha awtorizzati fl-Istati Membri parteċipanti kollha.

F’Ġunju 2019, l-NRAs ittrasferixxew EUR 7.8 biljun f’kontribuzzjonijiet ex ante tal-2019 lill-SRF u l-SRF 
jammonta għal total ta’ EUR 33 biljun, inklużi l-impenji ta’ pagament irrevokabbli (IPCs).

1. FORMOLA GĦAR-RAPPURTAR TAD-DATA

Diġà kmieni fir-rebbiegħa tal-2019, l-SRB ħadem mill-qrib mal-NRAs sabiex jaġġorna l-Formola għar-
Rappurtar tad-Data tal-2020 u biex jawtomatizza r-riċevuta mill-SRB tal-mudelli ta’ appoġġ tal-NRAs 
għaċ-ċiklu ta’ kontribuzzjonijiet ex ante għall-2020.

2. ĠBIR TA’ DATA

Għaċ-ċiklu ta’ kontribuzzjonijiet ex ante għall-2019, l-SRB kompla juża s-Sistema ta’ Ġbir tal-
Kontribuzzjonijiet b’regoli ta’ validazzjoni u tassonomija aġġornati. Barra minn hekk, f ’kooperazzjoni 
mal-NRAs, huwa implimenta titjib sostanzjali għas-Sistema ta’ Ġbir tal-Kontribuzzjonijiet għall-ġbir u 
l-verifika tad-data.

3. VERIFIKA TAD-DATA

Permezz ta’ kontrolli awtomatizzati ġodda mwettqa mis-Sistema ta’ Ġbir tal-Kontribuzzjonijiet imtejba, 
u permezz ta’ segwitu mill-qrib mal-NRAs, ġie żgurat fil-mument tal-kalkolu li l-punti tad-data kollha li 
l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jirrappurtaw kienu disponibbli u li twettqu l-kontrolli bi tqabbil mad-
data ta’ superviżjoni tal-BĊE, fost affarijiet oħra. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet li jagħmlu parti mill-
gruppi ssorveljati tal-MSU kienu meħtieġa jipprovdu assigurazzjoni addizzjonali dwar data li ma kinitx 
għadha ġiet irrappurtata taħt l-oqfsa superviżorji jew kontabilistiċi. L-NRAs ingħataw id-diskrezzjoni li 
jestendu l-kamp ta’ applikazzjoni tal-istituzzjonijiet u tad-data koperta mill-assigurazzjoni addizzjonali.

4. KALKOLU TAL-KONTRIBUZZJONIJIET

Fil-grupp ta’ ħidma dwar il-kalkoli, l-NRAs, il-Kummissjoni, il-BĊE u l-SRB iddiskutew id-dettalji relatati 
mal-proċess ta’ kalkolu. Kalkolu indipendenti miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni qabbel 



R A P P O R T  A N N W A L I   2 0 1 9 3 5

ir-riżultati li l-SRB kiseb permezz tal-għodod tiegħu stess. Fl-aħħar nett, il-BĊE, l-NCAs u l-NRAs ġew 
ikkonsultati formalment dwar l-ammont finali li għandu jitħallas mill-istituzzjonijiet.

5. ĠBIR TAL-KONTRIBUZZJONIJIET

Bħal fl-2018, fl-2019 ukoll l-SRB, f ’kooperazzjoni mill-qrib mal-NRAs, kompla jsegwi l-armonizzazzjoni 
tal-proċess li jinnotifika lill-istituzzjonijiet dwar l-ammonti ta’ kontribuzzjoni permezz ta’ Deċiżjoni 
ġenerika ta’ Kalkolu Master li tiddeskrivi l-metodoloġija użata, permezz ta’ anness armonizzat li jispjega 
l-kalkolu individwali u l-ammont finali għal kull istituzzjoni, u billi ppubblika statistika addizzjonali fuq 
is-sit web tal-SRB. L-eżerċizzju kien immirat lejn iż-żieda tat-trasparenza u biex l-istituzzjonijiet ikunu 
jistgħu jifhmu l-pożizzjoni relattiva tagħhom f’termini ta’ riskju bi tqabbil mal-istituzzjonijiet l-oħra.

6. VERIFIKAEX POST  TAD-DATA

Bħal fl-2018, fl-2019 ukoll tnieda eżerċizzju addizzjonali ta’ verifika tad-data sabiex tiġi vverifikata 
b’mod ex post kif ukoll tittejjeb il-kwalità tad-data rrappurtata mill-istituzzjonijiet. Kampjun magħżul 
ta’ istituzzjonijiet intalab jipprovdi informazzjoni addizzjonali lill-SRB. L-analiżi wriet li l-kwalità tad-data 
kienet ta’ livell għoli ħafna.

7. POLITIKA TA’ IMPENN TA’ PAGAMENT IRREVOKABBLI

Skont l-Artikolu 8(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/81, li jillimita l-mira għal 
bejn 15 % u 30 % tal-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet annwali miġbura, is-sehem massimu tal-IPCs 
għall-2019 ġie ddefinit f ’livell ta’ 15 % bi flus kontanti bħala kollateral.

8. FINANZJAMENTEX POST

F’kooperazzjoni mill-qrib mal-NRAs, fl-2019 l-SRB kompla jħejji għal sitwazzjonijiet li setgħu jiskattaw 
il-ġbir ta’ kontribuzzjonijiet ex ante addizzjonali u/jew ta’ kontribuzzjonijiet ex post.

9. METODOLOĠIJA TA’ AĠĠUSTAMENT TAR-RISKJU

Fl-2019, kompliet il-ħidma fuq l-implimentazzjoni progressiva tal-metodoloġia ta’ aġġustament sħiħ 
għar-riskju stabbilita mir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/63 fid-dawl tal-proċess ta’ 
armonizzazzjoni tal-indikaturi rilevanti.

4.2. Investimenti

F’konformità mal-Artikolu 75 tal-SRMR, l-SRB huwa responsabbli mill-investiment tal-kontribuzzjonijiet 
ex  ante miġbura. Fi tmiem Diċembru  2019, l-ammonti miżmuma fl-SRF ammontaw għal total 
ta’ EUR 32.8 biljun, magħmula mill-portafoll tal-SRB (EUR 29.2 biljun) u l-IPCs (EUR 3.6 biljun). Il-portafoll 
tal-SRB fih bilanċ ta’ flus strateġiku ta’ EUR 13.6 biljun u investimenti f ’mandati ta’ titoli ta’ EUR 15.6 biljun. 
Dawn l-ammonti jiġu investiti f ’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/451.

1. IMPLIMENTAZZJONI TAL-PJAN TA’ INVESTIMENT GĦALL-2019

Il-Pjan ta’ Investiment għall-2019 kien jinkludi allokazzjoni għal bonds korporattivi mhux finanzjarji 
sabiex tissaħħaħ id-diversifikazzjoni settorjali kif meħtieġ mir-regolament iddelegat.
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Dan il-pjan ġie implimentat permezz ta’ diversi pagamenti parzjali. Fl-ewwel tliet xhur, ġew 
investiti gradwalment pagamenti li jammontaw għal total ta’ EUR 4.18-il biljun. Wara r-riċevuta tal-
kontribuzzjonijiet ex ante f ’Ġunju, ammont addizzjonali ta’ EUR 2.24 biljun ġie ttrasferit lis-sieħeb ta’ 
esternalizzazzjoni u investit.

Ir-rimunerazzjoni fuq il-bilanċi tal-flus miżmuma fil-banek ċentrali nazzjonali (NCBs) tas-Sistema Ewropea 
tal-Banek Ċentrali kienet ir-rata tal-faċilità ta’ depożitu tal-BĊE (– 0.40 % sat-18 ta’ Settembru 2019 u 
– 0.50 % wara dik id-data). L-investimenti fit-titoli żiedu valur pożittiv għar-redditu finanzjarju.

Ir-redditu totali tal-portafoll tal-SRB għall-2019 kien ta’ 0.50 % (qabel it-tariffi ta’ 0.008 %).

2. ADOZZJONI TAL-ISTRATEĠIJA TA’ INVESTIMENT RIEŻAMINATA U TAL-PJAN TA’ 
INVESTIMENT GĦALL-2020

L-istrateġija ta’ investiment ġiet riveduta marġinalment u adottata f’Novembru  2019. Kienu biss 
emendi żgħar li kellhom jiġu inkorporati biex jiġu riflessi l-iżviluppi fl-2019 u dawk ippjanati fil-futur.

Il-Pjan ta’ Investiment għall-2020 ġie vvalidat f ’Diċembru  2019. Dan il-pjan kien imfassal biex jiġu 
żgurati l-likwidità għolja u l-kwalità tal-kreditu tal-portafoll tal-SRB, filwaqt li tinżamm diversifikazzjoni 
adegwata.

3. FTUĦ TA’ KONTIJIET BANKARJI ADDIZZJONALI MAL-BANEK ĊENTRALI NAZZJONALI

Wara talba mis-Sessjoni Plenarja tal-Bord, infetħu erba’ kontijiet bankarji fl-2019 mal-NCBs tas-Sistema 
Ewropea tal-Banek Ċentrali minbarra l-ħamsa eżistenti. Konsegwentement, il-bilanċ tal-flus strateġiku 
tal-portafoll tal-SRB issa jinsab fi ħdan disa’ NCBs. Ir-rimunerazzjoni medja fuq il-bilanċ tal-flus fi ħdan 
l-NCBs kienet – 0.43 % fl-2019.

4.3. Finanzjament

Il-Bord għandu juża l-Fond biss għall-għan li jiżgura l-applikazzjoni effiċjenti tal-għodod ta’ riżoluzzjoni 
u li jeżerċita s-setgħat ta’ riżoluzzjoni. F’każ li l-ammonti miġbura permezz ta’ kontribuzzjonijiet ex ante 
u kontribuzzjonijiet ex post straordinarji ma jkunux aċċessibbli immedjatament jew ma jkoprux 
l-ispejjeż imġarrba mill-azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni, il-Bord jista’ jagħmel kuntratt ta’ self mill-Fond jew 
għal xi forom oħra ta’ appoġġ minn partijiet terzi.

1. OPERAZZJONALIZZAZZJONI TAL-UŻU TAL-SRF

Matul l-2019, it-tim ta’ finanzjament kompla jiżviluppa l-proċedura ta’ ttraċċar tal-azzjonijiet li se 
tiżgura operazzjonalizzazzjoni fattibbli tal-SRF u r-rikostituzzjoni sussegwenti tiegħu. L-ittraċċar tal-
azzjonijiet jidentifika l-passi meħtieġa għall-ippjanar ta’ użu effettiv tal-SRF (il-Fond), u jservi bħala 
gwida tal-kompiti u d-dmirijiet li se jitwettqu matul l-użu potenzjonali tal-Fond f’każ ta’ riżoluzzjoni. 
L-SRB ittestja xi wħud mill-passi billi wettaq sessjoni ta’ prattika ta’ każ ta’ riżoluzzjoni bl-użu tal-Fond.
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2. MEZZI ALTERNATTIVI TA’ FINANZJAMENT

Il-Bord jista’ jiffirma kuntratti għal self mill-Fond jew għal forom oħra ta’ appoġġ minn dawk 
l-istituzzjonijiet, istituzzjonijiet finanzjarji jew partijiet terzi oħra, li joffru termini finanzjarji aħjar fl-aktar 
żmien f’waqtu sabiex tiġi ottimizzata l-ispiża tal-finanzjament.

Bħala parti mill-monitoraġġ tal-LFAs, it-tim ikkalkula u informa lill-Istati Membri parteċipanti dwar il-
kapaċità ta’ finanzjament disponibbli li kull Stat Membru għandu fil-kompartiment rispettiv tiegħu. 
Din l-informazzjoni ssaħħaħ it-tħejjija tal-Istati Membri għall-iżborsi possibbli taħt l-LFA.
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5. L-SRB BĦALA 
ORGANIZZAZZJONI

5.1. Teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni

Il-funzjoni tal-ICT tal-SRB għandha żewġ objettivi prinċipali: l-ewwel nett li tappoġġa lill-SRB bħala 
organizzazzjoni u li tmexxieh lejn l-ekosistema diġitali. It-tieni nett, biex jitwasslu sistemi u servizzi li 
għandhom l-għan li jappoġġaw l-attivitajiet ta’ riżoluzzjoni, il-ġbir u t-tixrid ta’ data fir-rigward ta’ data 
finanzjarja biex jiġu appoġġati analiżijiet tar-riskju biex jiġu ottimizzati d-diversi attivitajiet ta’ negozju 
fl-SRB.

L-ICT jaħdem f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-unitajiet ta’ negozju u ma’ Kumitat ta’ Tmexxija tal-ICT, li 
jissorvelja u jimmonitorja l-proġetti kollha tal-ICT sabiex jipprijoritizza l-ħtiġijiet tan-negozju f’sistemi 
ottimizzati.

 � Fl-2019, ġie implimentat l-ewwel rilaxx tal-Maħżen Virtwali tad-Data tal-SRB. Din hija 
pjattaforma biex tiġi rkuprata data mill-ġbir ta’ data eżistenti tal-SRB u li hija mogħnija 
b’aktar data tal-COREP u data l-Finrep ipprovduta mill-BĊE biex il-proċessi kummerċjali 
bħall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u l-analiżi tal-impatt finanzjarju jkomplu jitjiebu. Is-sistema 
ġiet implimentata fi Q2 u fi Q4 mal-pjattaforma żdied maħżen ċentralizzat għad-data ta’ 
referenza mill-istituzzjonijiet finanzjarji.

 � Fl-2019, l-IMAS ta’ Riżoluzzjoni beda jintuża bis-sħiħ bħala l-għodda għall-ippjanar ta’ 
riżoluzzjoni għall-SRB kollu. Is-sistema tiggarantixxi l-integrità, is-sigurtà u l-monitoraġġ tal-
proċess ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għas-sorveljanza tal-SIs u tal-LSIs ukoll, u se tintuża biex 
tappoġġa ċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2020. L-iskambji kollha ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali bejn il-membri tal-IRT jseħħu biss fi ħdan l-ispazji rispettivi fl-IMAS ta’ 
Riżoluzzjoni. Bl-istess mod, l-iskambju ta’ informazzjoni relatata mar-riżoluzzjonijiet fi ħdan 
l-MSU tal-BĊE sseħħ fl-IMAS ta’ Riżoluzzjoni.

 � Fl-2019, l-infrastruttura tal-IT ġenerali laħqet il-maturità. Ġie stabbilit ċentru ta’ data ta’ 
rkupru minn diżastri biex ikun hemm riżerva effettiva u attiva f’każ ta’ emerġenza. Barra 
minn hekk, il-Pjanijiet ta’ Kontinwità tan-Negozu ġew implimentati fl-SRB, li ppermetta 
li l-persunal jaħdem b’mod simultanju mill-bogħod jekk dan ikun meħtieġ, u ġie esegwit 
b’suċċess l-ewwel Test ta’ Kontinwità tan-Negozju.

 � L-SRB ikkompleta l-ġestjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni tiegħu bl-implimentazzjoni 
ta’ valutazzjonijiet tar-riskju dokumentati tas-sistemi tal-SRB kollha biex jiġu minimizzati 
r-riskji ta’ sigurtà tal-ICT. It-tħaddim ta’ sistema ta’ informazzjoni estiża ta’ intelligence dwar 
it-theddid ċibernetiku ppermetta li l-SRB ma jintlaqatx b’mod sinifikanti minn xi riskju 
ċibernetiku fl-2019.
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5.2. Komunikazzjoni

Fl-2019, l-SRB ikkompleta l-elementi kostitwenti tal-approċċ ta’ komunikazzjoni tiegħu, fejn elimina 
d-diskrepanzi u żviluppa l-kapaċità. L-objettivi prinċipali kienu li jiżdiedu l-viżibbiltà u s-sensibilizzazzjoni, 
li jittieħed approċċ aktar proattiv għall-komunikazzjoni u li tiġi kkonsolidata u żviluppata tħejjija għal 
kriżijiet.

 � Ir-riżultati wrew titjib evidenti fl-aspetti kollha. Iż-żjarat fis-sit web żdiedu għal  229  769, 
jiġifieri 21 % aktar mis-sena preċedenti. Is-segwaċi fuq Twitter żdiedu għal 3 006, terz aktar 
mill-2018, u l-impressjonijiet fuq LinkedIn żdiedu b’34 % għal 871 577.

 � Il-Konferenza Annali tal-SRB, li saret fl-10 ta’ Ottubru 2019, attirat 443 parteċipant li 94 % 
minnhom ikklassifikaw l-avveniment bħala utli ħafna jew utli. Aktar minn 2 000 persuna 
segwew l-istreaming dirett jew ir-reġistrazzjoni fuq il-vidjo. Il-kopertura mill-istampa laħqet 
potenzjalment miljun persuna. L-SRB organizza jew ospita wkoll għadd ta’ avvenimenti 
oħra b’suċċess.

 � Punt importanti ieħor matul is-sena kien l-ewwel forum ta’ komunikazzjoni tal-SRM, li ġabar 
l-esperti fil-komunikazzjoni mill-SRB u mill-NRAs biex jikkondividu l-esperjenza u jitgħallmu 
minn xulxin. Il-grupp qed imexxi ’l quddiem għadd ta’ azzjonijiet biex issir ħidma konġunta 
dwarhom.

 � Għadd ta’ dokumenti u mudelli relatati ma’ kriżijiet ġew iffinalizzati fl-2019 u l-komunikazzjoni 
ġiet ittestjata fis-sessjoni ta’ prattika. Ir-riżultati u t-tagħlimiet meħuda jiffurmaw parti mill-
programm ta’ ħidma ta’ komunikazzjoni fl-2020.

 � F’komunikazzjonijiet interni, il-proġett ewlieni kien l-iżvilupp ta’ intranet imsaħħaħ, li 
eventwalment tnieda f’April 2020. Din l-għodda għandha l-għan li tiffaċilita l-komunikazzjoni 
interna, li tgħin lill-persunal jallinja għad-direzzjoni ġenerali tal-organizzazzjoni, u li ttejjeb 
il-produttività.

5.3. Ġestjoni tar-riżorsi

5.3.1. Riżorsi umani

Għat-tim tar-riżorsi umani, ir-reklutaġġ ta’ persunal b’livell għoli ta’ kwalifika biex jipprovdi bażi soda 
ta’ forza tax-xogħol għall-SRB, kemm fil-qasam operazzjonali kif ukoll f ’dawk ta’ appoġġ, baqa’ fil-qalba 
tal-attivitajiet tagħhom fl-2019.

Barra minn hekk, kompliet il-ħidma dwar l-ikkompletar tal-qafas legali, tal-politiki u tal-forniment ta’ 
servizzi tal-HR fl-oqsma tat-tagħlim u tal-iżvilupp tal-karriera u tal-appoġġ amministrattiv, b’hekk jiġi 
żgurat appoġġ adegwat għall-persunal f ’organizzazzjoni żgħażugħa u li qed tikber malajr.

1. REKLUTAĠĠ INTENSIV

Minbarra r-reklutaġġ mil-listi ta’ riżerva eżistenti, l-SRB iffinalizza 12-il  għażla ġdida għal aġenti 
temporanji fl-2019, inklużi żewġ kampanji kbar għal profili relatati mar-riżoluzzjoni: Espert fir-
Riżoluzzjoni tal-Banek u Espert Superjuri fir-Riżoluzzjoni tal-Banek. Dan ippermetta li l-SRB jilqa’ 
74  impjegat ġdid fl-2019. Għajr is-sitt Membri tal-Bord permanenti, il-livell tal-persunal tal-SRB kien 
jammonta għal 350 kariga u 22 ENS fi tmiem l-2019. Dan huwa żieda ta’ 11 % bi tqabbil mal-2018 
u jikkorrispondi għal 87.5 % tal-400 membru tal-persunal ippjanati fl-2019. Ġew irreklutati wkoll 15-
il persuna oħra fl-ewwel tliet xhur tal-2020. Ir-rata tad-dawran għas-sena ammontat għal 9 % u kienet 
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ikkonċentrata fit-tieni parti tas-sena. Waħda mill-isfidi l-kbar fl-2019 baqgħet l-għadd kbir ta’ membri 
tal-persunal tal-SRB esperjenzati u mħarrġa sew li telqu mill-aġenzija sabiex jibdew xogħolhom 
f’kariga permanenti bħala uffiċjal fl-istituzzjonijiet tal-UE.

2. TAĦRIĠ

Fl-2019, l-SRB offra lill-persunal tiegħu 221  sessjoni ta’ taħriġ (taħriġ fil-klassi, sessjonijiet ta’ 
informazzjoni, sessjonijiet ta’ ħidma jew seminars “brownbag”) li jammontaw għal 107 ijiem ta’ taħriġ 
u li jkopru ħiliet tekniċi, personali kif ukoll ħiliet tal-IT.

3. QAFAS LEGALI U POLITIKI TAR-RIŻORSI UMANI

Id-dokumenti ta’ referenza prinċipali tal-SRB f’termini tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal 
huma r-Regolamenti tal-Persunal tal-UE u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra 
tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Fl-2019, l-SRB kompla jlesti l-qafas legali fil-qasam tal-HR billi adotta 
r-Regoli ta’ Implimentazzjoni dwar it-Tip ta’ karigi, Konsulenti, Maniġment Intermedju u Okkupazzjoni 
Temporanja ta’ karigi ta’ maniġment intermedju. Dawn l-erba’ regoli ta’ implimentazzjoni 
jirrappreżentaw pass importanti fl-ikkompletar tal-qafas legali li l-SRB jopera fi ħdanu.

5.3.2. Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

Din it-taqsima tkopri l-attivitajiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja ġenerali tal-SRB u mal-ippjanar 
u r-rappurtar finanzjarju tiegħu. Din tkopri wkoll is-superviżjoni u s-salvagwardja ta’ operazzjonijiet 
korretti ta’ implimentazzjoni tal-baġit, kif ukoll tal-operazzjonijiet kontabilistiċi u tat-teżor. Barra minn 
hekk, it-tim tal-finanzi u tal-akkwist jiġġestixxi u jagħti pariri dwar it-tħejjija, il-bidu, ir-rappurtar u 
l-pubblikazzjoni tal-azzjonijiet ta’ akkwist tal-SRB.

Min-naħa tad-dħul, l-ammont ta’ EUR 118.8 miljun ġie rikonoxxut bħala introjtu sal-livell tal-ispejjeż 
tal-2019.

Min-naħa tan-nefqa, skont it-tabella tal-implimentazzjoni tal-baġit u wara t-trasferimenti, ġew 
attribwiti EUR  46.9  miljun għall-persunal, EUR  14.9  miljun għal spejjeż amministrattivi oħra (kera, 
appoġġ tal-ICT, eċċ.) u EUR 57 miljun għall-ispejjeż operazzjonali (ara l-Anness 3).

INTROJTU

F’konformità mal-Artikolu 65 tal-SRMR, l-SRB għandu jiġbor kontribuzzjonijiet mill-istituzzjonijiet kollha 
li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-SRMR, sabiex ikopri n-nefqiet amministrattivi tiegħu.

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru  2017/2361  (17) dwar is-sistema finali ta’ 
kontribuzzjonijiet għall-infiq amministrattiv tal-SRB huwa l-bażi ġuridika għall-kalkolu ta’ 
kontribuzzjonijiet amministrattivi mill-2018 ’l hawn.

Il-kontribuzzjonijiet amministrattivi annwali totali miġbura b’suċċess għas-sena finanzjarja  2019 
ammontaw għal EUR 88.5 miljun (18). Inħarġu avviżi ta’ kontribuzzjoni lil 2 660 istituzzjoni: 2 533 LSIs u 
127 SIs u gruppi transkonfinali.

(17) Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2017/2361 tal-14 ta’ Settembru 2017 dwar is-sistema finali ta’ kontribuzzjonijiet għall-infiq 
amministrattiv tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, ĠU L 337, 19.12.2017, p. 6.

(18) Dan l-ammont jieħu inkunsiderazzjoni r-riżultat tal-baġit tas-sena finanzjarja l-aktar reċenti li għaliha ġew ippubblikati l-kontijiet finali 
(Y-2).
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NEFQA

L-infiq baġitarju jinkludi pagamenti li saru bl-użu ta’ approprjazzjonijiet tas-sena attwali u 
approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja preċedenti. Il-paragrafi li ġejjin huma sommarju tal-
implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu. Tqassim aktar dettaljat huwa pprovduta fl-
Anness 3.

Fl-2019, l-SRB stabbilixxa 420 impenn baġitarju li jammontaw għal total ta’ EUR 80.1 miljun fil-PARTI I 
tal-baġit, u EUR  83.8  miljun fil-PARTI  II, u pproċessa 3  129 pagament li jammontaw għal total ta’ 
EUR 60 miljun fil-PARTI I u EUR 69 miljun fil-PARTI II. Barra minn hekk, 510 pagamenti li jammontaw 
għal EUR 11.8 miljun ġew ipproċessati wkoll bl-użu tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament riportati. Ir-
rata ta’ implimentazzjoni tal-baġit għall-2019 hija ta’ 67.3  % għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u 
50.4  % għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament. L-ammont ta’ approprjazzjonijiet riportati għall-2020 
huwa ta’ EUR 3.9 miljun u r-rata globali ta’ riport hija ta’ 5 % tal-approprjazzjonijiet impenjati (għajr 
l-approprjazzjonijiet differenzjati li ġew ikkanċellati).

TITOLU 1: INFIQ GĦALL-PERSUNAL

Il-baġit (wara t-trasferimenti) għat-Titolu 1 fl-2019 kien ta’ EUR 46.9 miljun, li minnhom EUR 41.2 miljun 
ġew impenjati (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 87.7  %). L-ammont finali ta’ approprjazzjonijiet ta’ 
pagament użati kien ta’ EUR 40.7 miljun, li jikkorrispondi għal rata ta’ implimentazzjoni ta’ 98.9 % mit-
total impenjat.

Il-qasam ewlieni ta’ nfiq kien relatat mal-persunal tal-SRB f’impjieg attiv. Intefqu EUR 37.3 miljun fuq 
il-pagi (salarji bażiċi, benefiċċji tal-familja, tal-espatrijazzjoni, tal-installazzjoni u tar-residenza barranija, 
assigurazzjoni, drittijiet tal-pensjoni, eċċ.). EUR 0.9 miljun intefqu fuq servizzi interim, EUR 0.6 miljun 
għal spejjeż tal-iskola u EUR 0.4 miljun fuq it-taħriġ.

TITOLU 2: INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA

Il-baġit (wara t-trasferimenti) għat-Titolu 2 fl-2019 kien ta’ EUR 14.9 miljun. Matul is-sena, ġie impenjat 
total ta’ EUR  12-il  miljun, li jikkorrispondi għal rata ta’ implimentazzjoni ta’ 80.3  %. L-ammont finali 
ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament użati kien ta’ EUR  8.6  miljun, li jikkorrispondi għal rata ta’ 
implimentazzjoni ta’ 71.8 % mit-total impenjat.
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L-oqsma prinċipali ta’ nfiq kienu l-kiri tal-post (EUR 3 miljun), l-infrastruttura tal-ICT (EUR 3.2 miljun) u 
s-sigurtà, il-manutenzjoni u s-sistemazzjoni tal-bini (EUR 1.6 miljun).

TITOLU 3: NEFQA OPERAZZJONALI

It-Titolu 3 huwa esklużivament għan-nefqa operazzjonali relatata mal-implimentazzjoni tal-SRMR. Il-
baġit adottat għall-2019 kien ta’ EUR 57 miljun.

Matul is-sena, ġie impenjat l-ammont ta’ EUR 26.9 miljun, li jikkorrispondi għal rata ta’ implimentazzjoni 
ta’ 47.2  %. L-ammont finali ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament użati kien ta’ EUR  10.6  miljun, li 
jikkorrispondi għal rata ta’ implimentazzjoni ta’ 39.5 % mit-total impenjat.

Il-qasam fejn l-implimentazzjoni tal-baġit kienet aktar baxxa kien jikkonċerna l-Fond minħabba l-baġit 
mhux esegwit għall-bini tal-portafoll u l-għodda/is-software għar-riskju, ħtiġijiet ta’ konsultazzjoni ad 
hoc għall-kontrolli tad-data u r-regoli ta’ validazzjoni, u kalkolu u kontrolli ex post fuq kontribuzzjonijiet 
ex ante (total ta’ EUR 1.1 miljun).

L-oqsma l-oħra ta’ nfiq baxx fil-Kapitolu 31 Operazzjonijiet tal-SRB kienu fuq it-Tħejjija għar-riżoluzzjoni 
(8.8 % mir-rata ta’ implimentazzjoni) u fuq Missjonijiet (68.5 % mir-rata ta’ implimentazzjoni).

Ir-rata baxxa ta’ implimentazzjoni fil-kontinġenzi tal-SRB (35.7  %) kienet dovuta għall-infiq baxx fil-
konsulenza billi l-SRB kellu jiġġestixxi inqas każijiet potenzjali ta’ riżoluzzjoni u tilwim milli ġie stmat. 
In-natura tal-attivitajiet ta’ kontinġenza hija tali li l-implimentazzjoni hija inqas prevedibbli minn partiti 
oħra, u għalhekk ma hemm l-ebda mira annwali.

L-oqsma ta’ nfiq jirrigwardaw l-istudji u l-konsulenza (jiġifieri kontinġenzi tal-SRB) għall-implimentazzjoni 
tal-programm ta’ ħidma tal-SRB, is-servizzi legali u t-tilwim, l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-ICT, b’mod 
partikolari biex jiġu appoġġati l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u l-attivitajiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, u 
l-ispejjeż tal-esternalizzazzjoni tal-investimenti.

EŻITU TAL-BAĠIT

L-eżitu tal-baġit għall-2019 (19) huwa stmat li hu EUR 59.3 miljun (EUR 50.4 miljun fl-2018) u se jiddaħħal 
fil-baġit tal-2020 wara approvazzjoni mill-Bord fis-Sessjoni Plenarja tiegħu f’Settembru 2020.

 � Finalizzazzjoni tar-regolament finanzjarju l-ġdid tal-SRB, kemm jista’ jkun f’konformità 
mal-qafas tar-regolament finanzjarju l-ġdid applikabbi għall-Aġenziji tal-UE adottat fit-
18 ta’ Diċembru 2018.

 � 99.2  % mill-pagamenti saru fil-ħin (98.7  % fl-2018), li jaqbżu l-indikatur ewlieni tal-
prestazzjoni għall-2019 “Pagament f’waqtu tal-mira ta’ 95 % tal-fatturi”.

 � L-introduzzjoni tal-approprjazzjonijiet differenzjati fit-Titolu 3, fejn meħtieġ, għal raġunijiet 
operazzjonali u għal attivitajiet pluriennali.

(19) Id-dettalji tal-eżitu tal-baġit/tar-riżultat tal-baġit jistgħu jinstabu fil-kontijiet finali għall-2019 (ara l-Anness 6). Dawn se jiġu ppubblikati fuq 
is-sit web tal-SRB fit-tielet trimestru tal-2020.
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5.3.3. Kontijiet finali għall-2019

Il-kontijiet finali tal-2019 jirriflettu l-pożizzjoni finanzjarja tal-SRB fil-31  ta’  Diċembru  2019, ir-riżultati 
tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena, f ’konformità mar-
regolament finanzjarju tiegħu u mar-Regoli kontabilistiċi tal-UE adottati mill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà 
tal-Kummissjoni.

Fi tmiem l-2019, wara l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet ex ante, tal-kontribuzzjonijiet amministrattivi 
u tal-IPCs, kien hemm żieda sinifikanti fl-assi/obbligazzjonijiet totali minn EUR  25.00  biljun għal 
EUR 32.93 biljun. Iż-żieda fl-assi totali tista’ tiġi spjegata miż-żieda fil-volum ta’ flus miżmuma fil-bank 
(EUR 4.13 biljun) u wkoll miż-żieda fl-ammont investit f ’assi finanzjarji tal-AFS ta’ EUR 3.78 biljun.

Il-kontribuzzjonijiet ex ante għall-SRF miġbura fl-2019 wasslu għal dħul ta’ EUR  7.03  biljun. Wara 
t-tnaqqis tan-nefqa eliġibbli taż-żamma ta’ dawn il-fondi fil-kontijiet tal-banek ċentrali nazzjonali 
(EUR  72.56  miljun) u bit-teħid inkunsiderazzjoni tad-dħul finanzjarju mill-portafoll ta’ investimenti 
(EUR 32.16-il miljun), ir-riżultat kontabilistiku tas-sena kien EUR 6.99 biljun, li żied l-assi netti tal-SRB 
għal EUR 29.19-il biljun.

Min-naħa amministrattiva tal-kontijiet finali għall-2019, l-SRB iffattura u ġabar mill-istituzzjonijiet 
bankarji EUR 88.82 miljun wara li għamel użu mill-fondi mhux minfuqa akkumulati f ’perjodi finanzjarji 
preċedenti li jammontaw għal EUR  30.37  miljun. Sabiex jiġu bbilanċjati l-ispejjeż amministrattivi u 
operazzjonali totali tas-sena, id-dħul mill-kontribuzzjonijiet amministrattivi rikonoxxuti fl-2019 kien ta’ 
EUR 69.37 miljun. Għalhekk, ma hemmx assi netti li jirriżultaw mill-attivitajiet amministrattivi tal-SRB.

Fl-2019, 65 % mill-ispejjeż amministrattivi tal-SRB kienu marbuta mal-persunal, filwaqt li 21 % kienu 
relatati ma’ spejjeż amministrattivi sinifikanti oħra (kera u spejjeż relatati mal-IT).

Barra minn hekk, fl-2019 l-ispejjeż operazzjonali totali kienu jirrappreżentaw 13 % mill-ispejjeż totali, 
tnaqqis ulterjuri mill-2018 meta l-ispejjeż operazzjonali kienu jammontaw għal 15 % mill-ispejjeż totali.

Ir-“Rapport tal-pożizzjoni finanzjarja” fil-31 ta’ Diċembru 2019 u r-“Rapport tal-prestazzjoni finanzjarja” 
għall-2019 jistgħu jinstabu fl-Anness 6. Ir-rapporti finanzjarji tal-SRB tal-2019 se jkunu disponibbli fuq 
is-sit web tal-SRB fit-tielet trimestru tal-2020.

5.3.4. Akkwist

Il-pjan ta’ akkwist annwali tal-SRB għas-sena 2019 tħejja f ’konformità mad-dispożizzjonijiet ġenerali 
tal-akkwist inklużi fir-regolament finanzjarju tal-UE. Il-perjodu ta’ rappurtar ta’ dan l-“iskrinjar” tal-
akkwist huwa mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2019.

Rendikont aktar dettaljat tal-proċeduri ta’ akkwist fl-2019 jista’ jinstab fl-Anness 7.

 � L-SRB akkwista b’suċċess is-servizzi u l-prodotti kollha neċessarji mitluba mill-unitajiet 
differenti matul is-sena;

 � It-tliet proċeduri miftuħa mnedija fl-2018 ngħataw b’suċċess;

 � L-SRB nieda żewġ proċeduri miftuħa, aktar minn 50 proċedura nnegozjata, 11-il ftuħ mill-
ġdid ta’ kompetizzjoni taħt il-kuntratti qafas tal-SRB u ġew ikkompletati u vverifikati aktar 
minn 250 kuntratt speċifiku/formoli ta’ ordni;
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 � L-SRB ffirma diversi MtQ u ftehimiet f ’livell ta’ servizz mal-Kummissjoni u ma’ entitajiet 
pubbliċi oħra;

 � L-SRB kompla jtejjeb il-mudelli u d-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tiegħu.

5.4. Parir legali interni u tilwim

Is-servizz legali tal-SRB huwa dipartiment intern tal-SRB li jirrapporta direttament għand il-president 
tal-SRB. Ir-rwol tas-servizz legali tal-SRB huwa doppju: (i) jipprovdi pariri legali interni lill-SRB fl-unitajiet 
kollha u (ii) jiġġestixxi l-proċedimenti ta’ tilwim quddiem il-Qrati Ewropej.

Fir-rigward tar-rwol tas-servizz legali, dan jgħin lill-SRB u lill-unitajiet ta’ riżoluzzjoni interni kollha tiegħu 
u dipartimenti oħra bħala dipartiment orizzontali intern li jipprovdi pariri legali u jkopri l-attivitajiet u 
l-oqsma prinċipali kollha ta’ responsabbiltà tal-SRB.

Fl-2019, is-servizz legali tal-SRB kompla jipprovdi pariri legali interni, pereżempju, fl-oqsma prinċipali 
ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni, l-istabbiliment tal-MREL, il-politiki u l-manwali, il-każijiet ta’ riżoluzzjoni, 
il-kwistjonijiet relatati mal-SRF, il-kooperazzjoni internazzjonali u interistituzzjonali, u l-ġestjoni tar-
riżorsi. Is-servizz legali tal-SRB pprovda wkoll parir relatat mad-diversi reviżjonijiet leġiżlattivi.

Fir-rigward tar-rwol tiegħu ta’ ġestjoni tal-proċeduri ta’ tilwim quddiem il-Qorti Ġenerali, is-servizz 
legali huwa involut fl-abbozzar u fit-tħejjija tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieġa mill-qrati tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’kooperazzjoni ma’ avukat estern, kif ukoll fit-tħejjija għas-
smigħ orali relatat.

Fir-rigward tal-każijiet ta’ tilwim pendenti quddiem il-qrati tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-2019, dawn jinkludu 
dan li ġej:

1. 104 azzjonijiet legali rigward id-deċiżjonijiet meħuda fil-kuntest tar-riżoluzzjoni ta’ BPE mressqa 
minn eks-azzjonisti u kredituri tal-bank fil-konfront tal-SRB, fost oħrajn, għadhom pendenti 
quddiem il-Qorti Ġenerali u l-Qorti tal-Ġustizzja.

(a) 101  każijiet jikkonċernaw id-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni tal-SRB. Minn dawk il-101  każijiet, 
il-Qorti Ġenerali identifikat u għażlet sitt  każijiet pilota, ħamsa li jinvolvu lill-SRB bħala 
konvenut (u fis-sitt każ l-SRB qed jaġixxi bħala intervenjent), biex tipproċedi għat-tieni fażi 
tal-proċedura bil-miktub u tas-seduta ta’ smigħ orali. Fir-rigward tal-każijiet li jifdal, dawn 
ġew sospiżi sakemm ikun hemm determinazzjoni finali f ’dawk is-sitt każijiet pilota. Wieħed 
mis-sitt każijiet pilota ġie ddikjarat bħala inammissibbli mill-Qorti Ġenerali u attwalment 
jinsab taħt appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja;

(b) Tliet każijiet jikkonċernaw id-deċiżjoni tal-SRB li ma jwettaqx Valwazzjoni  2 definittiva. 
Wieħed minn dawn il-każijiet attwalment jinsab pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali. Iż-
żewġ każijiet l-oħra ġew iddikjarati bħala inammissibbli mill-Qorti Ġenerali u attwalment 
jinsabu taħt appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

2. Diversi azzjonijiet legali li jirrigwardaw il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ex ante għall-SRF tressqu 
minn banek fil-konfront tal-SRB.

(a) 12-il  azzjoni legali tressqu fil-konfront tad-deċiżjoni ta’ kontribuzzjoni ex ante tal-2016. 
Waħda minnhom ġiet irtirata, fi tliet każijiet il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni sa fejn 
tikkonċerna l-applikanti, u tmien każijiet ġew rifjutati, li tnejn minnhom attwalment jinsabu 
taħt appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja;
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(b) Tliet azzjonijiet legali tressqu fil-konfront tad-deċiżjoni ta’ kontribuzzjoni ex ante tal-2017 li 
attwalment huma pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali;

(c) Sitt azzjonijiet legali tressqu fil-konfront tad-deċiżjoni ta’ kontribuzzjoni ex ante tal-2018 li 
attwalment huma pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali;

(d) 11-il  azzjoni legali tressqu fil-konfront tad-deċiżjoni ta’ kontribuzzjoni ex ante tal-2019 li 
attwalment huma pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali.

3. Żewġ azzjonijiet legali rigward id-deċiżjoni tal-SRB biex ma jadottax skema ta’ riżoluzzjoni fir-
rigward ta’ ABLV Bank AS imressqa mill-bank innifsu u minn eks-azzjonist ta’ dak il-bank huma 
pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali;

4. Azzjoni legali rigward id-deċiżjoni tal-SRB li ma jadottax skema ta’ riżoluzzjoni fir-rigward ta’ PNB 
Banka mressqa mill-bank innifsu u minn azzjonisti ta’ dak il-bank hija pendenti quddiem il-Qorti 
Ġenerali;

5. Ħames azzjonijiet legali dwar deċiżjonijiet meħuda mill-SRB skont is-sistema ta’ aċċess pubbliku 
għal dokumenti u/jew aċċess għal fajls skont ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 u r-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001.

5.5. Governanza

5.5.1. Segretarjat Korporattiv

Is-Segretarjat tal-Bord kompla jimmatura bħala unità organizzazzjonali li taħdem dwar kwistjonijiet 
ta’ governanza kemm interna kif ukoll esterna relatati mat-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-interazzjonijiet 
ma’ korpi oħra tal-UE. Dan ikkontribwixxa għall-appoġġ taċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni u 
l-proċessi relatati tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. B’kollox, is-Segretarjat organizza 35 laqgħa wiċċ imb wiċċ 
u 401 proċedura bil-miktub tal-Bord fil-kompożizzjonijiet differenti tiegħu.

5.5.2. Konformità

It-tim ta’ konformità uża l-esperjenza tiegħu sabiex jipprovdi gwida u appoġġ lill-SRB fid-diversi 
attivitajiet tiegħu ta’ kuljum.

Għal dan il-għan, it-tim kompla jiżviluppa politiki ta’ konformità u gwida f’suġġetti ewlenin, filwaqt li 
kompla jwettaq l-attivitajiet regolari tiegħu, fost affarijiet oħra billi jipprovdi pariri dwar kwistjonijiet etiċi 
u ta’ konformità, jimmonitorja l-obbligi ta’ rappurtar tal-membri tal-persunal, iqajjem sensibilizzazzjoni 
u jiġġestixxi r-riskji ta’ konformità.

5.5.3. Standards ta’ kontroll intern

L-istandards ta’ kontroll intern (ICSs) jispeċifikaw l-aspettattivi u r-rekwiżiti biex tinbena sistema 
effettiva ta’ kontrolli interni li jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli dwar il-ksib tal-objettivi tal-SRB. 
Dawn l-istandards ta’ kontroll ġew żviluppati tul il-linji tal-ICSs tal-Kummissjoni, li huma bbażati fuq 
l-istandards tal-Kumitat Internazzjonali tal-Organizzazzjonijiet li Jisponsorjaw. L-istandards ikopru 
l-oqsma tal-missjoni u l-valuri, l-operazzjonijiet, ir-riżorsi u l-attivitajiet ta’ kontroll, l-ippjanar, ir-
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rappurtar u l-komunikazzjoni, il-ġestjoni tar-riskju u l-proċessi ta’ evalwazzjoni u awditjar. Kull standard 
jikkonsisti minn għadd ta’ rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati.

Minħabba d-daqs tal-organizzazzjoni li jkun qed jikber b’mod stabbli, il-mira tkun fuq l-iżvilupp 
kontinwu tal-qafas.

 � Fl-2019, l-SRB wettaq rieżamijiet trimestrali sabiex jivverifika l-istatus ta’ implimentazzjoni 
ta’ kull ICS fl-SRB. Il-qafas ikopri 16-il ICS li huma indispensabbli sabiex jiġi definit il-qafas ta’ 
kontroll intern, titrawwem responsabbiltà ċara tat-tim ta’ ġestjoni, u tiġi żgurata sorveljanza 
tas-sistema ta’ kontroll intern mill-bord.

 � L-SRB wettaq l-eżerċizzju ta’ valutazzjoni tar-riskju tiegħu u kkonkluda dwar reġistru ta’ 
riskju li għalih attwalment qed jiġu żviluppati pjanijiet ta’ azzjoni.

5.5.4. Awditjar Intern

L-Awditjar Intern jipprovdi assigurazzjoni, pariri u għarfien approfondit ibbażati fuq ir-riskju u oġġettivi. 
Permezz tar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, l-Awditjar Intern jgħin lill-SRB jilħaq l-objettivi 
tiegħu billi jġib miegħu approċċ sistematiku u dixxiplinat għall-evalwazzjoni u t-titjib tal-effettività tal-
proċessi ta’ ġestjoni, kontroll u governanza tar-riskju.

Il-mandat tal-funzjoni ta’ awditjar intern tal-SRB huwa bbażat fuq l-SRMR, ir-regolament finanzjarju 
tal-SRB, u huwa ddefinit ulterjorment fil-karta tal-awditjar intern li tiddefinixxi, fost oħrajn, il-prinċipji 
għall-indipendenza u l-oġġettività, ir-responsabbiltà u l-awtorità. F’konformità mal-Karta, l-Awditjar 
Intern jirrapporta dwar ir-riżultati tal-ħidma tiegħu għand il-Bord fis-Sessjoni Eżekuttiva tiegħu. Barra 
minn hekk, l-Awditjar Intern jirrapporta mill-inqas b’mod annwali għand il-Bord fis-Sessjoni Eżekuttiva 
u Plenarja tiegħu dwar il-prestazzjoni tiegħu, il-konklużjonijiet prinċipali mill-awditi tiegħu u l-istatus 
tas-sejbiet tal-awditjar.

Fl-2019, l-Awditjar Intern iffoka fuq erba’ awditi ta’ assigurazzjoni:

 � Ġew ikkompletati awditi dwar il-proċess ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni u l-ġestjoni tal-proġett 
R4Crisis; u

 � Awditi dwar il-proċess ta’ reklutaġġ u t-tħejjija għal kriżijiet kienu fl-istadju finali ta’ rappurtar 
fi tmiem is-sena.

L-Awditjar Intern jimmonitorja l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mill-awditi ta’ 
assigurazzjoni tiegħu sal-awditi ta’ segwitu. Fl-2019, l-Awditjar Intern ta segwitu għal awditi preċedenti 
dwar l-akkwist, il-kontribuzzjonijiet ex ante amministrattivi tal-Fond, kif ukoll l-esternalizzazzjoni ta’ 
investimenti tal-Fond.

Fl-2019, l-għadd ta’ membri tal-persunal fil-funzjoni tal-awditjar intern żdied għal tlieta, b’żieda 
ulterjuri mistennija fl-2020.

STATUS TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-AWDITJAR INTERN

Fl-2019, l-Awditjar Intern ħareġ disa’ rakkomandazzjonijiet li għalihom il-maniġment ħejja pjanijiet 
ta’ azzjoni. Bl-inklużjoni tar-rakkomandazzjonijiet mill-awditi ta’ snin preċedenti, għad fadal 17-
il  rakkomandazzjoni li jridu jiġu diskussi aktar internament, li minnhom tmienja huma ta’ prijorità 
għolja.
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Ir-rakkomandazzjonijiet ta’ prijorità għolja ddeskrivew il-ħtieġa għal titjib ulterjuri fl-oqsma tal-
governanza, tal-ippjanar u tal-monitoraġġ, u fl-iżgurar tal-kwalità permezz ta’ proċessi.

Fl-2019 ingħalqu 10 rakkomandazzjonijiet.

5.5.5. Awditjar Estern

Kull sena, il-kontijiet annwali jiġu awditjati minn awditur estern indipendenti. Fl-2019, l-awditur estern 
ippubblika r-rapport tal-awditjar mhux kwalifikat tiegħu dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali finali 
tal-SRB għall-2018.

Barra minn hekk, il-Qorti tal-Awdituri (QEA) tirrapporta dwar il-kontijiet annwali tal-SRB kull sena 
finanzjarja, li jinkludi l-produzzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 
annwali u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti tal-SRB.

Fl-2019, il-QEA ppubblikat ir-rapport tal-awditjar tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-SRB għas-sena 
finanzjarja 2018 (20). Is-sejbiet stiednu lill-SRB biex itejjeb:

 � l-ippjanar, l-implimentazzjoni u r-rappurtar tal-baġit billi jintroduċi approprjazzjonijiet 
baġitarji differenzjati;

 � l-evalwazzjonijiet/il-valutazzjonijiet sabiex tiġi evitata d-dipendenza fuq kuntrattur tal-IT li 
fil-futur ma jippermettilux jagħżel minn soluzzjonijiet alternattivi b’mod kompetittiv;

 � il-kuntratti tal-IT biex tiġi evitata konfużjoni bejn l-akkwist ta’ servizzi tal-IT u ta’ ħaddiema 
interim;

 � il-kuntratti ma’ ħaddiema interim billi tiġi inkluża l-informazzjoni kollha meħtieġa bil-liġi.

Fl-2019, il-QEA ppubblikat ukoll rapport speċjali (21) dwar l-obbligazzjonijiet kontinġenti tal-2018 
b’żewġ rakkomandazzjonijiet:

 � Meta tiġi vvalutata l-probabbiltà ta’ fluss ’il  barra ta’ riżorsi ekonomiċi bħala riżultat ta’ 
proċedimenti legali, l-SRB għandu jinkludi raġunijiet adegwati u argumenti ta’ sostenn 
għal kull każ individwali;

 � Jekk il-probabbiltà ta’ fluss ’il barra ta’ riżorsi ma jkunx jista’ jiġi stmat minħabba proċedimenti 
legali fil-konfront ta’ kontribuzzjonijiet ex ante, allura fluss ’il  barra ma jistax jiġi eskluż u 
għandu jiġi ddivulgat obbligu ta’ kontinġenza.

(20) Rapport annwali dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2018 (https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=51302).

(21) Rapport dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill jew il-
Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont ir-Regolament għas-sena finanzjarja  2018 (https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.
aspx?did=52425).
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6. PANEL TAL-APPELL

Skont l-Artikolu  85 tal-SRMR, fl-2015 l-SRB stabbilixxa Panel tal-Appell sabiex jittieħdu deċiżjonijiet 
dwar appelli sottomessi fil-konfront ta’ ċerti deċiżjonijiet li ttieħdu mill-SRB. Il-Panel sar kompletament 
operazzjonali fl-1  ta’  Jannar  2016. Skont l-Artikolu  85(3) tal-SRMR, id-deċiżjonijiet tal-Bord li jistgħu 
jiġu kkontestati quddiem il-Panel tal-Appell jirreferu għall-oqsma tad-determinazzjoni tal-MREL, 
l-impedimenti għar-riżoluzzjoni, obbligi simplifikati għal xi istituzzjonijiet, deċiżjonijiet meħuda mill-
Bord fid-dawl ta’ talbiet għal aċċess pubbliku għal dokumenti, kif ukoll għall-kontribuzzjonijiet mill-
istituzzjonijiet għall-infiq amministrattiv tal-Bord.

Il-Panel tal-Appell huwa magħmul minn ħames Membri u żewġ Supplenti li huma kompletament 
indipendenti fir-rigward tal-Bord. Iż-żewġ Supplenti attwali inħatru mill-SRB fl-2019 wara sejħa 
pubblika għal espressjoni ta’ interess.

Il-Panel huwa appoġġat fl-attività tiegħu minn Segretarjat li qed iwettaq ukoll kompiti indipendenti 
bħala l-Uffiċċju għall-Protezzjoni tad-Data tal-SRB. Is-Segretarjat qed ikopri diversi aspetti, mill-ġestjoni 
tal-każijiet sal-appoġġ operazzjonali tal-membri. Matul l-2019, il-Panel kompla jindirizza appelli relatati 
mad-deċiżjonijiet konfermatorji tal-SRB li jirrifjutaw aċċess għad-dokumenti relatati mar-riżoluzzjoni 
ta’ BPE f’Ġunju 2017. Għadd kbir minn dawn l-appelli ġew riċevuti lejn tmiem l-2018 u ġew indirizzati 
fl-2019, meta appelli addizzjonali ġew riċevuti tul is-sena.

Saru żewġ seduti ta’ smigħ konġunti tal-Partijiet fi Brussell f ’April  2019 rispettivament. Wara dawn 
is-seduti ta’ smigħ, il-Panel għarraf id-deċiżjonijiet tiegħu  (22) li jew irrinunzjaw il-każijiet jew inkella 
rreferew l-appell kontra d-deċiżjoni għall-Bord.

Fid-dawl tal-esperjenza akkumulata matul dawn l-aħħar erba’ snin u bi sforz kontinwu biex jittejjeb 
il-proċess ta’ appell, il-Panel iddeċieda li jirrieżamina r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu. Il-proċess inbeda fi 
tmiem l-2019 bl-għan li jiġu adottati r-Regoli ta’ Proċedura l-ġodda sa nofs l-2020.

(22) https://srb.europa.eu/en/content/cases
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7. DIKJARAZZJONI TA’ 
ASSIGURAZZJONI

Jiena, hawn taħt iffirmata, Elke König, President tal-Bord u Maniġer tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, fil-
kapaċità tiegħi bħala uffiċjal awtorizzanti:

Niddikjara li l-informazzjoni inkluża f’dan ir-rapport tagħti stampa vera u ġusta (23).

Niddikjara li għandi assigurazzjoni raġonevoli li r-riżorsi assenjati għall-attivitajiet deskritti f ’dan ir-
rapport intużaw għall-iskop intiż tagħhom u b’konformità mal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, 
u li l-proċeduri ta’ kontroll fis-seħħ jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet sottostanti.

Nikkonferma li ma naf b’xejn li mhuwiex irrapportat hawnhekk li jista’ jkun ta’ dannu għall-interessi 
tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni.

Din l-assigurazzjoni raġonevoli hija bbażata fuq il-ġudizzju tiegħi stess u fuq l-informazzjoni għad-
dispożizzjoni tiegħi, bħar-riżultati tal-awtovalutazzjoni u l-verifiki tal-kontroll ex post imwettqa matul 
is-sena.

Brussell, 29 ta’ Ġunju 2020.

Elke König

President tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

(23) F’dan il-kuntest, stampa ġusta tfisser stampa affidabbli, kompleta u korretta dwar is-sitwazzjoni fis-servizz.
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ANNESSI

Anness 1: Organigramma

  

ORGANIGRAMMA TAL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI*
APRIL 2020

PRESIDENT
ELKE KONIG

VIĊI PRESIDENT
JAN REINDER DE

CARPENTIER 

MEMBRU TAL-BORD
SEBASTIANO LAVIOLA

MEMBRU TAL-BORD
JESUS SAURINA SALAS

MEMBRU TAL-BORD
BOŠTJAN JAZBEC

MEMBRU TAL-BORD
PEDRO MACHADO

DIRETTORAT 
TAL-PRESIDENT DIRETTORAT E DIRETTORAT A DIRETTORAT B DIRETTORAT C DIRETTORAT D

SEGRETARJAT TAL-SRB

STRATEĠIJA, 
RELAZZJONIJIET 

INTERNAZZJONALI U 
KOMUNIKAZZJONI

FOND UNIKU TA’ 
RIŻOLUZZJONI
Investimenti

POLITIKA TA’ 
RIŻOLUZZJONI, 

PROĊESSI U 
METODOLOĠIJA

KOOPERAZZJONI 
MAL-PARTIJIET 
IKKONĊERNATI

STABBILTÀ 
FINANZJARJA U 

ANALIŻI EKONOMIKA

        RIŻORSI
•  HR
•  Finanzi u akkwisti

• L-AWSTRIJA
• IL-FINLANDJA
• SOCIÉTÉ
  GÉNÈRALE

• L-ITALJA
• UNICREDIT GROUP

• L-IRLANDA
• SPANJA
• SANTANDER

• IL-ĠERMANJA
• DEUTSCHE BANK

• IL-BELĠJU
• IN-NETHERLANDS
• ING

• IL-ĠERMANJA
• L-ESTONJA
• IL-LATVJA
• IL-LITWANJA
• MALTA

• SPANJA
• IL-PORTUGALL
• IS-SLOVAKKJA

• FRANZA
• IL-LUSSEMBURGU
• IS-SLOVENJA
• GROUPE BCPE

• IL-GREĊJA
• FRANZA
• ĊIPRU
• BNP PARIBAS
• GROUPE CRÉDIT
   AGRICOLE

SERVIZZI KORPORATTIVI 
              U ICT
• ICT
• Faċilitajiet

KONTRIBUZZJONIJIET U 
FINANZJAMENT

TIM TATTIKU 
TA’ RIŻOLUZZJONI

TIM TA’ SPEZZJONI 
FUQ IL-POST**

UFFIĊĊJU TAL-IPPJANAR 
TA’ RIŻOLUZZJONI**

SERVIZZI LEGALI

TIM TAL-AWDITJAR 
INTERN

TIM TAL-KONTABBILTÀ

PANEL TAL-APPELL, 
TIM GĦALL-PROTEZZJONI 

TAD-DATA U 
L-KONFORMITÀ

DIRETTUR TAL-FOND 
UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI, 
TAS-SERVIZZI LEGALI U 

KORPORATTIVI

DIRETTUR TAL-POLITI-
KA TA’ RIŻOLUZZJONI U 

KOOPERAZZJONI

DIRETTUR TAL-IPPJA-
NAR TA’ RIŻOLUZZJONI 

U DEĊIŻJONIJIET

DIRETTUR TAL-IPPJA-
NAR TA’ RIŻOLUZZJONI 

U DEĊIŻJONIJIET

DIRETTUR TAL-IPPJA-
NAR TA’ RIŻOLUZZJONI 

U DEĊIŻJONIJIET

* L-allokazzjoni tal-unitajiet qed terġa’ �tqies mill-ġdid. ** Għadu jrid jiġi stabbilit.
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Anness 2: Rapport annwali dwar l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti fl-2019

Dan ir-rapport annwali dwar l-aċċess għad-dokumenti huwa mfassal f ’konformità mal-Artikolu 17(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (“ir-Regolament 
dwar it-Trasparenza’) (24). Dan ikopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2019 sal-31 ta’ Diċembru 2019 u huwa 
bbażat fuq data statistika – kif miġbura fil-qosor hawn taħt.

L-SRB huwa soġġett għar-Regolament dwar it-Trasparenza meta jindirizza l-applikazzjonijiet għal 
aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma minnu, skont l-Artikolu  90(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 806/2014.

L-arranġamenti prattiċi għall-applikazzjoni tar-Regolament dwar it-Trasparenza mill-SRB huma 
stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-SRB tad-9  ta’  Frar  2017 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Bord 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB/ES/2017/01), li ġiet adottata f’konformità mal-Artikolu 90(2) tar-Regolament 
(UE) Nru 806/2014 (25).

AĊĊESS GĦAD-DOKUMENTI TAL-SRB FL-2019

Fl-2019, l-SRB irċieva 79 applikazzjoni inizjali u 17-il applikazzjoni konfermatorja rigward dokumenti 
tal-SRB. Il-parti l-kbira mit-talbiet kienu relatati mad-deċiżjoni tal-SRB rigward ir-riżoluzzjoni ta’ Banco 
Popular Español, S.A. Barra minn hekk, għadd kbir ta’ applikazzjonijiet kienu jikkonċernaw l-istess 
dokumenti.

Fil-maġġoranza ta’ dawn il-każijiet, l-SRB ta aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba, meta jitqies li 
divulgazzjoni sħiħa kienet iddgħajjef l-interessi protetti skont l-Artikolu  4 tar-Regolament dwar it-
Trasparenza.

L-SRB ibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu dwar aċċess parzjali u/jew rifjuti fuq l-eċċezzjonijiet li ġejjin għad-
divulgazzjoni ta’ dokumenti previsti fir-Regolament dwar it-Trasparenza:

 � Protezzjoni tal-interess pubbliku fir-rigward tal-politika finanzjarja, monetarja jew 
ekonomika tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru (l-Artikolu 4(1)(a)(ir-raba’ inċiż) tar-Regolament 
dwar it-Trasparenza);

 � Protezzjoni tal-interessi kummerċjali ta’ persuna fiżika jew ġuridika, inkluża l-proprjetà 
intellettwali (l-Artikolu 4(2)(l-ewwel inċiż) tar-Regolament dwar it-Trasparenza);

 � Protezzjoni tal-privatezza u tal-integrità tal-individwu (l-Artikolu  4(1)(b) tar-Regolament 
dwar it-Trasparenza);

 � Protezzjoni tal-għan ta’ spezzjonijiet, investigazzjonijiet u awditi (l-Artikolu  4(2)(it-tielet 
inċiż) tar-Regolament dwar it-Trasparenza); u

 � Protezzjoni tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet (l-Artikolu  4(3) tar-Regolament dwar it-
Trasparenza).

Qed jiġi nnotat ukoll li xi wħud mit-talbiet kienu jikkonċernaw dokumenti li ma jeżistux jew li mhumiex 
fil-pussess tal-SRB. Għaldaqstant, l-SRB informa lill-applikanti kif meħtieġ.

(24) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(25) Regolament (UE) Nru  806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15  ta’  Lulju  2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura 
uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u Fond 
Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, ĠU L 225, 30.07.2014, pp. 1-90.
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Anness 3: Implimentazzjoni tal-baġit għall-2019

TITOLU I: INFIQ GĦALL-PERSUNAL

Linja baġitarja Deskrizzjoni tal-linja baġitarja Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta’ 
impenn (1)

Ammont impenjat 
esegwit (2)

% impenjat (2)/(1) Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet 
ta’ pagament (3)

Ammont ta’ 
pagamenti 
esegwit (4)

% imħallas (4)/(3) RAL riportati 
(C8) (2)-(4)

Ikkanċellati (1)-(2)

A-1100 Salarji bażiċi 27 217 500 24 799 117.53 91.11 % 27 217 500 24 799 117.53 91.11 % 0 2 418 382.47
A-1101 Benefiċċji tal-familja 2 083 000 2 024 263.94 97.18 % 2 083 000 2 024 263.94 97.18 % 0 58 736.06
A-1102 Benefiċċji tal-espatrijazzjoni u ta’ residenza barranija 3 453 000 3 168 463.52 91.76 % 3 453 000 3 168 463.52 91.76 % 0 284 536.48
A-110 Total: 32 753 500 29 991 844.99 91.57 % 32 753 500 29 991 844.99 91.57 % 0 2 761 655.01

A-1111 Esperti nazzjonali sekondati 1 860 000.00 1 040 521.75 55.94 % 1 860 000 1 040 521.75 55.94 % 0 819 478.25
A-1112 Trainees 150 000.00 143 620.80 95.75 % 150 000 143 620.80 95.75 % 0 6 379.20
A-111 Total: 2 010 000 1 184 142.55 58.91 % 2 010 000 1 184 142.55 58.91 % 0 825 857.45

A-1130 Assigurazzjoni kontra l-mard 1 119 000 846 227.20 75.62 % 1 119 000 846 227.20 75.62 % 0 272 772.80
A-1131 Assigurazzjoni kontra aċċidenti u mard okkupazzjonali 107 000 95 086.26 88.87 % 107 000 95 086.26 88.87 % 0 11 913.74
A-1132 Assigurazzjoni kontra l-qgħad 324 000 291 046.28 89.83 % 324 000 291 046.28 89.83 % 0 32 953.72
A-1133 Kostituzzjoni jew żamma tad-drittijiet tal-pensjoni 5 119 000 4 563 024.52 89.14 % 5 119 000 4 563 024.52 89.14 % 0 555 975.48
A-113 Total: 6 669 000 5 795 384.26 86.90 % 6 669 000 5 795 384.26 86.90 % 0 873 615.74

A-1140 Għotjiet għal twelid u benefiċċji għall-mewt 2 000 1 388.17 69.41 % 2 000 1 388.17 69.41 % 0 611.83
A-1141 Spejjeż tal-ivvjaġġar għal-liv annwali 426 000 386 824.49 90.80 % 426 000 386 824.49 90.80 % 0 39 175.51
A-1142 Xogħol bix-xift u dmir ta’ standby 36 000 34 724.55 96.46 % 36 000 34 724.55 96.46 % 0 1 275.45
A-1149 Benefiċċji u għotjiet oħra 16 000 0 0 % 16 000 0 0 % 0 16 000
A-114 Total: 480 000 422 937.21 88.11 % 480 000 422 937.21 88.11 % 0 57 062.79

A-1150 Sahra 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0
A-115 Total: 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0

A-1200 Spejjeż tar-reklutaġġ 312 000 175 157.93 56.14 % 312 000 130 740.40 41.90 % 44 417.53 136 842.07
A-1201 Risistemazzjoni ta’ installazzjoni. gratifiki għas-

sussistenza ta’ kuljum, spejjeż tat-tneħħija u 
tal-ivvjaġġar

1 048 000 644 089.16 61.46 % 1 048 000 644 089.16 61.46 % 0 403 910.84

A-120 Total: 1 360 000 819 247.09 60.24 % 1 360 000 774 829.56 56.97 % 44 417.53 540 752.91

A-1300 Spejjeż tal-ivvjaġġar għad-dmir tal-missjonijiet u 
nfiq anċillari

40 000 11 326.57 28.32 % 40 000 10 326.57 25.82 % 1 000 28 673.43

A-130 Total: 40 000 11 326.57 28.32 % 40 000 10 326.57 25.82 % 1 000 28 673.43

A-1400 Ristoranti u canteens 25 000 6 497.47 25.99 % 25 000 3 767.85 15.07 % 2 729.62 18 502.53
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Linja baġitarja Deskrizzjoni tal-linja baġitarja Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta’ 
impenn (1)

Ammont impenjat 
esegwit (2)

% impenjat (2)/(1) Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet 
ta’ pagament (3)

Ammont ta’ 
pagamenti 
esegwit (4)

% imħallas (4)/(3) RAL riportati 
(C8) (2)-(4)

Ikkanċellati (1)-(2)

A-140 Total: 25 000 6 497.47 25.99 % 25 000 3 767.85 15.07 % 2 729.62 18 502.53

A-1410 Servizz mediku 68 000 67 679 99.53 % 68 000 32 200 47.35 % 35 479 321
A-141 Total: 68 000 67 679 99.53 % 68 000 32 200 47.35 % 35 479 321

A-1420 Kuntatti soċjali bejn il-persunal 40 000 33 300.36 83.25 % 40 000 14 084.46 35.21 % 19 215.90 6 699.64
A-1421 Benefiċċji speċjali għal persuni b’diżabbiltà u għotjiet 

ta’ assistenza
0 0 0 % 0 0 0 % 0 0

A-1422 Ċentri u skejjel tal-edukazzjoni bikrija tat-tfal 757 500 757 500 100.00 % 757 500 635 252.68 83.86 % 122 247.32 0
A-142 Total: 797 500 790 800.36 99.16 % 797 500 649 337.14 81.42 % 141 463.22 6 699.64

A-1500 Aktar Taħriġ u korsijiet tal-lingwa għall-persunal 840 000 488 425.13 58.15 % 840 000 435 376.98 51.83 % 53 048.15 351 574.87
A-150 Total: 840 000 488 425.13 58.15 % 840 000 435 376.98 51.83 % 53 048.15 351 574.87

A-1600 Għajnuna amministrattiva minn istituzzjonijiet 
tal-Komunità

618 000 618 000 100.00 % 618 000 517 662.36 83.76 % 100 337.64 0

A-1601 Servizzi interim 1 306 000 1 032 458 79.05 % 1 306 000 947 457.85 72.55 % 85 000 273 542
A-160 Total: 1 924 000 1 650 457.85 85.78 % 1 924 000 1 465 120.21 76.15 % 185 337.64 273 542.15

A-1700 Spejjeż ta’ rappreżentanza 15 000 1 000 6.67 % 15 000 160 1.07 % 840 14 000
A-170 Total: 15 000 1 000 6.67 % 15 000 160 1.07 % 840 14 000

TOTAL TAT-TITOLU I 46 982 000 41 229 742.48 87.76 % 46 982 000 40 765 427.32 86.77 % 464 315.16 5 752 257.52
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TITOLU II: NEFQA AMMINISTRATTIVA

Linja baġitarja Deskrizzjoni tal-linja baġitarja Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta’ 
impenn (1)

Ammont impenjat 
esegwit (2)

% impenjat (2)/(1) Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet 
ta’ pagament (3)

Ammont ta’ 
pagamenti 
esegwit (4)

% imħallas (4)/(3) RAL riportati 
(C8) (2)-(4)

Ikkanċellati (1)-(2)

A-2000 Spejjeż tal-kera 3 094 806.63 3 058 415.22 98.82 % 3 094 807 3 058 415.22 98.82 % 0 36 391.41
A-200 Total: 3 094 806.63 3 058 415.22 98.82 % 3 094 806.63 3 058 415.22 98.82 % 0 36 391.41

A-2010 Assigurazzjoni 10 000 10 000 100 % 10 000 4 386.20 43.86 % 5 613.80 0
A-201 Total: 10 000 10 000 100 % 10 000 4 386.20 43.86 % 5 613.80 0

A-2020 Manutenzjoni u tindif 787 299 787 298.79 100 % 787 299 608 319.57 77.27 % 178 979.22 0
A-202 Total: 787 299 787 298.79 100 % 787 299 608 319.57 77.27 % 178 979.22 0

A-2030 Ilma, gass, elettriku, tisħin 200 000 143 550.77 71.78 % 200 000 112 607.33 56.30 % 30 943.44 56 449.23
A-203 Total: 200 000 143 550.77 71.78 % 200 000 112 607.33 56.30 % 30 943.44 56 449.23

A-2040 Sistemazzjoni fil-bini 255 193 255 193.37 100 % 255 193 58 527.60 22.93 % 196 665.77 0
A-204 Total: 255 193 255 193.37 100 % 255 193 58 527.60 22.93 % 196 665.77 0

A-2050 Sigurtà u sorveljanza tal-bini 1 029 701 1 029 701.21 100 % 1 029 701 882 214.62 85.68 % 147 486.59 0
A-205 Total: 1 029 701 1 029 701.21 100 % 1 029 701 882 214.62 85.68 % 147 486.59 0

A-2100 Tagħmir tal-ICT – Hardware u software 2 682 100 2 211 978.09 82.47 % 2 682 100 1 551 634 57.85 % 660 344.09 470 121.91
A-2101 Manutenzjoni tal-ICT 846 000 727 778.13 86.03 % 846 000 652 453.54 77.12 % 75 324.59 118 221.87
A-2103 Assistenza teknika ta’ programmazzjoni ta’ analiżi 

u servizzi esterni oħra għall-amministrazzjoni tal-
aġenzija

1 710 000 1 534 706.07 89.75 % 1 710 000 543 572.52 31.79 % 991 133.55 175 293.93

A-2104 Tagħmir tat-telekomunikazzjoni 1 294 000 1 001 732.19 77.41 % 1 294 000 423 669.52 32.74 % 578 062.67 292 267.81
A-210 Total: 6 532 100 5 476 194.48 83.84 % 6 532 100 3 171 329.58 48.55 % 2 304 864.90 1 055 905.52

A-2200 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi 40 000 3 730.82 9 % 40 000 2 730.82 6.83 % 1 000 36 269
A-220 Total: 40 000 3 730.82 9 % 40 000 2 730.82 6.83 % 1 000 36 269

A-2210 Għamara 100 000 50 171.66 50.17 % 100 000 38 155.20 38.16 % 12 016.46 49 828.34
A-221 Total: 100 000 50 171.66 50.17 % 100 000 38 155.20 38.16 % 12 016.46 49 828.34

A-2250 Nefqa għad-dokumentazzjoni u għal-librerija 1 285 600 521 294.25 40.55 % 1 285 600 382 527.24 29.75 % 138 767.01 764 305.75
A-225 Total: 1 285 600 521 294.25 40.55 % 1 285 600 382 527.24 29.75 % 138 767.01 764 305.75

A-2300 Kartolerija u provvisti tal-uffiċċju 70 000 43 885.14 62.69 % 70 000 31 108.11 44.44 % 12 777.03 26 114.86
A-230 Total: 70 000 43 885.14 62.69 % 70 000 31 108.11 44.44 % 12 777.03 26 114.86

A-2320 Imposti bankarji u imposti finanzjarji oħra 5 000 2 000 40 % 5 000 578.10 11.56 % 1 422 3 000
A-232 Total: 5 000 2 000 40 % 5 000 578.10 11.56 % 1 422 3 000

A-2330 Spejjeż legali 30 000 15 000 50 % 30 000 6 702 22 % 8 298 15 000
A-233 Total: 30 000 15 000 50 % 30 000 6 702 22 % 8 298 15 000
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Linja baġitarja Deskrizzjoni tal-linja baġitarja Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet ta’ 
impenn (1)

Ammont impenjat 
esegwit (2)

% impenjat (2)/(1) Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet 
ta’ pagament (3)

Ammont ta’ 
pagamenti 
esegwit (4)

% imħallas (4)/(3) RAL riportati 
(C8) (2)-(4)

Ikkanċellati (1)-(2)

A-2350 Assigurazzjoni mixxellanja 5 000 810.09 16.20 % 5 000 810.09 16.20 % 0 4 189.91
A-2351 Spejjeż amministrattivi tat-traduzzjoni u tal-

interpretazzjoni
50 000 5 150 10.30 % 50 000 5 150 10.30 % 0 44 850

A-2352 Spejjeż tat-trasport u tat-tneħħija 62 300 48 186.19 77.35 % 62 300 43 790.23 70.29 % 4 396 14 113.81
A-2353 Konsulenza għan-negozju 300 000 109 562 36.52 % 300 000 47 086 15.70 % 62 476.40 190 438
A-2354 Nefqa għal-laqgħat ġenerali 20 000 2 767.43 13.84 % 20 000 1 941.60 9.71 % 826 17 232.57
A-2355 Pubblikazzjonijiet 20 000 1 000 5 % 20 000 75 0 % 925 19 000
A-2356 Nefqa amministrattiva oħra 20 000 1 195 5.98 % 20 000 1 058 5.29 % 137 18 805
A-235 Total: 477 300.00 168 670.71 35.34 % 477 300 99 910.81 20.93 % 68 759.90 308 629.29

A-2400 Spejjeż tal-posta u tal-konsenja 60 000 39 234.40 65.39 % 60 000 28 387.52 47.31 % 10 846.88 20 765.60
A-240 Total: 60 000 39 234.40 65.39 % 60 000 28 387.52 47.31 % 10 846.88 20 765.60

A-2410 Spejjeż tat-telekomunikazzjoni 930 000 359 305.10 38.63 % 930 000 100 335.19 10.79 % 258 969.91 570 694.90
A-241 Total: 930 000 359 305.10 38.63 % 930 000 100 335.19 10.79 % 258 969.91 570 694.90

TOTAL TAT-TITOLU II 14 907 000 11 963 645.92 80.26 % 14 907 000 8 586 235.11 57.60 % 3 377 410.81 2 943 354.08
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TITOLU III: NEFQA OPERAZZJONALI *L-AMMONTI ŻERO JIRRAPPREŻENTAW L-APPROPRJAZZJONIJIET TA’ PAGAMENT IKKANĊELLATI TAL-LINJI BAĠITARJI DIFFERENZJATI LI 
MHUMIEX RIPORTATI.

Linja baġitarja Deskrizzjoni tal-linja baġitarja Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet 
ta’ impenn (1)

Ammont impenjat 
esegwit (2)

% impenjat (2)/(1) Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet 
ta’ pagament (3)

Ammont ta’ 
pagamenti 
esegwit (4)

% imħallas (4)/(3) RAL riportat 
(C8) (2)-(4)*

Ikkanċellati (1)-(2)

B3-100 Governanza 160 000 108 000 67.50 % 160 000 93 178.49 58.24 % 14 821.51 52 000

B3-101 Attivitajiet ta’ sostenn għall-Fond 3 476 000 2 220 687.12 63.89 % 3 476 000 1 631 642.05 46.94 % 0 1 844 357.95

B3-102 Tħejjija għar-Riżoluzzjoni 880 000 77 480 8.80 % 880 000 0 0 % 0 880 000

B3-103 Qafas ta’ Riżoluzzjoni 245 000 2 247 0.92 % 245 000 2 247 0.92 % 0 242 752.83

B-310 Total: 4 761 000 2 408 414.29 50.59 % 4 761 000 1 727 067.71 36.28 % 14 821.51 3 019 110.78

B3-111 Komunikazzjoni 1 843 000 1 755 958.13 95.28 % 1 843 000 1 203 104.62 65.28 % 0 639 895.38

B3-112 Missjonijiet 1 338 000 916 678.91 68.51 % 1 338 000 866 678.91 64.77 % 50 000 421 321.09

B3-113 ICT operazzjonali 3 350 084 3 295 460.55 98.37 % 3 350 084 2 387 412.77 71.26 % 0 962 671.26

B3-114 Tagħmir tal-makkinarju tal-informatika u t-telekomunikazzjoni 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0

B3-115 Servizzi tal-IT: konsulenza għall-iżvilupp ta’ software u appoġġ 3 379 916 3 379 915.97 100.00 % 3 379 916 809 739.81 23.96 % 0 2 570 176.16

B-311 Total: 9 911 000 9 348 013.56 94.32 % 9 911 000 5 266 936.11 53.14 % 50 000 4 594 063.89

B3-200 Panel tal-Appell 1 000 000 323 159.64 32.32 % 1 000 000 243 159.64 24.32 % 80 000 676 840.36

B3-201 Komunikazzjonijiet waqt kriżi 1 000 000 0 0 % 1 000 000 0 0 % 0 1 000 000

B3-202 Kontinġenza għall-Fond 3 000 000 0 0 % 3 000 000 0 0 % 0 3 000 000

B3-203 Legali u Tilwim 22 000 000 9 001 714.21 40.92 % 22 000 000 1 822 848.10 8.29 % 0 20 177 151.90

B3-204 Konsulenza u pariri 15 000 000 5 794 826 38.63 % 15 000 000 1 547 826 10.32 % 0 13 452 174

B3-205 Kontinġenza f’każ ta’ kriżi 325 000 3 295.80 1.01 % 325 000 795.80 0.24 % 2 500 321 704.20

B-320 Total: 42 325 000 15 122 995.85 35.73 % 42 325 000 3 614 629.74 8.54 % 82 500.00 38 627 870.26

TOTAL GĦAT-TITOLU III 56 997 000 26 879 423.70 47.16 % 56 997 000 10 608 633.56 18.61 % 147 321.51 46 241 044.93

PARTI I TAL-BAĠIT TOTALI TAL-SRB GĦALL-2019

BL Deskrizzjoni tal-linja baġitarja Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet 
ta’ impenn (1)

Ammont impenjat 
esegwit (2)

% impenjat (2)/(1) Ammont tat-
tranżazzjoni tal-

approprjazzjonijiet 
ta’ pagament (3)

Ammont ta’ 
pagamenti 
esegwit (4)

% imħallas (4)/(3) RAL riportati 
(C8) (2)-(4)

AMMONT 
IKKANĊELLAT (1)-

(2)

PARTI I TAL-BAĠIT TOTALI TAL-SRB GĦALL-2019 118 886 000 80 072 812.10 67.35 % 118 886 000 59 960 295.99 50.44 % 3 989 047.48 54 936 656.53
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IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦALL-2019-PARTI II-FOND UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI
EŻEKUZZJONI TAL-BAĠIT/SORS TAL-FOND R0-DĦUL ASSENJAT-2019

Linji baġitarji Baġit disponibbli fl-
1/1/2019

Approprjazzjonijiet 
finali (1)

Impenjati qabel 
l-2019

Total impenjat 
fl-2019(2)

% impenjat fuq 
approprjazzjoni (2)/

(1)

Total 
imħallas (3)

% imħallas fuq 
approprjazzjoni (3)/

(1)

APPROPRJAZZJONIJIET 
TA’ IMPENN 

RIPORTATI (1)-(2)

APPROPRJAZZJONIJIET 
TA’ PAGAMENT 

RIPORTATI (1)-(3)

B4-000 Użu tal-Fond fi ħdan l-Iskemi 
ta’ riżoluzzjoni

5 5 100 % 4 80 % 0 1

B4-010 Investmenti 22 026 895 764.81 29 028 388 351.13 0 0 0 % 0 0 % 29 028 388 351.13 29 028 388 351.13

B4-011 Redditi fuq l-investiment 39 147 231.61 228 979 451.73 14 791 673.47 83 792 698.81 36.59 % 69 001 025.34 30.13 % 145 186 752.92 159 978 426.39

B4-031 Tariffi u imposti bankarji 0 6 629.60 459.60 4 922.60 74.25 % 4 028.10 60.76 % 1 707 2 601.50

B4-032 Tariffi ta’ impenn fuq 
arranġamenti ta’ finanzjament 
tranżitorju
PARTI II TAL-BAĠIT TOTALI TAL-SRB 22 066 042 996.42 29 257 374 437.46 14 792 133.07 83 797 626.41 0.29 % 69 005 057.44 0.24 % 29 173 576 811.05 29 188 369 380.02

TITOLU IX TAL-ISKRIZZJONI - RIŻULTAT BAĠITARJU TAS-SENA N (L-ARTIKOLU 18 TAR-REGOLAMENT FINANZJARJU TAL-SRB)

BL Linji baġitarji Approprjazzjonijiet ta’ 
impenn

Impenji stabbiliti % impenjat Approprjazzjonijiet ta’ 
pagament

Pagamenti 
esegwiti

% imħallas Approprjazzjonijiet ta’ 
impennn riportati

Approprjazzjonijiet ta’ 
pagament riportati

B9-000 Ibbilanċjar mir-riżerva 50 417 898.57 0 0 % 50 417 898.57 0 0 % 50 417 898.57 50 417 898.57
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Anness 4: tabella tal-persunal għall-2019

2019 2018

TA ippjanat Attwali TA ippjanat Attwali

AD16 0 0 0 0

AD15 0 0 0 0

AD14 0 0 0 0

AD13 6 0 3 0

AD12 6 4 9 4

AD11 10 4 8 2

AD10 12 11 16 12

AD9 60 21 35 13

AD8 70 52 67 42

AD7 56 47 50 32

AD6 65 74 60 91

AD5 30 70 30 53

Total tal-AD 315 283 278 249

AST11 0 0 0 0

AST10 0 0 0 0

AST9 0 0 0 0

AST8 0 0 0 0

AST7 4 0 3 0

AST6 7 0 3 0

AST5 10 2 8 0

AST4 16 15 13 11

AST3 14 24 17 26

AST2 6 2 2 1

AST1 2 1 2 4

Total tal-AST 59 44 48 42

AST/SC6 0 0 0 0

AST/SC5 0 0 0 0

AST/SC4 2 0 2 0

AST/SC3 12 0 12 0

AST/SC2 7 4 3 2

AST/SC1 5 19 7 22

Total tal-AST/SC 26 23 24 24

Total Finali 400 350 350 315

CA 0 0 0 0

SNE 35 22 35 19
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Anness 5: Għadd tal-persunal skont in-nazzjonalità u 
l-ġeneru

Għadd tal-persunal skont in-nazzjonalità fi tmiem l-2019

Nazzjonalità 2019 2018

Persunal f’% Persunal f’%

AT 4 1.1 % 5 1.6 %
BE 40 11.4 % 39 12.4 %
BG 13 3.7 % 11 3.5 %
CY 3 0.9 % 2 0.6 %
CZ 3 0.9 % 3 1.0 %
DE 27 7.7 % 23 7.3 %
DK 1 0.3 % 1 0.3 %
EE 0 0.0 % 0 0.0 %
EL 32 9.1 % 29 9.2 %
ES 35 10.0 % 33 10.5 %
FI 3 0.9 % 4 1.3 %
FR 35 10.0 % 32 10.2 %
HR 6 1.7 % 6 1.9 %
HU 3 0.9 % 4 1.3 %
IE 6 1.7 % 5 1.6 %
IT 54 15.4 % 43 13.7 %
LT 3 0.9 % 4 1.3 %
LU 1 0.3 % 0 0.0 %
LV 3 0.9 % 3 1.0 %
MT 2 0.6 % 2 0.6 %
NL 7 2.0 % 7 2.2 %
PE 1 0.3 % 0 5.1 %
PL 17 4.9 % 16 2.5 %
PT 9 2.6 % 8 7.3 %
RO 24 6.9 % 23 0.3 %
SE 2 0.6 % 1 0.6 %
SI 4 1.1 % 2 1.0 %
SK 3 0.9 % 3 1.9 %
UK 9 2.6 % 6 1.0 %
Total 350 100 % 315 100 %

Għadd tal-persunal skont il-ġeneru

Fl-2019, l-SRB kien jimpjega 158 mara u 192 raġel bħala Aġenti Temporanji sal-31 ta’ Diċembru 2019.

Ġeneru 2019

Għadd f’%

Irġiel 192 54.9 %
Nisa 158 45.1 %
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Distribuzzjoni tal-ġeneru skont il-grad

Grad/ Ġeneru % Għadd

Nisa Irġiel Nisa Irġiel Total

AD 12 0 % 100 % 0 4 4

AD 11 25 % 75 % 1 3 4

AD 10 18 % 82 % 2 9 11

AD 9 43 % 57 % 9 12 21

AD 8 38 % 62 % 20 32 52

AD 7 40 % 60 % 19 28 47

AD 6 49 % 51 % 36 38 74

AD 5 31 % 69 % 22 48 70

AST 5 100 % 0 % 2 0 2

AST 4 73 % 27 % 11 4 15

AST 3 54 % 46 % 13 11 24

AST 2 100 % 0 % 2 0 2

AST 1 100 % 0 % 1 0 1

AST-SC2 100 % 0 % 4 0 4

AST-SC1 84 % 16 % 16 3 19

Total 45.1 % 54.9 % 158 192 350



R A P P O R T  A N N W A L I   2 0 1 9 6 1

Anness 6: Kontijiet finali tal-2019

RAPPORT TAL-POŻIZZJONI FINANZJARJA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2018

(EUR)

Deskrizzjoni 2019 2018 Varjazzjoni

ASSI MHUX KURRENTI 10 087 874 557.10 6 414 795 177.58 3 673 079 379.52

Assi fissi intanġibbli 4 163 596.42 1 893 309.66 2 270 286.76
Assi fissi tanġibbli 2 401 022.26 2 014 645.40 386 376.86
Assi finanzjarji (mhux kurrenti) disponibbli għall-bejgħ 10 081 309 938.42 6 410 887 222.52 3 670 422 715.90
Prefinanzjament fuq terminu twil 0.00 0.00 0.00
Riċevibbli fuq terminu twil 0.00 0.00 0.00
ASSI KURRENTI 22 838 681 282.01 18 588 621 194.24 4 250 060 087.77

Assi finanzjarji (kurrenti) disponibbli għall-bejgħ 1 051 468 273.79 937 368 284.82 114 099 988.97
Prefinanzjament fuq terminu qasir 35 000.00 6 704.50 28 295.50
Riċevibbli fuq terminu qasir 15 534 534.64 15 996 771.82 -462 237.18
Flus u ekwivalenti ta’ flus 21 771 643 473.58 17 635 249 433.10 4 136 394 040.48
ASSI TOTALI 32 926 555 839.11 25 003 416 371.82 7 923 139 467.29

ASSI NETTI 29 191 715 238.95 22 072 693 630.29 7 119 021 608.66

Riżervi akkumulati 22 052 522 355.46 15 348 724 427.05 6 703 797 928.41
Eżitu ekonomiku tas-sena (Fond) 6 990 255 990.56 6 703 797 928.41 286 458 062.15
Eżitu ekonomiku tas-sena (amministrattiv) 0.00 0.00 0.00
Riżerva ta’ rivalwazzjoni tal-valur ġust 148 936 892.93 20 171 274.83 128 765 618.10
OBBLIGAZZJONIJIET MHUX KURRENTI 3 721 548 253.96 2 913 706 454.02 807 841 799.94

Provvedimenti għal riskji u imposti 0.00 0.00 0.00
Obbligazzjonijiet fit-tul minn attivitajiet speċifiċi tal-SRB (IPC) 3 608 670 158.27 2 819 882 321.00 788 787 837.27
Obbligazzjonijiet oħra fit-tul 112 878 095.69 93 824 133.02 19 053 962.67
OBBLIGAZZJONIJIET KURRENTI 13 292 346.20 17 016 287.51 -3 723 941.31

Provvedimenti għal riskji u imposti (fuq terminu qasir) 0.00 0.00 0.00
Ammonti pagabbli 13 292 346.20 17 016 287.51 -3 723 941.31
RIŻERVI U OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI 32 926 555 839.11 25 003 416 371.82 7 923 139 467.29
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RAPPORT TAL-INTROJTU GĦALL-2018

(EUR)

Deskrizzjoni 2019 2018 Varjazzjoni

DĦUL OPERAZZJONALI 7 099 366 716.32 6 019 807 052.62 1 079 559 663.70

Dħul mhux tal-kambju minn kontribuzzjonijiet tal-Fond 7 030 648 096.64 6 753 926 199.99 276 721 896.65
Dħul ieħor mhux tal-kambju minn kontribuzzjonijiet amministrattivi 68 688 453.10 59 789 574.53 8 898 878.57
Dħul operazzjonali ieħor tal-kambju 535.08 5 539.82 -5 004.74
Dħul amministrattiv ieħor 29 631.50 27 207.73 2 423.77
SPEJJEŻ OPERAZZJONALI -68 655 674.41 -53 788 735.44 -14 866 938.97

Spejjeż amministrattivi -60 382 717.36 -50 816 237.98 -9 566 479.38

L-ispejjeż kollha tal-persunal -39 078 227.70 -33 137 124.94 -5 941 102.76
Spejjeż relatati ma’ assi fissi -2 642 309.19 -2 144 990.89 -497 318.30
Spejjeż amministrattivi oħra -18 662 180.47 -15 534 122.15 -3 128 058.32
Spejjeż operazzjonali -8 272 957.05 -8 931 052.08 658 095.03

SURPLUS/(DEFIĊIT) MILL-ATTIVITAJIET OPERAZZJONALI 7 030 711 041.91 5 966 018 317.18 1 064 692 724.73

Dħul finanzjarju 32 167 521.43 12 796 298.77 19 371 222.66
Spejjeż finanzjarji -72 622 572.78 -62 999 602.37 -9 622 970.41
SURPLUS/(DEFIĊIT) MINN ATTIVITAJIET ORDINARJI 6 990 255 990.56 5 915 815 013.58 1 074 440 976.98

Qligħ straordinarju 0.00 0.00 0.00
Telf straordinarju 0.00 0.00 0.00
SURPLUS/(DEFIĊIT) MINN PARTITI STRAORDINARJI 0.00 0.00 0.00

RIŻULTAT EKONOMIKU TAS-SENA 6 990 255 990.56 5 915 815 013.58 1 074 440 976.98
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Anness 7: Proċeduri ta’ akkwist imnedija fl-2019

Tipi ta’ proċeduri ta’ akkwist imnedija fl-2019 Le

Miftuħa 2
Ristretta 0
Proċeduri nnegozjati b’valur baxx u b’valur medju 
(1 000 > 14 999)

24

Proċeduri nnegozjati b’valur baxx u b’valur medju 
(15 000 > 144 000)

4

Akkwist speċjali nnegozjat skont l-Artikolu 11 24
Ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri taħt il-Kuntratti Qafas tal-SRB SRBOP12015 Lott 1, SRBOP52017 u SRBOP22018 8

PREŻENTAZZJONI DETTALJATA TAL-PROĊEDURI TA’ AKKWIST FL-2019

PROĊEDURI MIFTUĦA

NUMRU TAL-KUNTRATT SUĠĠETT STATUS

SRB/OP/1/2019 GĦAŻLA TAL-BANEK GĦALL-EŻEKUZZJONI TAL-PAGAMENTI F’EUR PRINĊIPALMENT FI ĦDAN IŻ-ŻONA 
TAS-SEPA

Ikkanċellat

SRB/OP/2/2019 FORNIMENT TA’ ANALIŻI TAD-DIKJARAZZJONIJIET FINANZJARJI U PARIRI DWAR IL-KONTABBILTÀ Evalwazzjoni għadha għaddejja

PROĊEDURI NNEGOZJATI B’VALUR BAXX U B’VALUR MEDJU

NUMRU TAL-KUNTRATT SUĠĠETT STATUS LIMITU MASSIMU MOGĦTI 
(EUR)

EUR 15 000 > 144 000 SRB/NEG/6/2019 FORNIMENT TA’ AĊĊESS GĦAL DATA DWAR SWAP TA’ 
INADEMPJENZA TA’ KREDITU

MOGĦTI EUR 100 000

SRB/NEG/30/2019 STUDJI DWAR L-UTILIZZABBILTÀ WEB GĦALL-INTRANET U 
S-SIT PUBBLIKU TAL-SRB

MOGĦTI EUR 93 020

SRB/NEG/50/2019 VALUTAZZJONI TAR-RISKJU GĦAS-SAĦĦA U S-SIKUREZZA 
OKKUPAZZJONALI

IMNIEDI M/A

SRB/NEG/63/2019 FORNIMENT TA’ SERVIZZI LEGALI IMNIEDI M/A
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PROĊEDURI NNEGOZJATI SPEĊJALI

NUMRU TAL-
KUNTRATT

ĠUSTIFIKAZZJONI SUĠĠETT STATUS AMMONT MOGĦTI

Artikolu 11.a (a) 
sa (f), (g), (h), (i)

SRB/NEG/5/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 58 000
SRB/NEG/7/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 38 000
SRB/NEG/9/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 22 000
SRB/NEG/10/2019 11.1.b Financial times Mogħti EUR 48 170
SRB/NEG/11/2019 11.1.i Forniment ta’ servizzi legali professjonali Mogħti EUR 1 000 000
SRB/NEG/12/2019 11.1.b Abbonament għal Beck-online Mogħti EUR 49 050
SRB/NEG/13/2019 11.1.i Forniment ta’ analiżi tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji u pariri dwar 

il-kontabbiltà
Mogħti EUR 550 000

SRB/NEG/14/2019 11.1.i Forniment ta’ pariri finanzjarji Mogħti EUR 2 745 000
SRB/NEG/15/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 250 000
SRB/NEG/23/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 100 000
SRB/NEG/24/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 72 000
SRB/NEG/25/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 119 000
SRB/NEG/27/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 73 000
SRB/NEG/28/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 200 000
SRB/NEG/29/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 98 000
SRB/NEG/31/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 100 000
SRB/NEG/32/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 145 000
SRB/NEG/33/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 48 000
SRB/NEG/34/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 100 000
SRB/NEG/43/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 150 000
SRB/NEG/45/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 240 000
SRB/NEG/55/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 145 000
SRB/NEG/61/2019 11.1.c Forniment ta’ servizzi bankarji Mogħti M/A
SRB/NEG/62/2019 11.1.h Forniment ta’ servizzi legali professjonali għat-tilwim Mogħti EUR 100 000

FTUĦ MILL-ĠDID TA’ KOMPETIZZJONI RELATATA MA’ RIŻOLUZZJONI

NUMRU TAL-
KUNTRATT

SUĠĠETT STATUS AMMONT MOGĦTI

SRB/OP/1/2015 LOTT 1 FORNIMENT TA’ ANALIŻI TA’ DIKJARAZZJONIJIET FINANZJARJI U PARIRI DWAR IL-KONTABBILTÀ 
- SC 8

MOGĦTI EUR 660 000

SRB/OP/1/2015 LOTT 1 FORNIMENT TA’ ANALIŻI TA’ DIKJARAZZJONIJIET FINANZJARJI U PARIRI DWAR IL-KONTABBILTÀ 
- SC 9

MOGĦTI EUR 330 000

SRB/OP/2/2018 FORNIMENT TA’ PARIRI U ASSISTENZA GĦAL VALWAZZJONI EKONOMIKA U FINANZJARJA - SC 1 MOGĦTI EUR 1 750 000
SRB/OP/5/2017 FORNIMENT TA’ PARIRI LEGALI - SC 5 MOGĦTI EUR 500 000
SRB/OP/5/2017 FORNIMENT TA’ PARIRI LEGALI - SC 6 MOGĦTI EUR 75 000
SRB/OP/5/2017 FORNIMENT TA’ PARIRI LEGALI - SC 7 MOGĦTI EUR 120 000
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Anness 8: Sommarju tal-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni 
mill-programm ta’ ħidma tal-SRB għall-2019 

Numru L-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni tal-SRB 
għall-2019

Mira Valur Kummenti

TISĦIĦ TAR-RIŻOLVABBILTÀ GĦALL-BANEK KOLLHA

1 Tisħiħ sostanzjali tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-
gruppi bankarji taħt il-mandat dirett tal-SRB koperti 
minn kulleġġi ta’ riżoluzzjoni, inklużi miri tal-MREL 
vinkolanti f ’livell konsolidat u fil-livell tal-entitajiet 
materjali.

100 % 100 % L-SRB saħħaħ b’mod sostanzjali l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ gruppi bankarji 
b’kulleġġi ta’ riżoluzzjoni, inklużi miri tal-MREL f’livell konsolidat u fil-livell 
tal-entitajiet materjali.

2 Tisħiħ sostanzjali tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għall-gruppi bankarji taħt il-mandat dirett tal-SRB 
mhux koperti minn kulleġġi ta’ riżoluzzjoni, inklużi 
miri tal-MREL vinkolanti f ’livell konsolidat u fil-livell 
tal-entitajiet materjali.

90 % 90 % L-SRB saħħaħ b’mod sostanzjali l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ gruppi bankarji 
mingħajr kulleġġi ta’ riżoluzzjoni, inklużi
Il-miri tal-MREL fil-livell konsolidat u fil-livell tal-entitajiet materjali.

3 Tisħiħ sostanzjali tal-valutazzjonijiet tar-riżolvibbiltà 
għall-gruppi bankarji taħt il-mandat dirett tal-SRB, 
permezz ta’ djalogu mal-gruppi bankarji dwar miżuri 
biex jitneħħew l-impedimenti.

100 % 100 % Prijoritajiet ta’ ħidma annwali għat-tisħiħ tar-riżolvibbiltà ġew 
ikkomunikati bil-miktub lill-banek kollha, u l-programmi ta’ 
implimentazzjoni tal-banek qed jiġu mmonitorjati mill-IRTs fi djalogu 
mal-banek fuq bażi kontinwa.

4 Valutazzjoni tal-abbozz ta’ deċiżjonijiet ta’ 
riżoluzzjoni sottomessi mill-NRAs rigward l-LSIs taħt 
il-kompetenza diretta tagħhom.

100 % 100 % L-unità responsabbli kkompletat il-valutazzjoni tal-abbozzi kollha ta’ 
deċiżjonijiet ta’ riżoluzzjoni sottomessi mill-NRAs rigward l-LSIs taħt 
il-kompetenza diretta tagħhom.

STABBILIMENT TA’ QAFAS TA’ RIŻOLUZZJONI ROBUST

5 Ikkompletar tal-qafas ta’ politika rigward l-ippjanar 
ta’ riżoluzzjoni għall-gruppi bankarji taħt il-mandat 
dirett tal-SRB u aġġornament u pubblikazzjoni tal-
manwal ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni.

100 % 100 % Il-ħidma ta’ politika kollha pprijoritizzata għall-2019 twasslet permezz tal-
adozzjoni tal-Manwal ta’ Ppjanar ta’ Riżoluzzjoni u l-iżvilupp tad-dokument 
Aspettattivi għall-Banek tal-SRB.

6 Adeżjoni għal CoAgs rigward G-SIBs mhux tal-UE 
stabbiliti fl-Unjoni Bankarja u konklużjoni ta’ MtQ 
bilaterali ma’ Stati Membri mhux parteċipanti.

100 % Għadha 
għaddejja

Adeżjoni għall CoAgs rigward G-SIBs mhux tal-UE:
Fl-2019, l-SRB nieda l-proċess għal negozjati ma’ xi awtoritajiet ta’ pajjiżi 
terzi. In-negozjati mistennija javvanzaw fl-2020.
Arranġamenti ma’ Stati Membri mhux parteċipanti: 
l-SRB kompla jinnegozja abbozz ta’ mudell għal dawn l-MtQs mal-MSU tal-
BĊE. Wara qbil, l-MtQ mudell tal-SRB-BĊE se jiġi sottomess lill-awtoritajiet 
superviżorji u ta’ riżoluzzjoni ta’ Stati Membri mhux parteċipanti.

7 Parteċipazzoni attiva fil-fora Ewropej u 
internazzjonali rilevanti (b’mod partikolari l-EBA u 
l-FSB) biex tiġi mogħnija l-ħidma ta’ politika tal-SRB 
u jiġu kondiviżi l-pożizzjonijiet ta’ politika tal-SRB.

Attendenza ta’ 
90 %

100 % Ir-rappreżentanti tal-SRB pparteċipaw f’100 % mil-laqgħat tal-EBA fejn 
huwa rrappreżentat (sitt laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri u ħames laqgħat 
tal-Kumitat ta’ Riżoluzzjoni, kif ukoll fis-sottogruppi rilevanti kollha).
Rigward il-ħidma fi ħdan l-FSB, l-SRB ipparteċipa u kkontribwixxa b’mod 
attiv fiż-żewġ laqgħat u ż-żewġ konferenzi telefoniċi tal-Grupp ta’ Tmexxija 
ta’ Riżoluzzjoni u s-sottogruppi rilevanti.

8 Għadd ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ relatati mar-
riżoluzzjoni offruti lill-persunal tal-SRB.

15 24 Fl-2019, l-SRB organizza 24 avveniment ta’ jum sħiħ (jew itwal). Barra 
minn hekk, ingħataw għadd ta’ sessjonijiet ta’ ħidma u sessjonijiet ta’ 
informazzjoni qosra dwar suġġetti relatati mar-riżoluzzjoni.

TWETTIQ TA’ ĠESTJONI EFFETTIVA TA’ KRIŻIIJIET

9 Koordinazzjoni tat-tmexxija fid-dawl tal-
finalizzazzjoni tal-manwali nazzjonali dwar 
il-ġestjoni ta’ kriżijiet.

100 % Għadha 
għaddejja

L-SRB kompla jikkoordina l-ħidma tal-NRAs fl-ikkompletar u 
l-aġġornament ta’ manwali nazzjonali dwar il-ġestjoni ta’ kriżijiet, 
b’laqgħa fuq il-post waħda tan-network iddedikat ta’ esperti li saret 
f ’Settembru 2019.

10 Sessjoni ta’ prattika sħiħa għall-persunal rilevanti 
tal-SRB u tal-NRAs fi ħdan l-Unjoni Bankarja jew 
NRAs fi ħdan Stat Membri mhux parteċipanti biex 
jiġu ttestjati r-riżlultati tal-Proġett ta’ Tħejjija għal 
Kriżijiet.

Eżerċizzju 
wieħed

Eżerċizzju 
wieħed

L-SRB ospita sessjoni ta’ prattika “kompluta” f ’Diċembru 2019, bil-
parteċipazzjoni attiva ta’ erba’ NRAs tal-Unjoni Bankarja u partijiet 
ikkonċernati esterni oħra (eż. il-BĊE, il-KE u l-EBA). L-objettiv tas-sessjoni 
ta’ prattika kien li jiġu ttestjati l-proċeduri u l-komunikazzjoni fi kriżi.

OPERAZZJONALIZZAZZJONI TAL-SRF

11 Implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Investiment għall-2019 
u tħejjija tal-Pjan għall-2020.

Sa Q3 Sa Q3 L-SRB kompla bl-investimenti tiegħu fit-titoli fl-2019 u implimenta l-Pjan 
ta’ Investiment għall-2019 f’diversi pagamenti parzjali. Bl-istess mod, 
il-Pjan ta’ Investiment għall-2020 tħejja f ’waqtu sa Q3 tal-2019.
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Numru L-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni tal-SRB 
għall-2019

Mira Valur Kummenti

12 Titjib ulterjuri tat-tħejjija għal sitwazzjoni possibbli 
ta’ finanzjament ex post.

Sa Q4 Sa Q4 L-elementi ewlenin dwar l-operazzjonalizzazzjoni tal-Garanzija ta’ 
Kontinġenza Komuni ġew diskussi mal-Istati Membri u l-MES. L-SRB 
ħadem ukoll ma’ aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu fejn esplora 
l-fattibbiltà ta’ klassifikazzjoni esterna għal sitwazzjonijiet ta’ finanzjament 
ex post possibbli.

STABBILIMENT TA’ ORGANIZZAZZJONI EFFIKAĊI U EFFIĊJENTI

13 Implimentazzjoni tal-programm tal-ICT f ’konformità 
mal-kumitat ta’ tmexxija tal-ICT.

100 % 100 % Il-kumitat ta’ tmexxija tal-ICT qabel u adotta programm tal-ICT li ġie 
implimentat b’mod sħiħ kif meħtieġ fl-2019.

14 Disponibbiltà tal-Bini u tal-Faċilitajiet 98.2 % 100 % Il-bini u l-faċilitajiet tal-SRB ma esperjenzawx qtugħ fl-2019.
15 Indirizzar f ’waqtu tat-talbiet kollha għall-konformità 

u tat-talbiet għal parir legali.
90 % 91.9 % It-timijiet rilevanti pprovdew gwida u parir fi ħdan il-limitu ta’ żmien ta’ 

ġimagħtejn għal 97.4 % mit-talbiet għal konformità u għal 86.4 % mit-
talbiet għal parir legali.

16 Ħlas f ’waqtu tal-fatturi 95 % 99.25 % L-Artikolu 73 tar-Regolament Finanzjarju tal-SRB jistabbilixxi l-iskadenzi 
għall-pagamenti fit-30/60/90 jum (kalendarju), skont il-livell ta’ 
kumplessità tal-kuntratt. Dan il-perjodu jibda mir-riċevuta tal-fattura 
mill-SRB u jintemm fid-data li fiha l-kont tal-SRB jiġi ddebitat. Il-passi 
kollha meħtieġa għall-approvazzjoni u l-pagament tal-fattura jridu jiġu 
kkompletati f ’dan il-perjodu.

17 Tnedija ta’ proċeduri ta’ reklutaġġ biex tiġi realizzata 
t-Tabella tal-Persunal għall-2019 ta’ 400 membru 
tal-persunal statutorji.

100 % 98 % L-għażliet iffinalizzati jew li għadhom għaddejjin koprew 98 % tat-tabella 
tal-persunal fl-2019. Żewġ għażliet li jkopru t-2 % li jifdal tniedu fil-bidu 
tal-2020.
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Anness 9: Membri tas-Sessjoni Plenarja

MEMBRI TAS-SESSJONI PLENARJA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2019

RWOL ISEM AWTORITÀ

President Elke KÖNIG SRB
Viċi President Timo LÖYTTYNIEMI SRB
Membru tal-bord full-time Sebastiano LAVIOLA SRB
Membru tal-bord full-time Antonio CARRASCOSA SRB
Membru tal-bord full-time Boštjan JAZBEC SRB
Membru tal-bord full-time Dominique LABOUREIX SRB
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Romain STROCK Il-Lussemburgu — Commission de Surveillance du Secteur Financier
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Nicole STOLK-LUYTEN In-Netherlands — De Nederlandsche Bank
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Dana MEAGER Is-Slovakkja — Kunsill Slovakk ta’ Riżoluzzjoni
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Aldo GIORDANO Malta — Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Riin HEINASTE L-Estonja — Finantsinspektsioon (Awtorità Estonjana tas-
Sorveljanza Finanzjarja u ta’ Riżoluzzjoni)

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Klaus KUMPFMÜLLER L-Awstrija — Awtorità Awstrijaka tas-Swieq Finanzjarji
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Tuija TAOS Il-Finlandja — Awtorità Finlandiża ta’ Stabbiltà Finanzjarja
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Thorsten PÖTZSCH Il-Ġermanja — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin)
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Luis Augusto Maximo DOS SANTOS Il-Portugall — Banco de Portugal
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Marko BOSNJAK Is-Slovenja — Banka Slovenije
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Frédéric VISNOVSKY Franza — Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Jaime PONCE HUERTA Spanja — FROB (Awtorità Eżekuttiva Spanjola għar-Riżoluzzjoni)
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Steven VANACKERE Il-Belġju — Bank Nazzjonali tal-Belġju
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Michalis STYLIANOU Ċipru — Bank Ċentrali ta’ Ċipru
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Vasileios MADOUROS L-Irlanda — Bank Ċentrali tal-Irlanda
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Tomas GARBARAVIČIUS Il-Litwanja — Bank tal-Litwanja
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Maria MAVRIDOU Il-Il-Greċja — Bank of Greece
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Enzo SERATA L-Italja — Banca d’Italia — Unità tar-Riżoluzzjoni
Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta lill-NRA Jelena LEBEDEVA Il-Latvja — Kummissjoni Finanzjarja u tas-Swieq Kapitali
Osservatur f ’konformità mal-Artikolu 3.2 tal-RoP tas-Sessjoni Plenarja Jesus SAURINA Spanja — Banco de España — (Awtorità Spanjola tar-Riżoluzzjoni 

Preventiva)
Osservatur Kerstin AF JOCHNICK Il-Bank Ċentrali Ewropew
Osservatur Olivier GUERSENT Il-Kummissjoni Ewropea — DĠ Stabbiltà Finanzjarja, Servizzi 

Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali
Osservatur Francesco MAURO Awtorità Bankarja Ewropea
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Anness 10: Glossarju

kulleġġi ta’ riżoluzzjoni Stabbiliti skont l-Artikolu 88 tal-BRRD biex jikkoordinaw il-ħidma bejn il-GLRAs u l-NRAs ta’ Stati Membri mhux parteċipanti.

timijiet interni ta’ riżoluzzjoni (IRTs) Stabbiliti skont l-Artikolu 83 tal-SRMR biex jikkoordinaw aħar l-abbozzar ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni u biex jiġi żgurat 
skambju mingħajr xkiel ta’ informazzjoni bejn l-NRAs. Inħolqu IRTs għall-gruppi bankarji kollha li kienu jinkludu entitajiet 
ġuridiċi inkorporati f ’mill-inqas żewġ pajjiżi tal-Unjoni Bankarja.

proċess ta’ valutazzjoni tar-riżolvibbiltà (RAP) Proċess li jitwettaq kull sena fir-rigward tal-G-SIBs kollha għall-promozzjoni ta’ rappurtar adegwat u konsistenti dwar 
ir-riżolvibbiltà f ’livell globali u għad-determinazzjoni ta’ x’għandu jsir sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet materjali rikorrenti 
fir-rigward tar-riżolvibbiltà. L-RAP isir fi gruppi għall-ġestjoni ta’ kriżijiet.

rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet 
eliġibbli (MREL)

Ir-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli li għandhom jiġu stabbiliti mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni 
sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-għodod ta’ riżoluzzjoni, inkluża l-għodda ta’ rikapitalizzazzjoni interna, jiġifieri 
l-valwazzjoni negattiva jew il-konverżjoni tal-ekwità u tad-dejn.

l-ebda kreditur ma jmur agħar (NCWO) L-NCWO, kif iddefinit mill-Artikolu 34(1)(g) tal-BRRD dwar il-prinċipji ġenerali tar-riżoluzzjoni, jeħtieġ li l-ebda kreditur ma 
jġarrab telf akbar minn dak li kieku kien iġarrab taħt il-proċedimenti ta’ insolvenza normali. Bl-istess mod, l-Artikolu 34(1)
(i) tal-BRRD jeħtieġ li jittieħdu azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni f ’konformità mas-salvagwardji inklużi f ’din id-direttiva (u waħda 
mis-salvagwardji hija l-prinċipju NCWO).

Garanzija ta’ Kontinġenza Komuni Mekkaniżmu li għandu jiġi żviluppat matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni tal-SRF, li se jippermetti u jiffaċilita s-self mill-SRF 
f’sitwazzjonijiet meta l-SRF ma jkunx iffinanzjat biżżejjed mis-settur bankarju. Is-sistema tkun disponibbli bħala l-aħħar 
rimedju u f ’konformità sħiħa mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Fl-aħħar mill-aħħar, is-settur bankarju se jkun 
responsabbli mill-ħlas lura permezz ta’ imposti fl-Istati Membri parteċipanti kollha, inklużi kontribuzzjonijiet ex post.

Pakkett Bankarju Pakkett komprensiv ta’ riformi adottat mill-Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2016, li kellu l-għan li jittrasponi diversi 
elementi tal-qafas regolatorju internazzjonali bħat-TLAC fil-kuntest leġiżlattiv Ewropew permezz ta’ emendi għall-BRRD, 
l-SRMR, is-CRR u s-CRD IV. Il-koleġiżlaturi laħqu qbil finali dwar il-Pakkett Bankarju fl-ewwel xhur tal-2019.



Kif tikkuntattja lill-UE

Personalment
Fl-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni ta’ Europe Direct. 
Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb ċentru tiegħek fuq: https://europa.eu/european-union/
contact_mt

Bit-telefon jew permezz ta’ email
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. 
Inti tista’ tikkuntattja lil dan is-servizz:
–  permezz ta’ numru tat-telefon mingħajr ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi 

jistgħu jitolbu ħlas għal dawn it-telefonati),
–  fuq in-numru standard li ġej: +32 22999696 jew
–  permezz ta’ email fuq: https://europa.eu/european-union/contact_mt

Kif issib informazzjoni dwar l-UE

Online
Informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli 
fuq is-sit web tal-Europa fuq: https://europa.eu/european-union/index_mt

Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel jew tordna pubblikazzjonijiet tal-UE mingħajr ħlas u anke bi ħlas fuq: 
https://op.europa.eu/mt/web/general-publications/publications. Tista’ tikseb diversi 
kopji ta’ ħafna pubblikazzjonijiet mingħajr ħlas billi tikkuntattja lil Europe Direct jew 
liċ-ċentru ta’ informazzjoni lokali tiegħek (ara https://europa.eu/european-union/
contact_mt).

Dritt tal-Unjoni u dokumenti relatati
Għal aċċess għal informazzjoni legali mill-UE, inkluż id-dritt kollu tal-UE mill-1952 
’l hawn fil-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, żur EUR-Lex fuq: http://eur-lex.
europa.eu

Data miftuħa mill-UE
Il-Portal tad-Data Miftuħa tal-UE (http://data.europa.eu/euodp/mt) jipprovdi aċċess 
għal settijiet ta’ data mill-UE. Id-data tista’ titniżżel u terġa tintuża mingħajr ħlas, 
kemm għal skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali.



BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

Treurenberg 22, 1049 Brussell
https://srb.europa.eu
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