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Eessõna
Aastal 2020
täitus
Ühtsel
Kriisilahendusnõukogul
(SRB)
viies tegevusaasta ja sealjuures
võib
öelda,
et
tegemist
oli
täiesti enneolematu perioodiga.
Sarnaselt
ülemaailmsetele
organisatsioonidele otsustas ka
SRB COVID-19 pandeemia tõttu
kaugtöö kasuks. Tänu SRB töötajate
jõupingustele
ja
tehnilistele
süsteemidele toimis see lahendus
üsna sujuvalt.
2020. aasta kriisilahenduse kavandamine põhines esmakordselt ühtsel
12-kuulisel tsüklil 2020. aasta aprillist
2021. aasta
märtsini.
Hoolimata
COVID-19 haiguspuhanguga seotud
katsumustest, hoidsime 2020. aasta kriisilahenduse kavandamist õigel kursil,
reageerisime turuoludele ja koostasime kriisilahenduse kavad koos riiklike
kriisilahendusasutusega (NRAd) SRB
pädevusalasse kuuluvate panganduskontsernide jaoks. Samuti avaldasime
pankadele esitatavad ootused kavana,
mis suunab panku kriisilahenduskõlblikkuse poole. Oleme näidanud üles

paindlikkust, kuid oleme samas olnud
vankumatud oma eesmärgis tagada
finantsstabiilsus, muutes kõik SRB
pangad kriisilahenduskõlblikuks.
Edaspidi jätkab SRB omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude
ehk MRELi süstemaatilist rakendamist.
Töö seoses kriisilahenduskõlblikkuse
hindamisega ja lahendamata küsimuste
tuvastamiseks
vajaliku
graafiku
väljatöötamine
tugevdab
veelgi
meie
pankade
kriisilahenduskõlblikkust. Oleme praegu graafikus, et
saavutada 2024. aasta eesmärk, mis
kujutab endast operatiivset kriisilahenduskõlblikkust ja MRELi täielikku
väljaarendamist.
Selles kontekstis täiendame ka oma
poliitikat ja täiustame majandusharu
suuniseid. See on seotud MRELi ja
konkreetsete suunistega, muu hulgas
ka likviidsusmeetmete kohta. Samuti
on meil kavas laiendada üldsuse huvi
hindamist, mille käigus käsitleme lisaks
idiosünkraatilistele ebaõnnestumistele
ka kogu süsteemi hõlmavaid sündmusi.
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Pandeemia on finantssektori jaoks
kahtlemata keeruline tegur, kuid sama
ka võimalus sektoris edasi liikuda ja
viia lõpule 2007.–2008. aasta suure
finantskrahhi järel algatatud reformid.
Teame, et 2020. aasta kriis ei saanud
algust pangandussektorist ja et pangad
mängivad seekord kriisilahenduses
oma rolli. Samuti teame, et majandus
ei ole veel täielikult saanud tunda
majanduslanguse mõju, isegi kui tänu
vaktsineerimise kiirenemisele on väljavaated positiivsemad. Sellegipoolest
ootame pikisilmi senistele saavutustele
tuginedes, et saaksime ületada kõik
katsumused, millega võime lähikuudel
silmitsi seista.
Aastal 2020
olime
tunnistajaks
mitmetele positiivsetele sammudele,
mis aitavad ELi finantsstabiilsust
tugevdada. Sellel aastal kuulutati välja
ühise
eelarvepõhise
kaitsekorra
varajane kasutuselevõtt, mis suurendab
usaldust pankade kriisilahendusraamistiku vastu. On ütlematagi selge, et
COVID-19 kriisi kontekstis tugevdab eelarvepõhine kaitsekord SRB suutlikkust
lahendada võimalikke probleeme.
Teine positiivne arenguvaldkond on
seotud Euroopa Komisjoni poolt korraldatud kriisiohjamise ja hoiuste
kindlustamise raamistiku (CMDI)
läbivaatamisega.
Pangandusliidul
puudub endiselt kolmas sammas
ehk ühine Euroopa hoiuste tagamise
skeem. Erinevused hoiustajate kaitses
pangandusliidu riikides ning lahknevused kriisilahendusraamistiku ja riiklike
pankade likvideerimisraamistike vahel
põhjustavad vastuolusid ELi hoiustajate juurdepääsul finantsalastele
turvaabinõudele. See on teema, millele
tuleb tähelepanu pöörata. Samuti
tasub vaadata läbi erinevatele rahastamisallikatele juurdepääsu tingimused
kriisilahenduse ja maksejõuetuse korral.
SRB on alati juhtinud tähelepanu
probleemidele, mis tulenevad kriisilahendusraamistiku ja väga erinevate

riiklike maksejõuetusmenetluste erinevustest. Seetõttu nõuab SRB jätkuvalt
ühtlustamist või muul viisil ühist halduslikku
likvideerimisvahendit,
et
võimaldada raskustes olevate pankade
ühtlast ja sujuvat turult lahkumist.
SRB jätkab tihedat koostööd Euroopa
Komisjoni, ELi nõukogu ja Euroopa
Parlamendiga, et edendada kõikide
nende küsimuste lahendamist, samas
jätkab SRB dialoogi ka väljaspool pangandusliitu asuvate jurisdiktsioonidega
nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel
tasandil. Finantsstabiilsuse edendamise eesmärk on ühine ja me kõik
peame mõistma lisaks enda jurisdiktsioonidele ka muude jurisdiktsioonide
protsesse ja õigusraamistikku, eriti kui
SRB otsuste mõju peaks avalduma väljaspool pangandusliitu või kui teiste
asutuste otsused mõjutavad pangandusliitu. Selleks korraldas SRB mitu
õppust ja tehnilist vahetust Euroopa
Liidu ja teiste riikide, sealhulgas USA
ja Ühendkuningriigi ametiasutustega.
Brexitiga seoses on SRB juba pikka
aega valmistunud ja teinud aktiivselt
koostööd Inglismaa keskpanga ning
ELi institutsioonide ja ametiasutustega,
et tagada sujuv üleminek ja järjepidev dialoog meie Ühendkuningriigi
sõpradega. Loodan, et saame lähiaastatel sellele koostööle tuginedes sama
suunda jätkata.
Lõpetuseks
tahaksin
kasutada
võimalust, et tänada kõiki SRB töötajaid
ja kriisilahendusnõukogu liikmeid ning
meie partnereid riiklikul, Euroopa ja
rahvusvahelisel tasandil nende pideva
raske töö, pühendumuse ja suurepärase koostöö eest. Eelmine aasta oli
kindlasti erakordne ja olenemata praegustest keerulistest oludest olen kindel,
et jätkame entusiastlikult ka aastal 2021
ja pärast seda, mis võimaldab meil
jõuda järgmiste verstapostideni kõikide
pankade
kriisilahenduskõlblikuks
muutmisel, säilitades seega finantsstabiilsuse ja kaitstes maksumaksjate
raha.
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Lühendid
komisjon

Euroopa Komisjon

AHWP

ajutine töörühm

LAA

kahjumikatmise summa

BRRD

pankade finantsseisundi taastamise ja
kriisilahenduse direktiiv

LDT

kohustuste andmevorm

LFA

laenukorralduse leping

CCP

keskne vastaspool

LSI

vähem oluline asutus

CCS

osamaksete kogumissüsteem

MAP

mitmeaastane tööprogramm

CMG

kriisiohjerühm(ad)

MCC

turu usalduse puhver

CoAg

koostööleping

MoU

vastastikuse mõistmise memorandum

COFra

koostööraamistiku leping

MREL

CS

Kriisilahendusnõukogu sekretariaat

omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõue

EA

euroala

MS

liikmesriik/liikmesriigid

EBA

Euroopa Pangandusjärelevalve

NCA

riigi pädev asutus

ECONi komisjon

Euroopa Parlamendi
rahanduskomisjon

NCWO

võlausaldajate
põhimõte

EDIS

Euroopa hoiuste tagamise skeem

NRA

riiklik kriisilahendusasutus

FAS

rahanduse raamatupidamissüsteem

O-SII

muu süsteemselt oluline ettevõtja

FMI

finantsturutaristu (nt keskne vastaspool)

OSI

kohapealne kontroll

FSB

finantsstabiilsuse nõukogu

RAP

kriisilahenduskõlblikkuse hindamine

FTWP

täiendav kolmepoolne tööprogramm

RCA

rekapitaliseerimissumma

G-SIB

globaalne süsteemselt oluline pank

RWA

riskiga kaalutud vara

GLRA

konsolideerimisgrupi
kriisilahendusasutus

SI

oluline krediidiasutus

SME

väike ja keskmise suurusega ettevõtja

HR

personal

SRB

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

ICS

sisekontrollistandard(id)

SRF

ühtne kriisilahendusfond

ICT

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

SRMR

ühtse kriisilahenduskorra määrus

IMF

Rahvusvaheline Valuutafond

SRM

ühtne kriisilahenduskord

IPC

tagasivõtmatu maksekohustus

TFCA

koordineeritud tegevuse rakkerühm

IRT

sisemine kriisilahendusmeeskond

TLAC

kogu kahjumikatmisvõime

JRC

Teadusuuringute Ühiskeskus

WS

töösuund

majandus-

ja

tasandi

võrdse

kohtlemise
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Kommenteeritud
kokkuvõte
Kogu 2020. aasta jooksul, mis oli
ühtlasi SRB kuues tegutsemisaasta,
ja hoolimata COVID-19 pandeemiast
tingitud enneolematutest katsumustest jätkas SRB edusamme pankade
kriisilahenduse tugevdamisel, kriisilahenduspoliitika elluviimisel, ühise
eelarvepõhise kaitsekorra varajase
kasutuselevõtu rakendamisel ning
tõhustas dialoogi pankade ja peamiste
kriisilahendus- ja järelevalveasutusega.
Tuginedes 2020. aasta tööprogrammis sõnastatud prioriteetidele ja
eelmiste aastate tööle, keskendus SRB
2020. aastal järgmistele valdkondadele.
(i)

SRB üksuste ja vähem oluliste
asutuste (LSId) kriisilahenduskõlblikkuse tugevdamine;

(ii) töökindla kriisilahendusraamistiku
edendamine;
(iii) tõhusa kriisiohje ettevalmistamine
ja läbiviimine;
(iv) ühtse kriisilahendusfondi (SRF)
jätkuv ülesehitamine ja ühise eelarvepõhise kaitsekorra lepingute
rakendamine;
(v) õhukese ja
tagamine.

tõhusa

korralduse

SRB 2020. aasta aruanne näitab, et
SRB 2020. aasta tööprogrammis määratletud eesmärgid on suures osas
saavutatud. Eelkõige hõlmavad SRB
peamised saavutused järgmist (loetelu
ei ole ammendav).

► Suunisdokumentide
avaldamine kohustuste ja nõudeõiguste
teisendamise operatiivseks kasutamiseks tihedas koostöös riiklike
kriisilahendusasutustega
ning
standarditud andmekogumi avaldamine, et tagada minimaalsete
vajalike andmete kättesaadavust,
et toetada kriisilahenduse usaldusväärset hindamist.
► Selleks et anda üldsusele oma töö,
ülesannete ja mandaadi kohta
teavet, pöördus SRB aktiivselt
sidusrühmade ja üldsuse poole,
ajakohastades oma dokumenti
pankadele esitatavate ootuste (EfB)
kohta, et see kajastaks majandusharu tagasisidet. SRB algatas ka
avaliku konsultatsiooni, eesmärgiga ajakohastada omavahendite
ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) poliitikat, ja avaldas
oma ajakohastatud lähenemisviisi
eellubade korra kohta, et pangad
saaksid enne eelseisvaid peamisi
muudatusi kõlblike kohustuste instrumendid ennetähtaegselt sisse
nõuda, lunastada, tagasi maksta ja
tagasi osta.
► Tervitas ühise eelarvepõhise kaitsekorra varajast kasutuselevõttu
ühtses kriisilahendusfondis (SRF),
mis on oluline samm pangandusliidu väljakujundamise suunas ja
suurendab usaldust kriisilahendusraamistiku vastu.
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Institutsiooniline
raamistik
Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruse
(EL) nr 806/2014 (millega kehtestatakse
ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus
krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute
kriisilahenduseks
ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames) artiklile 50
esitatakse käesolevas dokumendis
Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRMR)
2020. aasta aruanne, milles kirjeldatakse SRB tegevust ja tulemusi
2020. aastal.
Eelmisel
aastal
oli
tegevuse eesmärk SRB visiooni, ülesannete ja mandaadi saavutamine ja
rakendamine.
A) ÜHTSE
KRIISILAHENDUSNÕUKOGU VISIOON
SRB eesmärk on olla usaldusväärne
ja tunnustatud kriisilahendusasutus,
millel on ühtse kriisilahenduskorra
(SRM) raames tugev kriisilahendussuutlikkus ja mis suudab tegutseda
kiiresti ning asjakohaselt, järjekindlalt
ja proportsionaalselt ühtset kriisilahenduskorda kohaldatavates riikides
asuvate pankade jaoks tõhusa kriisilahenduskorra kehtestamisel ja selle
täitmise tagamisel, vältides seega
tulevikus päästeabi andmist. SRB
eesmärk on olla pankade kriisilahenduse eksperdikeskus pangandusliidus
ja mujal.
B) ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
MISSIOON
SRB on pangandusliidu keskne kriisilahenduse keskasutus. Koos osalevate
liikmesriikide ehk riiklike kriisilahendusasutustega (NRAd) moodustab see
ühtse kriisilahenduskorra (SRM). SRB
teeb tihedat koostööd riiklike kriisilahendusasutuste (NRAd), Euroopa
Komisjoni, Euroopa Keskpanga (EKP),
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
ja riiklike pädevate asutustega (NCAd).

Nõukogu ülesanne on tagada raskustes
olevate pankade kriiside nõuetekohane lahendamine viisil, mis avaldaks
võimalikult vähest mõju osalevate
liikmesriikide ja muude riikide reaalmajandusele, finantssüsteemile ning
rahandusele. SRB‑l on ennetav roll:
lahendamist
vajavate
kriisiolukordade teket ootamata keskendub SRB
kriisilahenduse kavandamisele ja kriisilahenduskõlblikkuse tõhustamisele,
et vältida panga maksejõuetuse võimalikku negatiivset mõju majandusele ja
finantsstabiilsusele.
C) ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
MANDAAT
Finantsstabiilsuse
suurendamiseks
koostab
SRB
kriisilahenduskavu
tulevikku suunatud tegevusena. Kui
SRB pädevusalasse kuuluv pank peaks
sattuma raskustesse või võib tõenäoliselt neisse sattuda ning vastab
kriisilahenduskriteeriumidele, viib SRB
panga kriisilahenduse ellu nn kriisilahendusskeemi kaudu. SRB vastutab
ka sektori rahastatava ühtse kriisilahendusfondi (SRF) eest, mis asutati
lisarahastamiseks, et tagada teatud
olukordades kriisilahendusskeemide
tõhus kohaldamine. Lisaks teeb SRB
järelevalvet kogu kriisilahenduskorra
järjepideva toimimise üle. SRB asutati
ühtse kriisilahenduskorra määrusega
ja see alustas tegevust Euroopa Liidu
sõltumatu asutusena 1. jaanuaril 2015.
Täieliku õigusliku mandaadi kriisilahenduse kavandamiseks ja kõikide
kriisilahendusega seotud otsuste vastuvõtmiseks sai asutus 1. jaanuaril
2016. SRB-l lasub oma töös sidusrühmade ees aruandekohustus.
D) ARUANDEKOHUSTUS
Ühtse kriisilahenduskorra määruses
on sätestatud sisuline ja töökindel aruandlusraamistik, mille kaudu antakse
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Euroopa
Parlamendile
(edaspidi
„parlament“), Euroopa Liidu Nõukogule
(edaspidi „nõukogu“) ja Euroopa
Komisjonile (edaspidi „komisjon“) aru
SRB tegevuse kohta.
Läbipaistvus on seotud aruandekohustusega. Osana ühtse kriisilahenduskorra
määruse rakendamisest püüab SRB
olla võimalikult läbipaistev ning annab

aru parlamendi töös osalevate Euroopa
kodanike esindajatele korrapäraselt
toimuvate avalikel kuulamistel ning
ad hoc arvamuste vahetusel Euroopa
Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni
(ECONi
komisjon)
kohtumistel
kriisilahendusnõukogu
esimehega. Nõukogu taotlusel võidakse
esimees ära kuulata ka nõukogus.

1

SRB pankade ja vähem
oluliste asutuste kriisilahenduskõlblikkuse
tugevdamine

11

Ühtne Kriisilahendusnõukogu I Aastaaruanne 2020

Selleks et täita oma kohustust tagada
pankade ja piiriüleste asutuste raskuste
korral nende kriisilahenduskõlblikkus
minimaalse mõjuga reaalmajandusele
ning riigi rahandusele, moodustab SRB
tavapärase tegevuse põhiosa kõigi selle
pädevusalasse kuuluvate pankade
kriisilahenduskavade koostamine,
millega kehtestatakse omavahendite
ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
siduvad eesmärgid ning tuvastatakse ja
kõrvaldatakse kriisilahenduskõlblikkuse
takistused. Vähem oluliste asutuste
(LSId) järelevalve funktsiooni jätkuv
tugevdamine on veel üks oluline
strateegiline valdkond, et tagada
järjekindel kriisilahenduse kavandamise
tegevus kõigis pangandusliidu pankades.
Kogu nende tegevuse puhul on olnud
hädavajalik hea ja tihe koostöö riiklike
kriisilahendusasutustega (NRAd).
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1.1. 2020. aasta
kriisilahenduse
kavandamise tsükkel
ja SRB pankade
kriisilahenduskavad
Hoolimata
pandeemia
puhkemisest
2020. aasta alguses, on kolm kriisilahenduse
direktoraati, keda toetavad SRB horisontaalsed funktsioonid, edukalt ellu viinud
2020. aasta kriisilahenduse kavandamise
tsükli (RPC) ja saavutanud kõik kriisilahenduse kavandamise eesmärgid.
Aastal 2020 kohaldas SRB esimest korda
edukalt 12-kuulist kriisilahenduse kavandamise tsüklit, mis valmistati ette 2019. aastal.
Selleks et hõlbustada panga töö integreerimist
kriisilahenduse
kavandamise
tsüklisse, vaatamata pandeemia põhjustatud katsumustele, pakkus SRB pankadele
teatavaid
leevendusmeetmeid,
kahjustamata seejuures SRB eesmärki tagada
pankade täielik kriisilahenduskõlblikkus.
Lisaks ajakohastasid sisemised kriisilahendusmeeskonnad (IRTd) vajadusel MRELi
eesmärke vastavalt SRB välja töötatud suunistele, mis põhinevad 2020. aasta juuni
andmetel.
Eelkõige on üheksa SRB kriisilahenduse
üksust koostöös riiklike kriisilahendusasutustega täitnud järgmisi ülesandeid:
► püsiva 12-kuulise kriisilahenduse kavandamise

tsükli

rakendamine

pangandusgruppide jaoks,
otseselt SRB pädevuses;

kõikide
mis

on

► kriisilahenduskavade
väljatöötamine
pangandusgruppide jaoks, mis on
otseselt SRB pädevuses, pöörates
erilist
tähelepanu
kriisilahenduse
strateegia rakendamisele, sealhulgas
siduvatele välistele ja sisemistele MRELi
eesmärkidele, võttes arvesse muudetud
õigusraamistikku;
► Uute SRMR2, BRRD2 ja CRRD2 eeskirjade rakendamine SRB sisemise poliitika

ja tegevussuuniste kaudu (nt uue MRELi
poliitika rakendamine).
► pankade
kriisilahenduskõlblikkuse
hoolikas jälgimine seoses pankadele
esitatavate
ootuste
järkjärgulise
rakendamisega;
► iga-aastase
kriisilahenduskõlblikkuse
hindamine, tuvastades võimalikud takistused seoses kriisilahenduskõlblikkusega,
võttes arvesse sisemiste kriisilahendusmeeskondade (IRTd) 2020. aastaks
määratletud pangaspetsiifilisi prioriteete;
► SRB pankade täiendav suunamine usaldusväärsete ja teostatavate kohustuste
ja nõudeõiguste teisendamise strateegiate suunas, mille puhul on kohustuste
ja nõudeõiguste teisendamise vahend
valitud
eelistatud
kriisilahenduse
vahendiks; ning
► esimese ühiste kriteeriumide kogumi
väljatöötamine ja heakskiitmine, et
tagada kriisilahenduse kavandamise
standardite järjepidev kohaldamine
riiklike kriisilahendusasutuste poolt
seoses vähem oluliste asutustega.
SRB
pädevusalasse
kuulus
seisuga
31. detsember 2020 kokku 120 panka.
Muudatused võrreldes aasta algusega
toovad kaasa pangad, kes lahkusid SRB
pädevusest, sest nad kaotasid oluliste institutsioonide staatuse, vähendades oma
piiriülest tegevust, kuulutades end maksejõuetuks, ühinedes teise äriühinguga ja
koondades nende emaettevõtte alla pangandusliidus olevad üksused. Samamoodi
sisenes üks pank SRB pädevusse 2020. aastal
pärast Bulgaaria ühinemist ühtse kriisilahenduskorraga (SRM) (1. oktoobril 2020).
Allolevas tabelis on ülevaade SRB pädevusalasse kuuluvate pankade arvust
liikmesriikide kaupa.
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Tabel 11. Üksikasjalik ülevaade kriisilahenduse kavandamise tegevusest liikmesriikide
kaupa2

Liikmesriik

BG

SRB pankade
arv seisuga
1. jaanuar
2020

0

SRB pankade
arv seisuga
31. detsember
2020

2020. aasta kavandamise
tsükli jaoks vastu võetud
kriisilahenduse kavad3
Koguarv
(sulgudes
kinnitamist
ootavate
taotluste
arv)

1

0

BE

8

8

DE

22

21

EE

3

3

IE

6

6

EL

4

4

ES

13

13

11 (+1)

FR

12

12

8 (+3)

0

0

0

IT

13

12

10 (+2)

CY

3

3

HR12

2020. aasta kavandamise
tsükli jaoks vastu võetud
omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude
(MREL) otsused4

Sellest lihtsustatud
kohustused

Konsolideeritud

Individuaalsed5

0

0

1

4 (+2)

0

3

2

18 (+3)

0

19

7

1

0

1

0

4

0

3

8

0

4

0

0

11

4

3

8

6

0

0

3

0

10

14

0

3

2

4

3

1

Märkus. Käeolev aastaaruanne hõlmab arvandmeid kriisilahenduskavade ja MRELi otsuste kohta,
mis võeti vastu 4. mai 2021. aasta seisuga 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli jaoks;
tsükli lõpuleviimist kajastavad lõplikud arvud avaldatakse SRB veebisaidil kohe, kui menetluses
olevad otsused on vastu võetud.

2

Selles tabelis on esitatud iga liikmesriigi olulised asutused (SId); arvud koondavad SRB otsesesse
pädevusse kuuluvad pangad, mis on teise pangagrupi tütarettevõtted, SRB otsese pädevuse alla
(see selgitab näiteks asjaolu, miks Horvaatia ja Slovakkia ei ole tabelis esindatud). Piiriülesed
vähem olulised asutused võetakse arvesse üksnes nendes liikmesriikides, kus asub nende
peakontor.

3

Andmed seisuga 4. mai 2021. Lihtsustatud kohustustega kriisilahenduskavade puhul osutab
heakskiidetud kriisilahenduskavade arv 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsüklile ega
hõlma kõiki lihtsustatud kohustustega SRB kriisilahenduse kavasid.

4

Andmed seisuga 4. mai 2021. Andmed ei sisalda heakskiitmist ootavate omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude otsuste arvu.

5

Andmed hõlmavad omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) otsuseid
individuaalsel tasandil üksnes emaettevõtja pangandusliitu kuuluvate tütarettevõtete kohta,
st need ei hõlma mitteosalevates liikmesriikides asutatud üksuste omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude (MREL) individuaalseid otsuseid.

6

(Majandus)üksus on vastuvõtva panga tütarettevõte ja liigitatakse juhtumiks. Järelikult ei
koostanud SRB kriisilahenduse kava; see aitas kaasa kriisilahenduse kavale, mille koostas
vastutav kriisilahendusasutus väljaspool pangandusliitu.

7

Kahte panka ühinemise/omandamise ning juhtumi konkreetsete asjaolude tõttu 2020. aasta
kriisilahenduse kavandamise tsüklisse ei kaasatud.

8

Kahte panka ühinemise/omandamise ning juhtumi konkreetsete asjaolude tõttu 2020. aasta
kriisilahenduse kavandamise tsüklisse ei kaasatud.

9

Vt eelmine joonealune märkus.

10

Ühe panga puhul ei koostanud SRB kriisilahenduse kava 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise
tsüklis, sest lihtsustatud kohustuste kriisilahendamise kava koostati 2019. aasta kriisilahenduse
kavandamise tsüklis (vt ka 2. joonealune märkus).

11

Üks pank on liigitatud juhtumiks. Seega ei koostanud SRB kriisilahenduse kava (vt ka 5. joonealune
märkus).

12

Nagu ka eespool, koondavad arvud SRB otsesesse pädevusse kuuluvad pangad, mis on teise
pangagrupi tütarettevõtted, SRB otsese pädevuse alla (see selgitab näiteks asjaolu, miks
Horvaatia ja Slovakkia ei ole tabeli mõnes veerus esindatud).
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Liikmesriik

SRB pankade
arv seisuga
1. jaanuar
2020

SRB pankade
arv seisuga
31. detsember
2020

2020. aasta kavandamise
tsükli jaoks vastu võetud
kriisilahenduse kavad3

2020. aasta kavandamise
tsükli jaoks vastu võetud
omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude
(MREL) otsused4

Koguarv
(sulgudes
kinnitamist
ootavate
taotluste
arv)

Sellest lihtsustatud
kohustused

Konsolideeritud

Individuaalsed5

0

1

0

0

1

0

0

5

3

LV

4

3

1

LT

3

3

1

LU

5

5

MT

3

3

2

0

2

0

NL

7

6

5 (+1)

2

5

3

AT

8

8

6 (+2)

0

6

9

PT

5

4

2 (+2)

1

2

1

SI

3

2

2

0

2

1

SK

3

0

0

0

0

1

FI
Kokku

5

3

3

2 (+1)

1

2

1

128

120

89 (+17)

7

88

66

Märkus. 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli käigus koostas SRB 106 kriisilahenduse kava. Erinevus SRB pankade teatatud arvus tuleneb konkreetsete SRB pankade
koondamisest, mida käsitleti juhtumina (kuuluvad samale ettevõtjale), ja lihtsustatud
kohustustest. Seda komplekteerimist arvesse võttes vastutas SRB 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsüklis kuue juhtumi eest. Lisaks asutas SRB oma pädevusse
kuuluva kriisilahenduse kolleegiumi 17 pangale ja Euroopa kriisilahenduse kolleegiumi
11 pangale. SRB juhtis seitset kriisiohjerühma (CMGd) G-SIBde jaoks.
Aastal 2020 jälgisid kõik sisemised kriisilahendusmeeskonnad (IRTd) tähelepanelikult
pankade edusamme täieliku kriisilahenduskõlblikkuse saavutamisel. Seda hõlbustas
pankade koostatud kriisilahenduskõlblikkuse aruannete taotlemine ja analüüsimine
ning pankade iga-aastaste prioriteetide
rakendamise hindamine, mis edastati pangapõhise prioriteedikirjaga aastaks 2020.

kriisilahenduskavad vähemalt kord aastas
läbi.

1. KAVANDAMISTSÜKKEL JA
KRIISILAHENDUSE KAVADE ARV

2020. aasta aprillis avaldatud pankadele
esitatavate ootuste (EfB) dokumendi järkjärgulisele kasutuselevõtule ja novembris 2020
avaldatud SRB mitmeaastase tööprogrammi
rakendamisele.

2020. aasta kriisilahenduse kavandamise
tsükli eesmärk on paigutada kõik SRB
pädevusalasse kuuluvad pangad samasse
12-kuulisse tsüklisse, mis algab iga kalendriaasta teise kvartali alguses pankade
esitatud standarditud kriisilahenduse kavandamise teabe läbivaatamise ja hindamisega
vastavalt allpool esitatud joonisele 1. 2020.
aasta kriisilahenduse kavandamise tsükkel
võttis arvesse uue panganduspaketi jõustumist ja seadusest tulenevat nõuet vaadata

See iga-aastane lähenemisviis toob kaasa
SRB otsuste optimaalse ajastamise ja
võrdluskuupäevad: see on kooskõlas SRB
poliitika ja metoodika edasiarendamisega,
võtab arvesse SRB väliste sidusrühmade
protsesse ning tagab järjepidevuse ja
läbipaistvuse. Samuti on see aluseks

Kriisilahenduse
kavandamise
tsükli
juhtkomitee (SteerCo) üldisel koordineerimisel keskendusid asjaomased töövood
2019. aasta kriisilahenduse kavandamise
tsükli lõplikule vormistamisele 2020. aasta
esimeses kvartalis, samuti kõigi 2020. aasta
kriisilahenduse
kavandamise
tsükli
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Mõlemad pangad on liigitatud juhtumiteks. Seega ei koostanud SRB kriisilahenduse kava (vt ka
5. joonealune märkus).

14

Nagu eespool kirjeldatud.

15

Nagu eespool kirjeldatud.
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rakendamiseks vajalike tulemuste väljaselgitamisele ja kavandamisele. Kriisilahenduse
kavandamise tsükli juhtkomitee saavutas
oma
peamised
eesmärgid
seoses
SRB poliitika rakendamiseks, mis hõlmas
mitut teemat ja millest järgmised kolm
valdkonda määratleti 2020. aasta kriisilahendustsükli prioriteetidena: i) kohustuste
ja nõudeõiguste teisendamise rakendamine;
ii) kriisilahenduse tegevuse järjepidevus;
ning iii) juurdepääs finantsturutaristutele ja
klientide tegevuse katkemise vältimine.

hindamise, selgitades välja kriisilahenduskõlblikkusega seotud võimalikud takistused
ja määratledes kõikide pankade järgmise
aasta prioriteedid. Viimastest on teatatud
igale pangale koos SRB ootustega, mis
põhinevad üldisel pankadele esitatavate
ootuste järkjärgulisel kasutuselevõtul.
Käesoleva dokumendi koostamise hetke
seisuga on SRB koostanud 106 kriisilahenduskava, mille suhtes kohaldati kvaliteedi
tagamist ja konsulteeriti väliste sidusrühmadega, eelkõige EKPga. Järgnev kriisilahenduse
kavade heakskiitmise etapp ja sellega seotud
MRELi (konsolideeritud või individuaalsed)
otsused 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli kohta on peaaegu kõigi SRB
pankade puhul lõpule viidud. Mõnele allesjäänud pangale antakse lõplik heakskiit
lähinädalatel selliste põhjuste tõttu nagu

Sisemised
kriisilahendusmeeskonnad
(IRTd) tagasid, et pangad tegid edusamme
eespool nimetatud 2020. aasta prioriteetide
täitmisel. Sisemised kriisilahendusmeeskonnad (IRTd) hindasid panku nende kohustuste
ja nõudeõiguste teisendamise strateegiates, mis on algatatud kõigi SRB pädevusse
kuuluvate pangagruppide jaoks ja mille
puhul valiti põhiliseks kriisilahenduse
strateegiaks kohustuste ja nõudeõiguste
teisendamise vahend. Lisaks algatasid
sisemised
kriisilahendusmeeskonnad
(IRTd) iga-aastase kriisilahenduskõlblikkuse

BRRD2 ülevõtmise viivitamine riiklikul
tasandil. Lisaks aitas SRB koostada kuus kriisilahenduse kava kavand, mille puhul ei tegutse
SRB konsolideerimisgrupi tasandi kriisilahendusasutusena (GLRA).

Joonis 1. 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli põhielemendid – kronoloogia

APRILL

MAI

JUUNI

JUULI

AUGU
ST

SEPTE
MBER

OKTO
OBER

NOVE
MBER

DETSE
MBER

JAAN
UAR

VEEB
RUAR

MÄRTS

Andmete analüüs ja kriisilahenduse kavade
kavandite lõpuleviimine asutusesiseste
kriisilahendusüksuste poolt (3–6 kuud)
Kriisilahenduse kavade
kavandid (sh
kriisilahenduskõlblikkuse
hindamine ning
omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõue
(MREL)) esitatakse EKP-le
konsulteerimiseks
kolmes osas

1. osa:
26. juuni
2020

2. osa:
24. juuli
2020

APR
ILL

MAI

korratakse
igal aastal

3. osa:
25. september
2020

EKP konsultatsiooniperiood
(toimub kolmes osas)

Sisekontrolli- ja kinnitusperiood

(ja vajadusel kriisilahenduse kolleegium)

TAVALINE 12-KUULINE TSÜKKEL
2020. aasta suvel asutas SRB kriisilahenduse kavandamise büroo (RPO), mis pakkus
kolmes kriisilahenduse direktoraadis kriisilahendusüksustele
operatiivtoetust
seoses kriisilahenduse kavandamise tsükli

kavandamise ja rakendamisega. RPO aitab
kaasa ka SRB poliitika järjepidevale kohaldamisele ja toimib ühtse kontaktpunktina
kriisilahenduse kavandamise tsükli juhtimisel.

Suhtlus
pankadega
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2. KRIISILAHENDUSE KAVADE SISU
SRB täiustab pidevalt olemasolevaid kriisilahenduse kavasid, et tagada kriisiks
valmisolek ja parandada pankade kriisilahenduskõlblikkust. 2020. aasta kriisilahenduse
kavandamise tsüklis käsitleti suuremat osa
kriisilahenduse kavandamise aspektidest,
sealhulgas kriisilahenduse vahendite valikut,
kriisilahenduskõlblikkuse hindamist, avaliku
huvi hindamist ja kriisilahenduse strateegia
rakendamist.
3. OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE
KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUDE
OTSUSED
Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL) on üks SRB peamistest
vahenditest selle pädevusalasse kuuluvate
pankade kriisilahenduskõlblikkuse saavutamiseks. Selleks on vaja üksikasjalikult
analüüsida pankade konkreetseid riskiprofiile ja kriisilahendusstrateegiaid, samuti
teabevahetust ja koordineerimist mitmete
sidusrühmadega, nt riiklikud kriisilahendusasutused (NRAd), pädevad asutused,

muud kriisilahenduse kolleegiumi liikmed ja
pangad.
SRB võttis 2020. aasta kriisilahenduse
kavandamise tsükli jooksul oma pädevusalasse kuuluvate pangandusgruppide puhul
vastu 88 siduvat konsolideeritud otsust ja
56 siduvat individuaalset otsust.
4. ETTEVALMISTUSED 2021. AASTA
KRIISILAHENDUSE KAVANDAMISE
TSÜKLIKS
SRB
pankadele
esitatavate
ootuste
põhjal
saatis
SRB
oma
pädevusse
kuuluvatele pankadele 2021. aastaks prioriteedikirjad. Neis kirjeldatakse kõikide SRB
pankade ühiseid iga-aastaseid tööprioriteete,
samuti institutsioonipõhiseid eesmärke, mis
on kooskõlas SRB pankadele esitatavate
ootustega, ja tagasisidet nende tehtud töö
kohta, et pangad saaksid muutuda kriisilahenduskõlblikuks 2023. aasta lõpuks. See
tagab, et pankadel on kogu teave, mida on
tarvis konkreetse ja kohandatud tööprogrammide ettevalmistamiseks, et muutuda
kriisilahenduskõlblikuks.

17

Ühtne Kriisilahendusnõukogu I Aastaaruanne 2020

1.2. COVID-19
pandeemia
Suurema osa 2020. aastast seisis maailm

oli SRB valmis lahendama oma pädevusse

silmitsi

kuuluvate

enneolematu

katsumuse

ehk

COVID-19 pandeemiaga, millel on endiselt

pankadega

kõik

erinõuetega

seotud küsimused individuaalselt.

tõsine mõju inimeste tervisele ja maailmamajandusele. SRB, nagu ka kõik muud

Praeguses

organisatsioonid ja ettevõtted, on olukorra

majandusharu ja ametiasutuste viimastel

olukorras

mõju omal nahal kogenud ning teinud alates

aastatel kriisilahenduskõlblikkuse suunas

2020. aasta märtsist peamiselt kaugtööd.

tehtud edusammudele, et muuta finants-

Kuigi Euroopa pangandussektor sisenes

süsteem

COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi palju

et COVID-19 pandeemiaga toime tulla.

paremas vormis olles kui 2008. aasta kriisi

Kriisilahendusraamistik ja MRELi ülesehi-

alguses, ei ole COVID-19 pandeemia mõju

tamine peaksid olema olulised vahendid

pangandussektorile veel selgepiiriline ning

majanduse taastumisel ja tugeva pangan-

see sõltub suuresti reaalmajanduse toeta-

dussektori toetamisel.

stabiilsemaks

tuleb

ja

tugineda

tugevamaks,

miseks võetud meetmetest ja sellest, kuidas
erinevad majandusharud kriisi ajal hakkama

Lisaks tõusis Belgia valitsuse poolt COVID-19

saavad. SRB on pidevalt jälginud oma

leviku ohjeldamiseks kiireloomuliselt keh-

pädevusse kuuluvaid panku ja toetanud neid

testatud sulgemiste tõttu kaugtöötajate

vajadusel

abimeetmetega,

osakaal SRB töötajate seas ligi 95%-ni, mis

kasutades kriisilahendusraamistiku paind-

on toonud töömaailma põhjalikke muutusi.

likkust ja tuginedes juba tehtud tööle, kuid

SRB on organisatsioonina näidanud üles nii

kahjustamata

kriisilahenduse

kohanemisvõimet kui ka paindlikkust mitte

kavandamisele keskendumist, eesmärgiga

üksnes oma pädevusse kuuluvate pankade,

muuta

vaid

operatiivsete

sealjuures

pangad

kriisilahenduskõlblikuks.

ka

oma

töötajate

suhtes.

Alates

Koos riiklike kriisilahendusasutustega (NRAd)

2020. aasta märtsist said SRB töötajad SRB

12 konkreetsel täiskogu istungil lükkas SRB

IKT ja personalitoe abil teha kaugtööd ning

edasi vähem kiireloomulised teabe- ja and-

osaleda koosolekutel virtuaalselt, turvalisel

mepäringud, mis on seotud 2020. aasta

ja tõhusal viisil. SRB käivitas veebiplatvormi,

kriisilahenduse kavandamise tsükliga. Lisaks

mis pakub abipersonalile nn uues normaal-

suheldi intensiivsemalt EKP-ga. Arvestades

suses kodus töötamise näpunäiteid ning

ressursipiirangutest

teeb seda ka edaspidi.

turutingimustest

ja

ebasoodsatest

tulenevaid

katsumusi,
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1.3. SRB järelevalve
vähem oluliste asutuste
kriisilahenduse
kavandamisel ja otsuste
tegemisel
Kuigi vähem oluliste asutuste (LSId) eest vastutavad otseselt riiklikud kriisilahendusasutused16,
täidab SRB vähem oluliste asutuste (LSId) kriisilahenduse kavandamisel ja otsuste tegemisel
järelevalverolli, mille eesmärk on tagada ühtse
kriisilahenduskorra (SRM) tõhus ja järjepidev
toimimine. Vähem oluliste asutuste 2020. aasta
kriisilahenduse kavandamise tsüklis vastutasid
riiklikud kriisilahendusasutused pangandusliidus kokku 2220 vähem olulise asutuse (LSId)
kriisilahenduse kavandamise eest (riiklike kriisilahendusasutuste teatatud arv).
1. KRIISILAHENDUSE KAVADE KAVANDITE
HINDAMINE
Ajavahemikus 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 laekusid SRB-le teated vähem
oluliste asutuste 661 kriisilahenduse kava kohta,
millest 72 olid seotud vähem oluliste asutuste
2019. aasta
kriisilahenduse
kavandamise
tsükliga ja 589 neist vähem oluliste asutuste
2020. aasta
kriisilahenduse
kavandamise
tsükliga. Riiklike kriisilahendusasutuste esitatud
teabe kohaselt laekusid vähem oluliste asutuste
2020. aasta
kriisilahenduse
kavandamise
tsükli lõpus (2021. aasta märtsi lõpus) teated
119 täiendava
kriisilahenduskava
kavandi
kohta, mida oodati seoses 2021. aastaga. Kokku
oli vähem oluliste asutuste 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsüklis koostatud vähem
oluliste asutuste kriisilahenduskavade kavandite
arv 708. Jaotus riikide kaupa on esitatud
tabelis 2.
Kui lisada vähem oluliste asutuste eelmistes kriisilahenduse kavandamise tsüklites vastu võetud
ja vähem oluliste asutuste 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli jaoks kehtima
jäänud lihtsustatud kohustuste alla kuuluvad
1319 kriisilahenduse kava vähem oluliste
asutuste 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli käigus koostatud 708 kriisilahenduse
kava kavandile, oli kriisilahenduse kavandamisega hõlmatud vähem oluliste asutuste arv
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vähem oluliste asutuste 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsüklis 2027 ehk 91,3% kokku
2220 vähem olulisest asutusest, mille jaoks
nõuti kriisilahenduse kavandamist 2020. aasta
kriisilahenduse kavandamise tsüklis (riiklike kriisilahendusasutuste andmetel).
See tähendas vähem oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamisel sisulist arengut võrreldes
varasemate aastatega (17,6% 2017. aastal,
51,7% 2018. aastal ja 85,3% 2019. aastal). Lisaks
kvantitatiivsele suurenemisele tagasid riiklike
kriisilahendusasutuste poolt 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsüklis teatatud
vähem oluliste asutuste kriisilahenduskavad
põhjalikumad analüüsid ja kasutuselevõtmise,
võimaldades SRB-l tõhustada oma teadmisi
ja asjatundlikkust vähem oluliste asutuste
valdkonnas. See paranemine oli eriti ilmne
vähem
oluliste
asutuste
kriisilahenduse
kavade kavandite puhul, mis kujutavad endast
varem teatatud kavade järgnevaid järkjärgulisi
protsesse.
SRB-le 2020. kalendriaastal teatatud kriisilahenduskavade kavandite koguarvust olid 35
kriisilahenduse stsenaariumid (12 kriisilahenduskava kavandit vähem oluliste asutuste
2019. aasta
kriisilahenduse
kavandamise
tsükli jaoks ja 23 kava vähem oluliste asutuste
2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli
jaoks). Kuni vähem oluliste asutuste 2020.
aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli lõpuni
eeldab vähem oluliste asutuste hinnangu
kohaselt saada SRB teateid veel 37 kava kohta,
mis näevad eelistatud strateegiana ette kriisilahendust, moodustades vähem oluliste asutuste
2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli
koguarvuks 60 kriisilahenduskava ehk 3,0%
kõigist vähem oluliste asutuste 2020. aasta
kriisilahenduse kavandamise tsüklis kriisilahenduse kavandamisega hõlmatud vähem olulistest
asutustest.

Välja arvatud piiriülesed vähem olulised asutused (LSId), mis on vastavalt ühtse kriisilahenduskorra
määruse (SRMR) artikli 7 lõike 2 punktile b otseselt SRB pädevusalasse kuuluvad üksused.
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2020. aasta kriisilahenduse
kavandamise tsükli kavad,
millest teatatakse 2021. aasta
I kvartalis

Eelmistes kriisilahenduse kavandamise tsüklites teatatud ja
vastu võetud lihtsustatud kohustustega kavad jäävad kehtima
ka 2020. aasta kriisilahenduse
kavandamise tsükli jaoks

C

D

E

F

-

-

9

-

13

Belgia

-

-

-

13

-

15

Saksamaa

3

-

3

13

1153

1336

Eesti

4

-

4

1

-

6

Iirimaa

4

-

4

2

5

11

Kreeka

5

-

5

4

-

11

Hispaania

17

-

17

13

25

55

Prantsusmaa

33

-

33

-

38

71

Horvaatia

11

-

11

3

-

14

Itaalia

89

23

66

16

37

128

Küpros

10

5

5

-

-

5

Läti

5

1

4

3

3

10

Leedu

1

-

1

2

-

9

Luksemburg

26

19

7

18

16

43

Malta

12

12

-

11

4

15

1

-

1

-

22

23

Madalmaad
Austria

413

-

413

-

-

413

Portugal

7

3

4

4

14

22

Sloveenia

4

4

-

5

-

5

Slovakkia

8

5

3

2

1

6

Soome

8

-

8

-

1

9

Kokku

661

72

589

119

1319

2220

2020. aasta
kavandamise

tsükli

kriisilahenduse
teated

708

(tegelikud ja oodatavad) (C+D)
2020. aasta kriisilahenduse
tsükli hõlmatus (C+D+E)

17

kavandamise

2027

Osutab kriisilahenduse kavade kavanditele, millest tuleb teatada 2021. aasta II ja III kvartalis,
sest Bulgaaria kriisilahenduse kavandamise tsükkel ei ole veel täielikult sünkroonitud SRB
kriisilahenduse kavandamise tsükliga.

seisuga 1. jaanuar 2020

2020. aastal teatatud 2020. aasta
kriisilahenduse kavandamise
tsükli kavad

B

-

vähem oluliste asutuste koguarv

2020. aastal teatatud 2019. aasta
kriisilahenduse kavandamise
tsükli kavad

A (B+C)
Bulgaaria

Kriisilahenduse kavandamisega
hõlmatavate

2020. kalendriaastal teatatud
kriisilahenduskavade kavandite
koguarv

Tabel 2. Vähem oluliste asutuste 2020. aasta kriisilahenduse kava (vähem
oluliste asutuste nii 2019. aasta kui ka 2020. aasta kriisilahenduse kavad)
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2. VÄHEM OLULISTE ASUTUSTE
JÄRELEVALVE TÄIUSTATUD
TÖÖMEETODID ÜHTSES
KRIISILAHENDUSKORRAS
SRB personal tegeles koostöös kõigi
riiklike
kriisilahendusasutustega
vastavalt 19. juuni 2019. aasta täiskogu
istungil saadud juhistele vähem
oluliste asutuste järelevalvet käsitlevate suuniste esimese komplektiga,
et tagada vähem oluliste asutuste
kriisilahenduse kavandamise tavade
ühtlustamine kogu pangandusliidus.
Vastavalt koostööraamistiku artikli
5 punktile a võttis SRB 2020. aasta
augustis vastu vähem oluliste asutuste
suunised. Vähem oluliste asutuste
suuniste esmane eesmärk on tagada
vähem oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamise põhivaldkondade
ühtlustamine, võttes samal ajal arvesse

ka riigispetsiifilisi eripärasid, nagu
riiklike pangandussektorite eripära.
SRB kasutab vahendeid ja menetlusi,
mis on välja töötatud koostöös riiklike
kriisilahendusasutustega, et tagada
vähem oluliste asutuste üle järelevalve
rolli sujuv toimimine. Riiklikelt kriisilahendusasutustelt saadud teabe põhjal
haldab SRB vähem oluliste asutuste
varajase hoiatamise süsteemi, mis
sisaldab teavet selliste vähem oluliste
asutuste kohta, mille puhul esineb
finantsseisundi halvenemise nähte. See
vahend võimaldab SRB‑l neid hoolikalt
jälgida ja valmistuda võimalike kriisimeetmete kavandite õigeaegseks
hindamiseks. Sel eesmärgil parandasid
SRB ja riiklikud kriisilahendusasutused
2020. aastal oma koostööd, et tagada
õigeaegne ajakohastamine ja vahetatava teabe kvaliteetsus.

1.4. Kohapealsed
kontrollid
Aastal 2020 alustas SRB kohapealsete kontrollide (OSId) siseraamistiku
väljatöötamist, et tagada pankade
edusammud seoses kriisilahenduskõlblikkusega, rikastades samal ajal
kriisilahenduskavasid
veelgi.
Sel
eesmärgil lõi SRB rakkerühma,18 mis
töötas välja materjalid katseprojektide
jaoks piiratud arvu pankade jaoks ja
valitud teemadel: MREL, tegevuse järjepidevus (OCIR), laenude ja hoiuste
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suhtarvu aruandlus ja ühtse kriisilahendusfondi
(SRF)
osamaksed.
Selliseid
piiratud
kohapealseid
kontrolle peavad 2021. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli jooksul
läbi viima asjaomased sisemised kriisilahendusmeeskonnad (IRTd) ning need
suurendaksid järk-järgult SRB asjatundlikkust ja vajalike ressursse, sillutades
teed täieulatuslike kohapealsete kontrollide läbi viimiseks.

SRB kohapealsete kontrollide rakkerühm esitab 2021. aastal CORESi ja täiskogu istungite tasandil
oma põhjalikud suunised, mille kohaselt peaksid riiklikud kriisilahendusasutused panustama
seoses ressursside ja metoodilise toetusega.
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2

21

Kriisilahendusraamistik
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Hoolimata COVID-19 pandeemiast
või pigem selle tõttu, jäi tugeva
kriisilahendusraamistiku edasine
täiustamine 2020. aastal peamiseks
prioriteediks. SRB aitas sellele
missioonile kaasa kahel viisil: esiteks
kehtestades 12 kuu jooksul nn
püsiseisundi kriisilahenduse kavandamise
protsessi ja teiseks tehes koostööd ja
vahetades tihedalt teavet asjaomaste
ELi organite, riiklike ametiasutuste ja
oluliste rahvusvaheliste osalejatega
kriisilahenduse küsimustes.
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2.1. Vahendid ja
poliitika
Kooskõlas SRB 2020. aasta poliitiliste prioriteetidega jätkas SRB tööd mitmete välis- ja
sisepoliitiliste dokumentide väljatöötamise
ja täiendamisega, milles kirjeldatakse SRB
järjekindlat
lähenemisviisi
kriisilahenduse kavandamisele ja mille eesmärk on
anda kriisilahendusega seotud küsimustes
täiendavat selgust pangandussektorile ja
laiemale üldsusele.
1. AVALIKU HUVI HINDAMINE (PIA)
Avaliku huvi hindamine on peamine aspekt,
mida arvestada, kui otsustatakse, kas
asutuse kriisilahendus on selle (tõenäoliselt)
maksejõuetuks jäämisel avalikes huvides ja
kriisilahendus eelistatud tulemus võrreldes
asutuse likvideerimisega tavapärase maksejõuetusmenetluse (NIP) alusel. Hinnangus
võrreldakse kohaldatava tavapärase maksejõuetusmenetlusega (NIP) kavandatud
tulemust konkreetse asutuse jaoks eelistatud kriisilahenduse strateegiaga.
Aastat 2020 tabas COVID-19 pandeemia,
millel on märkimisväärsed tagajärjed majandusele ja pangandusele tõenäoliselt veel
aastaid. Raskustes oleva panga kriisilahenduse või maksejõuetuse üle otsustamisel
võtab SRB arvesse panga raskustes olemise
hetkel esinevaid idiosünkraatilisi ja süsteemseid olusid, mis annab paindlikkuse
majandusolude nõuetekohaseks arvestamiseks sel ajahetkel. Sellegipoolest
rõhutavad praegused asjaolud vajadust
võtta avaliku huvi hindamise läbiviimisel
arvesse panga seotud makromajanduslikke
ja turutingimusi, eriti kui hinnata finantsilise
ebastabiilsuse
ärahoidmise
ja
reaalmajanduse jaoks kriitiliste funktsioonide järjepidevuse säilitamise eesmärke.
See on eriti oluline ajal, mil SRB valmistub
ette COVID-19 mõju avaldumiseks majandusele ja pankadele.
2. OOTUSED PANKADELE (EFB)
1. aprillil 2020 avaldas SRB dokumendi
pankadele esitatavate ootuste kohta (EfB),
mis on peamine alusdokument pankade
jaoks, et nad saaksid SRB suuniste alusel
järk-järgult ehitada üles oma suutlikkuse

19

näidata, et nad on hiljemalt 2023. aastaks kriisilahenduskõlblikud kõikides valdkondades,
mis on nende kriisilahenduse strateegiate
rakendamise seisukohast kõige olulisemad.
Pankadele esitatavate ootuste dokument
hõlmas oma järkjärgulises tegevuskavas
sellise suutlikkuse kasutuselevõtmist, mis
on kohandatud sisemiste kriisilahendusmeeskondade (IRTd) ja pankade vahelise
dialoogi vahendusel ühiste ja pangaspetsiifiliste prioriteetide kaudu ja mis kajastuvad
iga-aastastes prioriteedikirjades pankadele.
Need tööprioriteedid on aluseks iga-aastasele kriisilahenduskõlblikkuse õppusele.
Seoses 2020. aastal prioriteediks seatud
ootustega andis SRB 2020. aasta suvel välja
täiendavad tegevussuunised, milles esitati
täiendavad selgitused selle kohta, kuidas
rakendada konkreetseid ootusi kohustuste
ja nõudeõiguste teisendamise täitmise
tagamisel, tegevuse järjepidevusel ja juurdepääsul finantsturutaristutele. SRB on 2020.
aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli
käigus jälginud pankade edusamme nendes
valdkondades. Edaspidi jälgib SRB järjekindlalt pankade kinnipidamist mitmeaastase
tööprogrammi prioriteetidest, mis on välja
töötatud kooskõlas pankadele esitatavate
ootustega.
3. OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE
KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUDE
POLIITIKA
Veebruaris 2020 alustas SRB sidusrühmadega esimest avalikku konsultatsiooni
oma MRELi poliitika kohta, millega rakendatakse panganduspaketiga kehtestatud
seadusemuudatusi. Pärast seda konsultatsiooni avaldas SRB 20. mail 2020 oma
MRELi poliitika ja tagasiside kokkuvõtte19
konsultatsiooni käigus saadud peamiste
majandusharu kommentaaride kohta.
Poliitika sätestab SRB lähenemisviisi MRELi
otsustele 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli, kusjuures esimene siduv
MRELi vahe-eesmärk tuleb täita 1. jaanuariks
2022 ja lõplik MRELi eesmärk 1. jaanuariks
2024. SRMR2 MRELi otsused asendavad

https://srb.europa.eu/et/node/928 ja MRELi tulemustabeli andmed on saadaval siin: https://
www.srb.europa.eu/en/content/mrel-dashboard-0.
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varasemad SRMR1 MRELi otsuseid, mis
võeti vastu 2018. ja 2019. aasta kriisilahenduse kavandamise tsüklites. Need uued
MRELi nõuded põhinevad 2019. aasta lõpu
andmetel, kuusjuures mõned kapitalipuhvrid on ajakohastatud järelevalveasutuste
võetud COVID-19 meetmete tagajärjel.
8. jaanuaril 2021 avaldas SRB oma veebisaidil kaks dokumenti, mis käsitlevad teatatud
kohustuste kõlblikkust MRELi jaoks, mille
eesmärk on: i) esitada SRB-le täiendav
kinnitus teatatud kohustuste kõlblikkuse
kohta; ning ii) edendada pankade vastutust
kohustuste eest, mille nad on märkinud
MRELi nõuetele vastavaks.20
Lisaks avaldas SRB oma veebisaidil
18. detsembril 2020 teatise,21 milles teavitatakse
SRB
pädevusse
kuuluvaid
pankasid regulatiivsetest muudatustest
(SRMR2 jõustumine ja tulevane EBA regulatiivne tehniline standard), mis laiendab
praeguste kohustuste ulatust, mille suhtes
kehtib eelneva loa kord kõlblike kohustuste
instrumentide ennetähtaegseks tagasivõtmiseks enne nende lepingulist tähtaega.
SRB lubade andmise korra laiendatud kohaldamisala, mida laiendati kõikidele MRELi
nõuetele vastavatele kohustustele, hõlmab
nüüd kõrgema nõudeõiguse järgu tagatiseta kohustusi ja sisemisi MRELi kõlblikke
kohustusi ning seda kohaldatakse alates
1. jaanuarist 2022.
4. TEGEVUSE JÄRJEPIDEVUS JA
JUURDEPÄÄS FINANTSTURU TARISTUTELE
(FMId)
Edusammud jätkusid 2020. aastal tegevuse
järjepidevuse ja finantsturutaristutele juurdepääsu poliitika teemadel. Talitluspidevus
kriisilahenduses viitab võimele kriisilahenduse strateegiat tõhusalt rakendada ning
sellest tulenevalt panka toimivuse seisukohast stabiliseerida ja restruktureerida.
Selleks peavad pankadel olema tehtud
asjakohased korraldused, et tagada selle
eesmärgi saavutamiseks vajalike teenuste,
sealhulgas
finantsturutaristu
teenuste
jätkuv osutamine. Tegevuse järjepidevuse
poliitika põhimõtted, mis koostati lõplikult
2020. aastal pärast avalikku konsultatsiooni
osana SRB ootustest pankadele, hõlmavad
teenuste kindlakstegemist ja kaardistamist,

tegevuse järjepidevuse riskide hindamist,
ettevalmistavaid ja leevendavaid meetmeid,
infosüsteeme ja juhtimist. Finantsturutaristu
teenustele juurdepääsu jätkamist toetavad
põhimõtted hõlmavad finantsturutaristu
teenusepakkujatest sõltuvuste tuvastamist, kaardistamist ja hindamist, jätkuva
juurdepääsu nõuete mõistmist ning finantsturutaristu
hädaolukorra
lahendamise
plaane ja meetmeid finantsturutaristu teenustele juurdepääsu tagamiseks.
Nende poliitikavaldkondade põhjal ja
2020. aasta tööprogrammis sätestatud kujul
avaldas SRB 2020. aasta juulis täiendavad
tegevussuunised kriisilahenduse tegevuse
järjepidevuse22 ja finantsturutaristu hädaolukorra lahendamise plaanide kohta23.
Esimene keskendub sellistele teemadele
nagu tegevuse järjepidevuse riski hindamine
ja kriisilahenduskindlad lepingud. Viimases
on välja toodud peamised elemendid, mida
pangad peaksid eeldatavasti arvestama
oma finantsturutaristu hädaolukorra lahendamise plaanide koostamisel, ning seeläbi
selgitatakse miinimumstandardeid, mille
alusel hindab SRB pankade esitatud finantsturutaristu
hädaolukorra
lahendamise
plaane.
5. LIKVIIDSUS JA RAHASTAMINE
Aastal 2020 töötasid SRB pühendunud
likviidsuseksperdid välja kriisilahenduse
kavandamise üldise poliitikaraamistiku likviidsuse ja rahastamise kohta kriisilahenduse
ajal, tuginedes peamiste pankade suutlikkusele: likviidsuspositsiooni hindamine
kriisilahenduses, tagatise kindlakstegemine
ja mobiliseerimine kriisilahenduses ning
asjakohaste likviidsusmõõdikute esitamine
kriisilahenduses. SRB likviidsusekspertide
tööd toetasid mitmed arutelud riiklike kriisilahendusasutuse ja EKPga, samas kui
majandusharult saadi tagasisidet küsimustiku kaudu.
SRB likviidsus poliitika rakendamine on alates
2021. aasta kriisilahenduse kavandamise
tsüklist kõikide SRB pädevusse kuuluvate
pankade prioriteet ning seda rakendatakse
järkjärgulise lähenemisviisi kaudu järgmiste
kriisilahenduse kavandamise tsüklite jaoks.
Aastal 2021 on prioriteediks kriisilahenduse likviidsuspositsiooni hindamine, mille

20

https://srb.europa.eu/et/node/1114.

21

SRB annab välja ajakohastatud loasüsteemi kõlblike kohustuste vähendamise kohta,
detsember 2020.

22

Tegevussuunised kriisilahenduse toimimise järjepidevuse kohta, juuli 2020.

23

Tegevussuunised finantsturutaristu hädaolukorra lahendamise plaanide kohta, juuli 2020.

25

Ühtne Kriisilahendusnõukogu I Aastaaruanne 2020

jaoks töötati 2020. aastal välja sisemised
tegevussuunised sisemiste kriisilahendusmeeskondade (IRTd) toetamiseks.

konsultatsiooniga
seoses
saadud
peamisi märkusi ja mis avaldatakse koos
SRB lõpliku hindamise andmekogumiga.

Ülejäänud põhimõtted (st tagatiste ja
aruandlusvõimaluste tuvastamine ja mobiliseerimine) võetakse järk-järgult kasutusele
alates 2022. aasta kriisilahenduse kavandamise tsüklist. Sellega seoses jätkab SRB selle
teema käsitlemist 2021. ja 2022. aasta vältel,
et töötada välja vajalikud tegevussuunised,
toetada sisemisi kriisilahendusmeeskondi
(IRTd) poliitika rakendamisel ja tagada
poliitika järjepidev rakendamine kõikides
kriisilahenduskavades.

Pankade suutlikkus seda teavet koguda
ja
õigeaegselt
kriisilahendusasutustele
ja/või hindajatele edastada on osa SRB
iga-aastasest kriisilahenduskõlblikkuse hindamisest ja kujutab endast SRB prioriteeti
aastaks 2021.

6. HINDAMINE
Pärast SRB hindamisraamistiku avaldamist
2020. aastal keskendus SRB oma tegevuse
hindamismeetodi teisele põhielemendile:
standarditud minimaalse andmekogu määratlemisele panga hindamise kontekstis
kriisilahenduse korral.
19. mail 2020 algatas SRB kuuenädalase
konsultatsiooni
SRB
hindamisandmete
kogumi juhiste dokumendi ja selgitava
märkuse üle, mis on oluline osa SRB hindamiskäsitlusest. Kokku laekus SRB-le kümme
märkust, mis olid pärit peamiselt pankadelt
ja pangaliitudelt. Kõik saadud märkused on
arvesse võetud ja vastavad muudatused on
lisatud lõplikesse dokumentidesse.
11. detsembril 2020 avaldas SRB oma lõpliku
standardse andmekogu, mis tagab minimaalselt vajalike andmete kättesaadavuse,
et toetada kriisilahenduse usaldusväärset
hindamist. Täpsemalt avaldas SRB kolm
dokumenti.
► SRB lõpliku hindamise andmekogumi
juhiste dokument, mis töötab välja SRB
hindamise andmekogumi ja seab selged
ootused seoses andmevajadustega.
► Lõplik selgitav märkus, mille eesmärk on
anda pankadele juhiseid seoses nende
MISi suutlikkusega esitada võimalikult
ajakohast ja täielikku ning piisava kvaliteediga teavet, et viia läbi õiglane,
usaldusväärne ja realistlik hindamine.
► Tagasiside
kokkuvõte
siooni
kohta,
milles

konsultatkäsitletakse

SRB hindamise andmekogum tähendab EBA
andmesõnastiku rakendamist pangandusliidus. SRB ja EBA on asjaomastes tegevustes
teinud tihedat koostööd, et standardida
kriisilahenduse hindamise andmekogum.
Koostöö EKP, riiklike kriisilahendusasutuste
ja SRB rahvusvaheliste kolleegidega on
samuti aidanud kaasa SRB hindamisandmete kogumi lõplikule vormistamisele.
7. MAKSEJÕULINE LIKVIDEERIMINE (SWD)
Kauplemisportfelli tegevuse SWDd peetakse
oluliseks teemaks suurte kauplemistoimingutega pankade jaoks. Aastal 2020 viis SRB
läbi uuringu, et paremini edastada oma
seisukohta SWD kavandamise ja elluviimise
kohta. Tulemused on aluseks 2021. aastal
algavale poliitilisele töötle, mille eesmärk
on jõustada esimene peatükk SWD-poliitika
kahest peatükist, mis on suunatud suurte
kauplemisportfellidega pankadele ja jõustub
2022. aasta kriisilahenduse kavandamise
tsükli ajaks.
8. KRIISILAHENDUSE KAVANDAMISE
KÄSIRAAMAT (RPM)
Aastal 2020 jätkas SRB tööd 2019. aastal
vastu võetud RPMi täiendamiseks ja
ajakohastamiseks. 2020. aasta ajakohastamise eesmärk oli lisada RPMi uusimad
poliitilised suunised sisemiste kriisilahendusmeeskondade (IRTd) jaoks likviidsuse
ja rahastamisega seotud valdkondades,
mis on seotud kriisilahenduse, juhtimissüsteemide, juhtimise ja teabevahetusega,
sealhulgas eelmistes lõikudes nimetatud
arengusuundumused. RPM on SRB sisedokument, mille eesmärk on anda sisemistele
kriisilahendusmeeskondadele (IRTd) kriisilahenduskavade koostamisel juhiseid ning
seetõttu vaadatakse neid korrapäraselt
läbi ja ajakohastatakse, et võtta arvesse
viimaseid poliitilisi arengusuundumusi
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2.2. Kriisilahenduskõlblikkuse hindamine
SRB korraldab igal aastal kriisilahenduskõlblikkuse hindamisi, jälgides
pankade edusamme SRB pankadele
esitatavate ootuste (EfB) ja kohaldatava MRELi poliitika rakendamisel.
Võrdlusuuringute
hõlbustamiseks
ja kogu pangandusliidus kriisilahenduskõlblikkuse hindamisel võrdsete
võimaluste soodustamiseks töötas
SRB 2020. aastal välja graafiku, milles
määratletakse ühised horisontaalsed
kriteeriumid pankade edusammude
klassifitseerimiseks pankadele esitatavate ootuste dokumendis esitatud
iga kriisilahendusvõime tingimuse
alusel, võttes arvesse nende suhtelist
mõju
kriisilahenduse
strateegia
teostatavusele, järkjärgulise kasutuselevõtmise korrale ja kohaldatavatele
MRELi poliitika põhimõtetele.

SRB
kriisilahenduskõlblikkuse
hindamise graafik esitatakse sisemistele
kriisilahendusmeeskondadele
(IRTd)
2021. aasta
kriisilahenduse
kavandamise tsükli käigus. Pankade
ja sisemiste kriisilahendusmeeskondade (IRTd) vahel arutatakse graafiku
tulemusi, et vajadusel pankade jõupingutusi veelgi kohandada, kui see on
asjakohane. Kui SRB leiab, et pankade
edusammud on ebapiisavad, võtab ta
meetmeid, sealhulgas avab ametlikud
menetlused
sisuliste
takistuste
kõrvaldamiseks.
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2.3. Kriisilahenduse
kavandamise andmed
1. ANDMETE KOGUMINE
COVID-19 pandeemia tõttu on teatavad
pangad esitanud hüvitustaotlusi ja
kooskõlas EBA soovitustega otsustas
kriisilahendusnõukogu
rakendada
pankadele teatavaid leevendusmeetmeid, mida on üksikasjalikult kirjeldatud
dokumendis „COVID-19 suunised sisemistele kriisilahendusmeeskondadele“,
võimaldades sisemistel kriisilahendusmeeskondadel edasi lükata FMIRi, CFRi,
CIRi ja kriisilahenduskõlblikkuse enesehindamise aruande esitamist.
Vaatamata COVID-19 pandeemia piirangutele viidi andmekogumisprotsessis
edukalt ellu mitmeid olulisi muudatusi.
Esmakordselt koguti kriisilahendusaruanded
eranditult
XBRL-vormingus
(vastutusandmed, kriitilised funktsioonid, finantsturutaristud, kriisilahenduse
CIR). XBRLi aruandlusstandardi kasutuselevõtt parandab esitatud andmete
kvaliteeti, hõlbustab pankade aruandlusprotsessi automatiseerimist ja
tõhustab seejuures MRELi kalibreerimise ja kriisilahenduse kavandamise
üldist kvaliteeti.
2. EBA/EKP KOOSTÖÖ
SRB jätkab kriisilahendusaruandluse
valdkonnas tihedat koostööd EBA ja
Euroopa Keskpangaga (EKP) vastavalt
SRB ja nende organisatsioonide
vahel kehtestatud koostöölepingutele. Eelkõige on SRB koostöös EKPga
kehtestanud korra, mis võimaldab
juurdepääsu riigi pädevate asutuste
(NCAd) järelevalveandmetele vähem
oluliste asutuste kohta, mis hõlbustab
SRB
teostatavat
vähem
oluliste
asutuste järelevalvefunktsiooni. SRB

jagab jätkuvalt EKPga tema pädevusse
kuuluvatelt pankadelt kogutud kriisilahendusandmeid, vähendades sellega
vajadust pankade ja riigi pädevate
asutuste (NCAd) topeltaruandluse
järele. SRB on samuti EBAga kokku
leppinud, et laiendab 2021. aastal
järjestikuse aruandluse ulatust, et
kaasata
tulevased
rakenduslikud
tehnilised standardid (ITS) MRELi ja
TLACi avalikustamise ja aruandluse
kohta, mille alguskuupäev on 30. juuni
2021. See kvartaliandmete taotlus
on üsna sarnane olemasolevate ad
hoc aruannetega, mida SRB on MRELi
kalibreerimiseks ja jälgimiseks juba
taotlenud. MRELi ja TLACi tehniliste
standardite (ITS) osana saavad riiklikud
kriisilahendusasutused, EBA ja SRB aga
kasu andmetest, mida kogutakse kord
kvartalis XBRLi standardi abil väljakujunenud järjestikuse aruandluskanali
kaudu.
3. ETTEVALMISTUSED 2021. AASTA
KRIISILAHENDUSE ARUANDLUSE
ANDMENÕUDE VALMIMISEKS
2021. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli ettevalmistamiseks on SRB
määratlenud ja avaldanud 2021. aasta
kriisilahenduse aruandluse kohaldamisala. Muudatused andmepäringus
on viidud miinimumini, sest SRB püüab
tagada pankadele stabiilsust. Nagu
eelmises lõigus märgitud, on SRB
alustanud ka ettevalmistusi eelseisvaks
EBA rakenduslike tehniliste standardite koostamiseks, mis käsitleb MRELi
ja TLACi avalikustamist ja aruandlust,
ning edastab selle protsessi üksikasjad
2021. aastal.
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2.4. Suhtlemine
pankadega
1. DIALOOGID SEKTORIGA24
SRB jätkas oma tegevust, et teavitada
sektorit kriisilahenduse kavandamise
edenemisest 2020. aastal. Lisaks kahepoolsetele kohtumistele ja seminaridele
pankadega korraldas SRB kaks dialoogi
pangandussektori
esindajatega
(vastavalt 15. juunil ja 14. detsembril 2020), kus osalesid ELi tasandi ja
riiklike pangandusföderatsioonide ja
nende pangandusliidu liikmesriikide
vastavad esindajad ning riiklike kriisilahendusasutuste, komisjoni, Euroopa
Parlamendi ja Euroopa Keskpanga
esindajad.
Mõlemad sündmused keskendusid
2020. aasta kriisilahenduse kavandamise
tsükli
rakendamisele
ja
2021. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli ettevalmistamisele, samuti
MRELi poliitika viimastele arengusuundumustele aastatel 2020 ja 2021.
Lisaks anti detsembris toimunud
sektoriga peetud dialoogi vältel
ajakohastatud ülevaade ühtse kriisilahendusfondi (SRF) olukorrast. Suhtlus
sektori esindajatega on pankade kriisilahenduskõlblikkuse tagamisel SRB
tegevuse oluline element. Nende
ürituste ajal pakutavad selgitused ja
täpsustused tagavad, et turuosalised saavad paremini aru pankadele
esitatavatest nõuetest ning saavad
teavet õiguslike või poliitikaarengute

24

tagajärjel toimuvate eeldatavate muudatuste kohta.
2. AVALIKUD KONSULTATSIOONID
Aastal 2020 jätkas SRB oma töö läbipaistvuse suurendamiseks 2019. aastal
alustatud avalike konsultatsioonide
praktikat ja viis läbi avalikke konsultatsioone kahe olulise dokumendi üle,
milleks olid SRB MRELi poliitika panganduspaketi raames ja SRB andmekogum
hindamiseks.
Avalik konsultatsioon SRB MRELi
poliitika üle panganduspaketi raames
toimus 2020. aasta veebruaris ning
selle eesmärk oli saada vastused
paljudele eelmääratletud küsimustele, samuti märkused ja ettepanekud
olemasoleva MRELi poliitika muudatuste kohta, mis on sisse viidud heaks
kiidetud muudatuste raames osana
2019. aasta ELi panganduspaketist.
Teine avalik konsultatsioon toimus
2020. aasta mais ja see keskendus SRB
standarditud andmekogumi hindamisele, et tagada minimaalsete vajalike
andmete olemasolu, toetamaks usaldusväärset hindamist kriisilahenduse
eesmärgil. Pärast ühtse kriisilahenduskorra hindamisraamistiku avaldamist
2019. aastal loetakse SRB hindamiseks
kasutatavat andmekogumit hindamismeetodis teiseks põhielemendiks.

https://srb.europa.eu/et/news/industry-dialogues.
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2.5. Finantsstabiilsuse
analüüs
Panga
maksejõuetuse
võimaliku
negatiivse mõju ärahoidmine finantsstabiilsusele ja majandusele laiemalt
on
üks
kriisilahendusraamistiku
olulisemaid eesmärke. Seetõttu on
finantsstabiilsuse kaalutlused nii kriisilahenduse kavandamisel kui ka
kriisiolukordades ülimad.
Kooskõlas eelnevates peatükkides kirjeldatud SRB prioriteetide ja poliitiliste
arengusuundumustega on spetsiaalne
finantsstabiilsuse ekspertide meeskond
välja töötanud vahendid ja põhialused,
et ühtlustada ja toetada sisemiste kriisilahendusmeeskondade (IRTd) tööd ja
analüüsi nii kavandamisetapis kui ka
kriiside ajal, eriti seoses avaliku huvi
hindamisega. Eelkõige olid 2020. aastal
uuritud teemad pankade ühise kokkupuute, mittepangast finantsasutuse

ülekanduv mõju kindlustussektorisse,
kogu süsteemi hõlmavate sündmuste
mõju ning kohustuste ja nõudeõiguste
teisendamise või turukanalite kaudu
ülekanduv mõju. Samuti suurendati
2020. aastal likviidsusriski analüüsimise
suutlikkust, eelkõige kriisi ajal.
Finantsstabiilsuse eksperdid andsid
oma panuse ka Euroopa Süsteemsete
Riskide Nõukogu töösse erinevates
küsimustes, nagu COVID-19 pandeemia
mõju, kliimariskid ja makrotasandi
usaldatavusjärelevalve instrumendid.
Lisaks täiustas SRB spetsiaalse andmehaldusfunktsiooni raames oma
andme- ja teabehaldussüsteeme, et
toetada 2021. aasta kriisilahenduse
kavandamise tsüklit.
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2.6. Koostöö riiklike
ametiasutuste, Euroopa
institutsioonide, ELiväliste asutustega ja
kolmandate riikidega
2020. aastal jätkas SRB eri tasanditel
koostööd oluliste sidusrühmadega,
näiteks
Euroopa
institutsioonide,
pangandusliidu liikmesriikide ja pangandusliiduväliste liikmesriikide ning
ELi mittekuuluvate riikide ametiasutustega. Pidev koostöö Euroopa ja
rahvusvahelisel tasandil tagab teabe,
töösuundade ning parimate tavade
püsiva vahetamise ning on seega SRB
tööks oluline. See tugevdab mitte ainult
kriisilahendusraamistikku, vaid loob ka
asutuste vahel usaldust ja suurendab
teabevahetust olulistel teemadel.
1. KOOSTÖÖ RIIKLIKE
KRIISILAHENDUSASUTUSTEGA
Tuginedes
2018. aasta
lõpus
vastu võetud riiklike kriisilahendusasutustega
tehtava
koostöö
raamistikule, mis täpsustab ühtse
kriisilahenduskorra
menetlusi
ja
suuniseid, jätkas SRB 2020. aastal
tihedat koostööd riiklike kriisilahendusasutustega. Töösuhted sisemiste
kriisilahendusmeeskondadega (IRTd)
igapäevases kriisilahenduse kavandamises olid jätkuvalt tulemuslikud
ja tõhusad ning riiklikud kriisilahendusasutused andsid erikomiteede ja
täiskogu istungi kaudu suure panuse
SRB põhipoliitikatesse.
2. KOOSTÖÖ EUROOPA LIIDU
INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA
a) EUROOPA PARLAMENT
Vaatamata
sellele,
et
Euroopa
Parlamendis (EP) korraldatud avalike
arutelude arv COVID-19 pandeemia
tõttu vähenes, täitis SRB oma
25

avaliku aruandekohustuse Euroopa
Parlamendi ees. Seega osales SRB
esimees 2020. aastal kahel virtuaalsel
kujul Euroopa Parlamendis toimunud
avalikul arutelul. Esimees tutvustas
27. oktoobril 2020 ECONi komisjoni
avalikul arutelul ning 5. mai 2020
COVID-19 tagajärgi käsitleval arutelul
2019. aasta aruannet ja mitmeaastast
tööprogrammi aastateks 2021–2023.
Mõlemad esinemised hõlmasid laiemat
teabevahetust, võimaldades küsimusi
ja poliitilisi mõtteid seoses ühtse kriisilahenduskorra ja pangandusliidu
küsimustega laiemalt. Samamoodi
nagu virtuaalsel kujul jätkas SRB
tihedat koostööd ja teabevahetust
Euroopa Parlamendi liikmete ning
majandus- ja rahanduskomisjoni sekretariaadiga kõigil tema mandaadiga
seotud teemadel ning vastas õigeaegselt ja ammendavalt parlamendi
küsimustele25. Lõpetuseks, eesmärgiga
hõlbustada kahepoolset teabevahetust, esitas SRB täiendavalt Euroopa
Parlamendile täiskogu ja täitevistungite
käigus peetud arutelude protokollid.
b) EUROOPA KOMISJON
2020. aastal jätkas SRB kõigil tasanditel
tihedat
koostööd
Euroopa
Komisjoni asjaomaste peadirektoraatidega, eelkõige finantsstabiilsuse,
finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu
peadirektoraadiga ning konkurentsi
peadirektoraadiga
mitmesugustes
SRB tegevuse ja funktsioonide jaoks
olulistes aspektides, ning osales
aktiivselt panganduse, maksete ja

https://www.srb.europa.eu/en/content/european-co-operation.
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kindlustuse eksperdirühma
kohtumistel.

(EGBPI)

c) EUROOPA LIIDU NÕUKOGU
Sarnaselt säilitas SRB tihedad sidemed
ja tegi paljudes valdkondades koostööd
nõukoguga ning jätkas nõukogu eesistujariikide Horvaatia ja Saksamaaga
regulaarset
teabevahetust
nende
prioriteetide teemal. Kui teda kutsuti,
osales SRB esimees eurorühma koosolekutel. SRB aitas kaasa eurorühma
töörühma, majandus- ja rahanduskomitee ning finantsteenuste komitee
tööle ja osales nendes küsimustes,
mis on seotud tema mandaadiga pangandusliidu kriisilahendusasutusena.
Lisaks sellele pakkus SRB kõrgetasemelise töörühma koosolekutel tehnilist abi
ja pidas ettekandeid. Peale selle jätkas
SRB ka 2020. aastal tehniliste eksperditeadmiste pakkumist, et toetada
ühtse kriisilahendusfondi (SRF) ühise
eelarvepõhise kaitsekorra varajast
kasutuselevõttu, milles lepiti poliitiliselt
kokku 30. novembril 2020.
d) EUROOPA KESKPANK
Kõigil tasanditel jätkus tihe koostöö
ja teabevahetus EKP-ga tegevuse
ja poliitika küsimustes selle järelevalveülesande
raames
kooskõlas
asjakohaste
määruste
ja
kahepoolse
vastastikuse
mõistmise
memorandumiga. See hõlmas tavapärast teabevahetust seoses taastumis- ja
kriisilahenduskavadega ning samuti
koostööd horisontaalsel tasandil ja ulatuslikku kahepoolset analüütilist tööd.
Poliitiline koostöö oli suuresti ajendatud
uuest panganduspaketi rakendamisest,
samuti koostööst, mille eesmärk oli
jälgida COVID-19 pandeemia mõju pangandussektorile. Aastal 2020 tegid EKP
ja SRB tihedat koostööd ka pankade
kriisiohjamise ja hoiuste kindlustamise
raamistiku (CMDI) kavandatud läbivaatamisega seotud küsimustes (SRMRi,
BRRD ja DGSD läbivaatamine). Samuti
osales EKP vaatlejana SRB täiskogul
ja täitevistungitel ning SRB erinevate
komiteede koosolekutel.

e)
EUROOPA
PANGANDUSJÄRELEVALVE
2020. aastal
tegi
SRB
tihedat
koostööd EBA-ga, pöörates suurt
tähelepanu
kriisilahenduse
direktiivi raamistiku kohaldamisele. Lisaks
andis SRB kooskõlas õigusraamistikuga EBA-le aru kõikidest otsustest
omavahendite ja kõlblike kohustuste
siduvate miinimumnõuete kohta. SRB
oli aktiivne liige kahes alagrupis, mis
käsitlesid kriisilahenduse kavandamise valmisolekut ja kriisilahenduse
rakendamist. Muu hulgas aitas SRB
2020. aastal panganduspaketi kaudu
lõpule viia EBA-le volitatud erinevate
tehniliste standarditega tehtava töö.
See hõlmas tehnilisi standardeid
II samba nõude hindamiseks, et kehtestada MREL; kohustuste ja nõudeõiguste
teisendamise lepingulise tunnustamise
teostamatuse tingimusi; peatumisõiguse lepingulist tunnustamist ning
MRELi ja TLACi aruandlus- ja avalikustamisnõudeid. Lisaks töötas SRB koos
EBAga ka muudes küsimustes, nagu
kriisilahenduskõlblikkuse hindamine,
kriisilahenduse
kavandamise
lihtsustatud
kohustuste
kohaldamise
läbivaatamine ja mitmesugused muud
töövood, mis olid seotud EBA panganduspaketis volitatud täitmata tehniliste
standarditega. SRB-l oli ka EBA kriisilahenduse komisjonis võtmeroll. Selle
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komitee esimees on SRB kriisilahendusnõukogu liige Sebastiano Laviola,
kes osaleb vaatlejana ka EBA järelevalvenõukogu koosolekutel.
3. KOOSTÖÖ ELI-VÄLISTE
ASUTUSTEGA
a)
KAHEPOOLSED
KRIISILAHENDUSKOOSTÖÖ
KOKKULEPPED
Seisuga 31. detsember 2020 on
SRB sõlminud kolmandate riikidega
kaheksa koostöökokkulepet, et hõlbustada kriisilahenduse kavandamist,
kriisilahendusotsuste rakendamist piiriüleste üksuste jaoks ja teabevahetust.
Läbirääkimised täiendavate kolmandate
riikide ametiasutustega on 2021. aastal
jätkunud.
SRB jätkas tihedat koostööd Inglise
keskpangaga kogu 2020. aasta jooksul,
tagades asjakohase korra tõhusaks
koostööks piiriüleste pankade maksejõuetuse
haldamisel,
kui
see
vajadus peaks tekkima. Selle aluseks
on
1. jaanuaril
2021
jõustunud
koostööleping.
b)
KOOSTÖÖLEPINGUD
KRIISIOHJERÜHMADELE
(CMGd)

SEOSES
SÜSTEEMSELT
OLULISTE
PANKADEGA
Veebruariks 2020 oli SRB sõlminud
oma pädevusalasse kuuluvate globaalsete süsteemselt oluliste pankade
osas kriisiohjerühmade jaoks asutusepõhised koostöölepingud. 2020. aastal
tegi SRB edusamme läbirääkimistes
Kanada, Šveitsi ja USA G-SIBde kriisiohjerühmade
institutsioonipõhiste
koostöölepingutega
ühinemiseks,
mis on vastavate kolmandate riikide
ametiasutuste pädevuses. Ühinemine
Šveitsi G-SIBi koostöölepinguga viidi
edukalt lõpule.
c)
ELi-VÄLISTE
ASUTUSTE
AMETISALADUSE
JA
KONFIDENTSIAALSUSKORRA
HINDAMINE
Pankade finantsseisundi taastamise
ja kriisilahenduse direktiivi artikli 98
kohaselt sõltub teabevahetus ELi-väliste
asutustega sellest, kas nende ametisaladuse hoidmise nõuded ja standardid
on samaväärsed ELi õigusega. Seetõttu
võtab SRB vastu arvamused selliste
asutuste ametisaladuse hoidmise ja
konfidentsiaalsuskorra samaväärsuse
kohta. Kokku oli 1. jaanuaril 2021 konfidentsiaalsuse samaväärsuse kohta
24 SRB arvamust.
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2.7. Rahvusvahelised
suhted
FINANTSSTABIILSUSE NÕUKOGU
Kriisilahenduse juhtrühm on paljusid eri
aspekte hõlmav komitee, mis käsitleb finantsstabiilsuse nõukogus (FSB) kriisilahendusega
seotud küsimusi. Lisaks kriisilahenduse juhtrühmale osales SRB kõigis finantsstabiilsuse
nõukogu
asjakohastes
kriisilahendusega
seotud rühmades ja töösuundades, eelkõige
pankade piiriülese kriisiohje rühmas, mille

eesistuja on alates 2018. aasta juulist SRB
kriisilahendusnõukogu liige Boštjan Jazbec,
ning finantsturutaristute seisukohast olulistele
teemadele keskenduvas piiriülese kriisiohje
rühmas. Joonisel 2 on ülevaade peamistest
SRB tegevusega seotud FSB rühmadest, kes
kohtusid 2020. aastal peamiselt virtuaalsel
kujul.

Joonis 2. Finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) juhtimine kriisilahenduse valdkonnas

FSB juhtimine (peamised komiteed)
Värvikood:

Osaleb
SRB esimees /
esimehe asetäitja

Finantsstabiilsuse nõukogu
juhtkomitee

Ei osale

Kriisilahenduse juhtrühm

Finantsturutaristute
piiriülese kriisiohje
rühm

Kohustuste ja
nõudeõiguste
teisendamise
vahendi kasutamise
töösuund

FSB resolutsiooniga SRB
seotudosales
töö – sisekasutuseks
– üksus O2
CMGde inventuuri

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

Töökoht TLAC-standardi
tehnilise rakendamise
läbivaatamise kohta

õppusel ja
on nüüd aktiivne osaleja virtuaalsetes töövoogudes, mille eesmärk on rakendada
kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise
täitmise tagamisega seotud elemente ja juurdepääsu finantsturutaristutele. Samamoodi
on SRB aktiivne osaleja äsja loodud virtuaalses töövoos, mis käsitleb CMG häid tavasid.
Lisaks aitas SRB fmiCBCMi rühmas koostada
suunisdokumente, näiteks kesksete vastaspoolte kriisilahendamise toetamiseks ette
nähtud rahaliste ressursside ja kesksete
vastaspoolte omakapitali käsitlemise kohta
kriisilahenduses, ning jätkab selle teemaga
tegelemist 2021. aasta prioriteedina.

Kindlustusandjate
piiriülese kriisiohje
rühm

Finantsturutarist
ule järjepideva
juurdepääsu
virtuaalne
töösuund

Ühise
turukorralduse
heade tavade
virtuaalne
töösuund

Viimasena aitas SRB kaasa kriisilahenduskõlblikkuse hindamise protsessi (RAP)
muutmisele ja osales FSB iga-aastase RAPi
kontekstis 2020. aastal muudetud RAPküsimustiku katseprojektis, andes põhjaliku
ülevaate tehtud edusammudest, mille kohta
teatasid pangandusliidu G-SIBd finantsstabiilsuse nõukogule (FSB).
Lisaks osales SRB finantsstabiilsuse nõukogu
(FSB) töötubades, mis käsitlesid liiga suurte
(too-big-to-fail) reformide mõju ja tõhusust.
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2.8. Asjakohaste dokumentidega seotud
regulatiivne tegevus /
õigusloomeprotsess
1. BRRD/SRMR/DGSD
Aastal 2020 alustasid seadusandjad
arutelusid, et valmistada ette ettepanek
vaadata uuesti läbi BRRD/SRMR/
DGSD, mille komisjon peaks eeldatavasti vastu võtma 2021. aasta lõpus.
SRB panustas nendesse aruteludesse
oma kogemuste ja asjatundlikkusega,
osaledes aktiivselt asjakohastel koosolekutel (nt parlamendis korraldatavad
arutelud, asjaomased nõukogu koosseisud ja komisjoni eksperdirühmad
panganduses) ning pakkudes vajadusel
oma tehnilisi teadmisi.

funktsioonide või teenustena ning
nende olulisust tegevuse järjepidevuse
ja kriisilahenduse ning kriisilahenduse kavandamise seisukohast, jälgis
SRB huviga komisjoni seadusandliku
ettepaneku vastuvõtmist 2020. aastal
digitaalse tegevuskerksuse (DORA)
kohta. Seetõttu korraldas SRB Euroopa
institutsioonidega teatavaid vahetusi,
et esitada seisukohad kriisilahendusasutuse vaatenurgast, tagades
järjepidevuse ja vastavuse digitaalse
tegevuskerksuse (DORA) ja kriisilahendusraamistiku (BRRD/SRMR ja SRB
pankadele esitatavad ootused) vahel.

2. DIGITAALNE TEGEVUSKERKSUS
Arvestades IKT-teenuste olulist pankade
jaoks, näiteks võimalike kriitiliste

2.9. Brexit
Ühendkuningriik
lahkus
EList
31. jaanuaril 2020. Sellele järgnes üleminekuperiood, mille jooksul jätkus
Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi
suhtes ELi õiguse kohaldamine, mis
lõppes 31. detsembril 2020. SRB on
juba pikka aega Brexitiks valmistunud. See viis 2018. aasta novembris
SRB Brexiti ootuste dokumendi
vastuvõtmiseni, mis keskendus põhivaldkondadele – omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude
kõlblikkus, sisemine kahjumikatmisvõime, talitlusjärjepidevus, juurdepääs
finantsturutaristutele ning juhtimise
ja haldamise infosüsteemid. 2020.
aastal avaldas SRB täiendava teatise,
milles rõhutati pankade vajadust
valmistuda
Brexiti
üleminekuperioodi lõpuks, mis tähendab seda, et
kõik ELi pangad peavad tagama, et

nende asjaomased emissioonid on
Ühendkuningriigi õiguse alusel MRELi
kõlblikud. 2020. aasta jooksul jätkasid
sisemised
kriisilahendusmeeskonnad ka ootuste põhjal asjaomaste
pankadega suhtlemist, et tagada
nende pankade kriisilahenduskõlblikkus 31. detsembril 2020 lõppeva
Brexiti üleminekuperioodi ootuses.
Brexiti arenedes jätkas SRB regulaarset koostööd Inglismaa keskpanga
ning nii Euroopa kui ka riiklike institutsioonide ja ametiasutustega. Nagu
märgitud 2020. aasta tööprogrammis,
on pankade ümberpaigutamine Brexiti
tagajärjel toonud kaasa olukorra,
kus mõned pangad on oma tegevuse
viinud üle pangandusliitu ja seega
sattunud SRB pädevuse alla, mis
omakorda suurendab SRB vastutust
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seoses hilisemate kriisilahenduskavade ja MRELi otsustega. Eelkõige on
SRB teinud nende pankadega seoses
tihedat koostööd EKPga, pidades silmas
vajadust tagada, et nende tegevus EL-is
oleks piisavalt tagatud, et seda oleks
kriisi korral võimalik lahendada.
SRB ja Inglismaa keskpank teevad
jätkuvalt tihedat koostööd, et tagada
asjakohane kord tõhusaks koostööks
piiriüleste pankade maksejõuetuse haldamisel, kui seda peaks vaja minema.
Selle aluseks on 1. jaanuaril 2021

jõustunud vastastikuse mõistmise
memorandumi sõlmimine Inglismaa
keskpangaga.
Selles
sätestatakse
raamistik konsulteerimiseks, koostööks
ja teabevahetuseks, kui valmistatakse
ette ja rakendatakse pangakriiside
lahendamist Ühendkuningriigis ja
pangandusliidus kooskõlas mõlema
jurisdiktsiooni eeskirjadega. See kord
põhineb vastastikuse õigusabi ja proportsionaalsuse
põhimõttel
ning
tunnistab piiriüleste pangatoimingute
keerukust.

2.10. Läbirääkimised
ühinemiseks
pangandusliiduga
Aastal 2020 ühinesid pangandusliiduga
kaks uut osalevat liikmesriiki: Bulgaaria
ja Horvaatia. SRB töötas intensiivselt ja
tihedas koostöös Bulgaaria ja Horvaatia
asjaomaste ametiasutuste ning EKP,
komisjoni ja nõukogu kolleegidega, et
saavutada ühtse kriisilahenduskorra
ülevõtmine 1. oktoobril 2020. Tihe
kooskõlastamine võimaldas õigel ajal

arvutada ja üle kanda ühtse kriisilahendusfondi osamaksete summa, mis
tuleb maksta uutel osalevatel liikmesriikidel, ning Bulgaarias ja Horvaatias
asutatud pankadel tõhusalt osaleda
SRB 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsüklis ja ex ante osamaksete
tsüklis.
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Kriisiohje
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3.1. Kriisilahenduse
otsus ja negatiivsed
otsused
BANCO POPULAR – JÄRELMEETMED
Panganduskontserni Banco Popular
Español, S.A. (BPE) kriis lahendati
7. juunil 2017 ja SRB otsustas, et kriisilahendus on avalikes huvides, et kaitsta
hoiustajaid ja vältida finantssüsteemi
ebastabiilsust.26

Pärast seda analüüsi otsustas SRB oma
18. märtsi 2020. aasta lõplikus otsuses,
et BPE kriisilahendusest mõjutatud
aktsionäridele
ja
võlausaldajatele
ei maksta hüvitist, sest nende jaoks
poleks olukord tavapärase maksejõuetusmenetluse puhul olnud parem.27

Sõltumatu hindaja analüüsis hindamise
3. aruandes hüpoteetilisi maksejõuetuse stsenaariume ja leidis, et
võlausaldajatel poleks läinud paremini,
kui pank oleks samal kuupäeval
algatanud
maksejõuetusmenetluse.
Seega avaldas SRB 6. augustil 2018
esialgse otsuse, mille kohaselt ei olnud
hüvitist vaja maksta, ning algatas
protsessi, mis hõlmas õigust olla ära
kuulatud, võimaldades mõjutatud aktsionäridel ja võlausaldajatel väljendada
oma seisukohti ja esitada põhjendused,
miks nad ei pruugi esialgse otsusega
nõustuda.

SRB on jätkuvalt saanud taotlusi
BPE kriisilahenduse kohta käivate
dokumentidega tutvumiseks ja on
kooskõlas läbipaistvust käsitlevate ELi
õigusaktidega avaldanud BPE kriisilahendusega seotud dokumente avalikus
dokumendiregistris.
2020. aastal jätkusid BPE kriisilahendusega seotud kohtuvaidlused ELi
kohtutes.
Lisateavet vt punkt 5.4.1.

3.2. Kriisivalmiduse
tugevdamise projektid
1. R4C TESTIMINE
Ajavahemikus
9.–16. juuli
2020
toimunud kuuepäevase õppuse vältel
korraldas SRB esimese virtuaalse
õppuse, et testida kriisivalmiduse
platvormi Ready for Crisis (R4C)28,
mille on SRB välja töötanud kriisijuhtumite haldamise toetamiseks. Õppust
koordineerisid SRB kriisilahenduse
taktikarühm (RTT), kriisilahenduse

üksus B2 ja osalejad komisjonist
(finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja
kapitaliturgude liidu peadirektoraat;
konkurentsi peadirektoraat), EKPst
(ühtne järelevalvemehhanism) ja SRB
horisontaalsetest üksustest (vastavus,
hanked, õigusteenused, SRB sekretariaat, teabevahetus, personal, fond ja
siseaudit). Selle õppuse raames mängis

26

https://srb.europa.eu/et/node/315.

27

https://www.srb.europa.eu/en/system/files?file=media/document/
srb_ees_2020_52_final_decision_en.pdf.

28

Tuleb märkida, et R4C-platvormi uuendatud versiooni töötab välja SRB. Eeldatavasti esitatakse
riiklikele kriisilahendusasutustele osalemiskutse 2021. aasta teises pooles, et kutsuda riiklikke
kriisilahendusasutusi platvormi põhifunktsioone 2022. aasta jooksul testima.
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SRB IKT võtmerolli R4C simulatsioonimooduli ettevalmistamisel.
Õppuse käigus kasutas kriisiohjamise
meeskond R4C-platvormi teabe vahetamiseks hüpoteetilise kriisistsenaariumi
kohta, mis hõlmas väljamõeldud panga
maksejõuetust. Õppus lõppes väljamõeldud laiendatud täitevkogu istungiga
simulatsiooniga kriisilahendusnõukogu
liikmete osavõtul. Tehniline test osutus
kasulikuks R4C edasise tõhustamise
valdkondade tuvastamisel, mille alusel
töötati välja tegevuskava ettepanek,
mis lisati õppetundide aruandesse.
2. KOLMEPOOLNE PÕHIMÕTTE
TASANDI ÕPPUS (TPLE)
Aastal 2020 suurendas SRB oma
kriisivalmidust, viies läbi esimese
õppuse, mis simuleeris G-SIBi ebaõnnestumist ja kriisilahendust osana
kolmepoolsest
koostööprojektist,
mis algas 2015. aastal koos USA,
Ühendkuningriigi kriisilahendus- ja
järelevalveasutuste ning pangandusliiduga (SRB, komisjon ja EKP), samuti
Ühendkuningriigi ja USA rahandusministeeriumidega.
Stsenaarium
nägi ette pangandusliidus asuva ning
USAs ja Ühendkuningriigis ulatuslikult
esindatud väljamõeldud G-SIBi ebaõnnestumist ja kriisilahendust (SPE,
avatud panganduse kohustuste ja
nõudeõiguste teisendamise kaudu).
Õppuse peamine eesmärk oli testida piiriülest koordineerimist, teabe jagamise
õigeaegsust ja otsustusprotsesse enne

kriisilahendust, selle ajal ja pärast
seda. Stsenaariumis arutati USA ja
Ühendkuningriigi
tütarettevõtetes
sisemise TLACi (iTLAC) konverteerimise
operatiivsuse testimist ning likviidsuse
tagamist kriisilahenduse ajal ja pärast
seda. Õppus algas 19. oktoobril ja
lõppes 20. novembril (kokku 10 päeva
simulatsiooni) ning see toimus kaugmeetodil. See toimus neljas erinevas
etapis, mis kajastasid viis kuud kestvat
kriisi n-ö päriselu situatsioonis. Õppus
oli ulatuslik ja osutus edukaks kriisivalmiduse testimisel kolmandate
riikide ametiasutustega ja piiriüleses
koostöös. Pärast õppust koostasid
SRB ja teised osalevad ametiasutused aruande, et võtta arvesse
saadud õppetunde ja teavitada edasistest meetmetest kriisivalmiduse
tõhustamiseks.
3. MUUD KRIISILAHENDUSE
VAHENDID PEALE KOHUSTUSTE JA
NÕUDEÕIGUSTE TEISENDAMIST
(RTOB)
RTOB-projekt algatati juulis 2020 eesmärgiga suurendada SRB operatiivset
valmisolekut kohaldada ülekandmisvolitustel põhinevaid kriisilahenduse
vahendeid. Projekt keskendub tehingute
ettevalmistamisele ja teostamisele,
järgides võimalikult suures ulatuses
tavapäraseid turupraktikaid, täites
samal ajal kriisilahendusraamistiku
juriidilisi nõudeid. RTOB on SRB 2021.–
2023. aasta tööprogrammi oluline
prioriteet.
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Ühtne
kriisilahendusfond
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4.1. Osamaksed
Ühtsesse kriisilahendusfondi (SRF)
teevad
osamakseid
21 osaleva
pangandusliidu liikmesriigi krediidiasutused ja teatud investeerimisühingud.
Ühtne kriisilahendusfond rajatakse
kaheksa-aastase
üleminekuperioodi
jooksul (2016–2023) ning selle üleminekuperioodi lõpuks peaks see
moodustama vähemalt 1% kõikides
osalevates liikmesriikides tegevusluba omavate krediidiasutuste tagatud
hoiuste summast. 2020. aastal võttis
SRB iga-aastaste osamaksete suuruse
määramisel
arvesse
COVID-19
pandeemia
eeldatavat
negatiivset
majanduslikku mõju.
2020. aasta juunis kandsid riiklikud
kriisilahendusasutused ühtsele kriisilahendusfondile üle 9,2 miljardit eurot
2020. aasta ex ante osamakseid ja
ühtses kriisilahendusfondis on kokku
ligikaudu 42 miljardit eurot, sealhulgas
tagasivõtmatud maksekohustused.
2020. aasta septembris võttis SRB
teadmiseks Üldkohtu otsused kolme
institutsiooni
2017. aasta
osamaksete kohta. Üksikasjalik teave nende
Üldkohtu otsuste kohta on saadaval
käesoleva dokumendi punktis 5.4.1.
1. ANDMETE ESITAMISE VORM
Juba 2020. aasta varakevadel tegi
SRB tihedat koostööd riiklike kriisilahendusasutustega, et ajakohastada
2021. aasta andmete esitamise vormi,
mida on vaja 2021. aasta ex ante osamaksete tsükli jaoks.
2. ANDMETE KOGUMINE
2020. aasta
ex
ante
osamaksete
tsükli puhul jätkas SRB osamaksete
kogumissüsteemi kasutamist koos ajakohastatud valideerimiseeskirjade ja
taksonoomiaga. Lisaks rakendas SRB
koostöös riiklike kriisilahendusasutustega osamaksete kogumissüsteemi
tehtud täiendavaid olulisi täiendusi
andmete kogumiseks ja kontrollimiseks,
eelkõige seoses toetusvormidega.

3. ANDMETE KONTROLLIMINE
Automatiseeritud
kontrollide abil, mida tegi täiustatud
osamaksete
kogumissüsteem,
ja
riiklike
kriisilahendusasutustega
tehtava tiheda järelkontrolli abil tagati
arvutamise ajal, et kõik andmepunktid, millest asutused pidid teatama,
oleksid kättesaadavad ja kontrollid
oleks tehtud, muu hulgas EKP järelevalveandmete põhjal. Lisaks pidid ühtse
järelevalvemehhanismi
järelevalve
all olevatesse gruppidesse kuuluvad
asutused esitama täiendava kinnituse
andmete kohta, mida ei olnud veel
teatatud järelevalve või raamatupidamisarvestuse raamistike kaudu. Riiklikel
reguleerivatel asutustel oli kaalutlusõigus laiendada täiendava kinnitusega
hõlmatud asutuste ja andmete valimit.
4. OSAMAKSETE ARVUTAMINE
Riiklikud
kriisilahendusasutused,
Euroopa Komisjon, EKP ja SRB arutasid
osamaksete arvutamise töörühmas
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arvutamisprotsessi üksikasju. Komisjoni
Teadusuuringute Ühiskeskuse sõltumatud arvutused vastasid tulemustele,
mille SRB oli saanud oma vahendite
abil. Samuti konsulteeriti ametlikult
EKP, riiklike pädevate asutuste (NCAd)
ja riiklike kriisilahendusasutustega
asutuste makstavate lõppsummade
kohta.
5. OSAMAKSETE KOGUMINE
Sarnaselt 2019. aastaga parandas SRB
tihedas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega ka 2020. aastal asutuste
osamaksete suurusest teavitamise
protsessi ühtlustamist üldise üldarvutuse otsuse kaudu, milles on kirjeldatud
kasutatud metoodikat, ühtlustatud lisa
kaudu, milles on selgitatud iga asutuse
lõppsumma individuaalset arvutamist,
ning avaldades täiendava statistika
SRB veebisaidil. Lisaks avaldas SRB
oma veebisaidil dokumendi pealkirjaga „Kuidas mõista ühtlustatud lisa?“29.
Selle eesmärk oli suurendada läbipaistvust ja võimaldada asutustel mõista
oma suhtelise positsiooni riskantsust
võrreldes teiste kohaldamisalas olevate
asutustega.
6. ANDMETE EX POST KONTROLL
Nagu
2019. aastal,
algatati
ka
2020. aastal
täiendav
andmete
kontrollimise õppus, et ex post kontrollida ja parandada asutuste teatatud
andmete kvaliteeti. Asutuste valimil
paluti esitada SRB‑le täiendavat teavet.
Analüüs näitas, et andmete kvaliteet oli
väga hea.
7. TAGASIVÕTMATUTE
MAKSEKOHUSTUSTE POLIITIKA
Vastavalt
nõukogu
rakendusmääruse (EL) 2015/81 artikli 8 lõikele 3,

29

millega kehtestatakse tagasivõtmatu
maksekohustuse osakaalu piirideks
15–30% igal aastal kogutud osamaksete
kogusummast,
määrati
tagasivõtmatute
maksekohustuste
osakaaluks 2020. aastal 15% ning tagatiseks sularaha.
8. EX POST RAHASTAMINE
SRB valmistas ette valitsustevahelise kokkuleppe (IGA) muudatused
seoses ex post osamaksete ühiskasutusse võtmisega. Need muudatused
kuulutati välja ühise eelarvepõhise
kaitsekorra varajase kasutuselevõtu
raames 2022. aastal.
9. RISKI KORRIGEERIMISE
METOODIKA
2020. aastal jätkati tegevust komisjoni
delegeeritud määruses (EL) 2015/63
sätestatud täieliku riski korrigeerimise
metoodika
järkjärguliseks
rakendamiseks.
10. PANGANDUSLIIDUGA ÜHINEVAD
LIIKMESRIIGID
ELi liikmesriigid Bulgaaria ja Horvaatia
ühinesid pangandusliiduga 1. oktoobril
2020. Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse
võtmise lepingu artikli 8 kohaselt võttis
SRB vajalikud meetmed, et saada
kõnealustelt liikmesriikidelt ex ante osamakseid, mida nende institutsioonid
oleksid maksnud ühtsesse kriisilahendusfondi (SRF), kui nad oleksid olnud
päris algusest peale pangandusliidu
liikmed. Lisaks on mõlema liikmesriigi jaoks koostatud laenukorralduse
leping, mis toetab nende individuaalseid alafonde kriisilahendusfondis.

https://srb.europa.eu/sites/default/files/how_to_understand_the_2020_harmonised_annex_
final.pdf
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4.2. Investeeringud
Vastavalt ühtse kriisilahenduskorra
määruse artiklile 75 vastutab SRB
kogutud ex ante osamaksete eest.
2020. aasta detsembri lõpus oli
ühtses kriisilahendusfondis hoitav
summa kokku 42,1 miljardit eurot, mis
koosnes SRB portfellist (37,6 miljardit
eurot) ja tagasivõtmatutest maksekohustustest (4,5 miljardit eurot). SRB
portfell hõlmab 18,9 miljardi euro
väärtuses strateegilisi sularahavarusid
ja 18,7 miljardi euro väärtuses investeeringuid väärtpaberitesse. Need
summad investeeritakse vastavalt
komisjoni delegeeritud määrusele
(EL) 2016/451.
1. 2020. AASTA INVESTEERIMISKAVA
RAKENDAMINE
2020. aasta
investeerimiskava
rakendati kahes osas. Esimeses
kvartalis investeeriti järk-järgult osamakseid kogusummas 580 miljardit
eurot. Teine ülekanne kogusummas
2,79 miljardit eurot tehti oktoobris allhankepartnerile ja investeeriti.
COVID-19 pandeemia puhkemisest
tingitud turu ebastabiilsuse tõttu
otsustas SRB aprillis panna ettevõtete mittefinantsvõlakirjade portfell
müüki ja juunis hoida 2020. aasta
ex ante osamaksed strateegilises
sularahas kuni uue ümberhindamiseni
septembris.
Hüvitis Euroopa Keskpankade Süsteemi
kuuluvates
riiklikes
keskpankades
hoitava sularaha eest vastas Euroopa
Keskpanga hoiustamise püsivõimaluse
intressimäärale (-0,50% aastal 2020).
Väärtpaberitesse tehtud investeeringud mõjutasid finantstulu positiivselt.

SRB portfelli kogutulu oli 2020. aastal
0,08% (enne lõivusid 0,006%).
2. LÄBIVAADATUD
INVESTEERIMISSTRATEEGIA JA
2021. AASTA INVESTEERIMISKAVA
VASTUVÕTMINE
Investeerimisstrateegia vaadati ülevaatlikult läbi ja võeti vastu 2020. aasta
novembris. Jõuti järeldusele, et investeerimisstrateegia on jätkuvalt piisav
ning muudatusi ei ole vaja teha, et
kajastada 2020. aasta või tulevikus
kavandatavaid arengusuundumusi.
2021. aasta investeerimiskava valideeriti detsembris 2020. Selle kava
eesmärk oli tagada SRB portfelli kõrge
likviidsus ja krediidikvaliteet, säilitades
samas piisava mitmekesisuse.
3. TEISE INVESTEERIMISJUHI
TÖÖLEVÕTUKONKURSI
VÄLJAKUULUTAMINE
Aastal 2020 käivitati hankeprotsess
teise
investeerimisjuhi
valimiseks.
Lepingu allkirjastamine ja töölevõtt on
kavandatud 2021. aasta II kvartalisse.
4. RISKI- JA PORTFELLIHALDUSE ITVAHENDI VÄLJATÖÖTAMINE
SRB investeeringute analüüsi ja andmebaasi projekti sisemine arendamine
algas 2020. aasta teises pooles, eesmärgiga olla valmis 2021. aasta esimese
poolaasta lõpuks. Projekti tulemusena
automatiseeritakse ja täiustatakse SRB
tulemuslikkuse ja riskide aruandlusvõimalusi ning tugevdatakse portfelli
loomise protsessi usaldusväärsust.
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4.3. Rahastamine
Kriisilahendusnõukogu peab fondi
kasutama
üksnes
kriisilahenduse
vahendite tõhusa kohaldamise tagamiseks
ja
kriisilahendusõiguste
kasutamiseks. Kui ex ante osamaksed
ja erakorralised ex post osamaksed ei
ole kohe kättesaadavad või ei kata kriisilahendusmeetmetega seotud kulusid,
võib kriisilahendusnõukogu võtta fondi
jaoks laenu või muid toetusi kolmandatelt isikutelt.
1. ÜHTSE KRIISILAHENDUSFONDI
KASUTUSELEVÕTMINE
Rahastamismeeskond
jätkas
2020. aastal
tööd
ühtse
kriisilahendusfondi
(SRF)
võimaliku
kasutamise jaoks likviidsuse või kapitali
toetamiseks, hõlmates kõiki võimalikke
kriisilahenduse vahendite kombinatsioone. Tegevuse jälgimise rakendamist,
mis töötati välja 2019. aastal ühtse
kriisilahendusfondi (SRF) tõhusa kasutamise kavandamiseks, testiti osana
kriisilahendusjuhtumi
iga-aastasest
testist. Tegevuse jälgimine tuvastab
vajalikud meetmed ühtse kriisilahendusfondi
tõhusa
kasutamise
kavandamiseks ning toimib nende ülesannete ja kohustuste juhendina, mida
täidetakse fondi võimaliku kasutamise
korral kriisilahendusjuhtumis.
2. ALTERNATIIVSED
RAHASTAMISVAHENDID
Kriisilahenduse
likviidsuslahenduse
loomise ja tugevdamise eesmärgil tehti
2020. aastal täiendavat tööd. Koos

liikmesriikidega uuris SRB täiendavaid
võimalusi ühtse kriisilahendusfondi
(SRF) finantssuutlikkuse suurendamiseks, sealhulgas väliste tagatiste abil.
Osana
laenukorralduse
lepingute
(LFAd) järelevalvest arvutas ja teavitas
SRB
liikmesriike
olemasolevatest
rahastamisvõimalustest, mida iga liikmesriik saab oma vastava alafondi
raames kasutada, sealhulgas liikmesriigid, kes ühinesid pangandusliiduga
1. oktoobril 2020. See teave parandab
liikmesriikide valmidust teha laenukorralduse lepingute alusel võimalikke
väljamakseid.
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4.4. Ühtse
kriisilahendusfondi
ühine eelarvepõhine
kaitsekord
Eurorühm võttis 2018. aastal endale
kohustuse kehtestada ühine eelarvepõhine kaitsekord 2023. aasta
lõpuks, kui pangandussektori riske
on piisavalt vähendatud. Aastal 2020
tehti ulatuslikku tehnilist tööd, et
viia ellu kokkuleppeid ühise eelarvepõhise kaitsekorra kohta ning
arvestades edusamme MRELi ülesehitamise ja puudujääkide üldise
vähendamise suhtes. Eurorühm leppis
2020. aasta novembris kokku, et ühise
eelarvepõhise kaitsekorra varajane
kasutuselevõtmine ühtses kriisilahendusfondis (SRF) toimub jaanuaris 2022.

Need ettevalmistustööd
muu hulgas järgmist:

hõlmavad

► raamlepingu koostamine, mille
alusel saab SRB taotleda ESMilt
laene kriisilahendusmeetmete jaoks
(kaitsemehhanismi leping ehk BFA);
► valitsustevahelise
kokkuleppe
(IGA) muutmine ühise eelarvepõhise kaitsekorra võimaliku varajase
kasutuselevõtu jaoks;
► SRB
tagatispoliitika
likviidsustoetuseks, kui kasutatakse ühist
eelarvepõhist kaitsekorda; ning
► raamistiku väljatöötamine ESMi
krediidilimiidi
alusel
laenatud
summade
tagasimaksevõime
hindamiseks,
tagades
eelarve
neutraalsuse põhimõtte järgimise
keskpikas perspektiivis.
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5.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
SRB IKT-funktsioonil on kaks peamist
eesmärki: esiteks toetada SRBd kui
organisatsiooni ja viia see digitaalsesse
ökosüsteemi; ning teiseks pakkuda
rakendusi ja teenuseid, mille eesmärk
on toetada kriisilahendustegevust
ning finantsandmete kogumist ja levitamist, et toetada riskianalüüse ja
optimeerida SRB erinevaid äritegevusi.
IKT teeb tihedat koostööd äriüksuste
ja IKT juhtkomiteega, kes juhendab ja
jälgib kõiki IKT projekte, et luua optimeeritud rakendusi ja teenuseid. Kogu
2020. aasta jooksul oli IKT võtmetähtsusega vahend nn uue normaalsuseni
jõudmiseks, lahendades COVID-19
pandeemiast tingitud probleemid. SRB
IKTd ei peeta enam ettevõtluse toeks,
vaid pigem strateegiliseks väärtuseks
kogu ühtse kriisilahenduskorra jaoks.
Arvestades vajadust luua keskpikk
ja pikaajaline visioon, mis toetab
põhitegevusi (oluliste asutuste (SI)
ja vähem oluliste asutuste (LSI)
kriisilahendus, kriisiohje, ühtne kriisilahendusfond (SRF)), käivitas SRB
2020. aastal projekti „SRB MIS“. Projekt
on jagatud kaheks etapiks: esiteks
analüüsifaas, milles uuriti SRB äriprotsesse, ja teiseks rakendusfaas (mis
algas 2021. aasta alguses ja kestab
eeldatavasti kaks kuni kolm aastat).
Strateegiliste ideede ja tegevuskava
analüüs määras kindlaks äritegevuse
ja IKT-taristu arendamise seoses
andmete suutlikkuse, dokumendihalduse ja -protsessidega. Viimasena
loodi nende mõõdetega tegelemiseks uus pühendunud meeskond, mis
haldab andme- ja äriprotsesse.
2020. AASTA PÕHITULEMUSED
► SRB rakendas uut pilvepõhist
taristut kaugkonverentside jaoks
ning
elektrooniliste
allkirjade
süsteemi; IKT turvalisuse valdkond

seisis tõhusalt silmitsi katsumustega, mis tulenevad kaugtööst.
► Rakendati R4C teist versiooni.
See rakendus võimaldab tihedat
koostööd kõikide sidusrühmadega
kriisiolukorras (nt kriisilahendus).
Rakendus toetab kriisijuhtumite
operatiivprotsessi ja juhtimist SRBs,
et valmistada ette ja teostada tõhus
kriisiohje.
► Kasutusele võeti FORA esimene
versioon. See rakendus aitab SRB
sekretariaadil hallata kriisilahendusnõukogu kirjalikke menetlusi SRB
laiendatud täitevkogu, täitevkogu
ja täiskogu istungitel. Rakendus on
saadaval nii sisemistele (esimees,
aseesimees,
kriisilahendusnõukogu alalised liikmed) kui ka
välistele
sidusrühmadele
(EKP,
komisjon, EBA) ning võimaldab neil
otse süsteemis oma tagasisidet
(konsensus või hääletus) esitada.
► Rakendati kriisilahenduse aruandlusandmete kogumise teist
versiooni ja selle alusel ollakse
valmis koguma andmeid vastutuse
ja
finantsturutaristute,
kriitiliste funktsioonide ja komisjoni
rakendusmääruse kohta seoses
kriisilahendusandmetega, nagu on
kindlaks määratud EBA 2.10 aruandlusraamistikus. Need andmed
on vajalikud MRELi eesmärkide
arvutamiseks.
► Osamaksete
kogumissüsteemi
viiendat
versiooni
rakendati
andmete esitamise vormide kogumiseks. Neid andmeid on vaja ühtse
kriisilahendusfondi (SRF) osamaksete arvutamiseks, mida saaks
kasutada kriisilahenduse korral.
► Rakendati andmete sertifitseerimise värava esimest versiooni,
tagades enne asjaomaste andmete
sisestamist
andmelattu
eksperthinnangu kontrolli. Andmete
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sertifitseerimise värav on ka liides
EBA-le
kriisilahendusandmete
saatmiseks.
► Rakendati SRB andmelao teist
versiooni.
Platvorm
koondab
järelevalve- ja kriisilahendusandmeid, mida omakorda koguvad
riiklikud kriisilahendusasutused ja
EKP. Andmelao eesmärk on saada
SRB ainsaks andmeallikaks, mis
võimaldab äriekspertidel horisontaalset analüüsi teostada.
► IT-taristu üldine terviklikkus säilitati.
Loodi teine andmekeskus, et hädaolukorras oleks olemas tõhus ja toimiv
tagavaravariant. Seda teist andmekeskust kasutatakse kas koormuse
tasakaalustamise või aktiivse ooterežiimi korral, tagades kõikide
rakenduste kõrge kättesaadavuse.

► SRB on säilitanud oma infoturbe
halduse, rakendades kõikide SRB
süsteemide
dokumenteeritud
turvakavasid
(sealhulgas
riskihindamised), et minimeerida IKT
turberiske. Laiendatud küberohu
luureandmete programmi käivitamine võimaldas SRB-l tuvastada
puudusi, tõhustada oma üldist
turvaolekut ja jääda 2020. aastal
küberohtudest puutumata.
► SRB tõhustas pidevalt oma talitluspidevuse (BC) juhtimissüsteemi
ja viis läbi simulatsiooni õppuse.
2019. aastal rakendatud talitluspidevuse (BC) lahendused, eelkõige
kogu personali jaoks tõhus kaugtöö
taristu, osutusid pandeemia ajal
tõhusaks.
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5.2. Teabevahetus
Aastal 2020 jätkas SRB nähtavuse
ja teadlikkuse suurendamist teabevahetuse suhtes kehtiva ennetava
lähenemisviisiga, näiteks blogisarja
alustamisega, mille kaudu edastati
meie seisukohti COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi mõju ja muude
asjakohaste teemade kohta.
► SRB aastakonverents, mis toimus
8. oktoobril
2020
hübriidformaadis, kogus üle 5000 vaataja.
Ajakirjanduse kajastused jõudsid
potentsiaalselt 15 miljoni inimeseni.
SRB korraldas või võõrustas ka
mitmeid muid edukaid üritusi.
► Üldiselt on tulemustest näha kõikide
kanalite
tõhusam
toimimine.
Meediakajastus
suurenes
sel
perioodil (2019. aasta võrreldes
44% rohkem) ja Twitteri jälgijate arv
kasvas peaaegu kahe kolmandiku
võrra 4872 jälgijani.

► Ühtse kriisilahenduskorra kommunikatsioonifoorum, mis koondab SRB,
riiklike kriisilahendusasutuste ja EKP
kommunikatsioonieksperte, jätkas
oma tööd kaugtöö kontekstis, luues
mitmeid töövahendeid ja jagades
kogemusi, eelkõige 2019. aasta
õppusest saadud õppetunde.
► Sisemises teabevahetuses käivitati
edukalt SRB intraneti platvorm ICE,
mis sisaldab uudiseid, kes on kes ja
erinevaid saite üksuste ja teemade
jaoks.
Spetsiaalne
COVID-19
sektsioon hoidis töötajad arengusuundumustega kursis. Samuti
viidi läbi mitmeid töötajate küsitlusi
ja toimus esimene veebipõhine
kohtumine.
► Samuti jätkas meeskond kriisivalmiduse
teabevahetuse
arendamist, täiustades mitmeid
vorme ja protsesse, sealhulgas kahe
õppuse raames.

5.3. Vahendite
haldamine
5.3.1. Personal
Personaliosakonna
jaoks
oli
2020. aastal jätkuvalt nende tegevuse
keskmes
kvalifitseeritud
töötajate
värbamine, et tagada SRB-le kindel
tööjõud nii tegevus- kui ka tugivaldkonnas. Pärast COVID-19 pandeemia
puhangut kohandas personaliosakond
sujuvalt oma protsesse kõikides valdkondades ja muutis värbamisprotsessi
täielikult veebipõhiseks.
Tööd jätkati personaliosakonna õigusraamistiku valmimiseks, poliitikate ja
teenuste osutamiseks õppe- ja karjäärivõimaluste ning haldustoe valdkonnas,
tagades piisava personalitoe noorele ja
kiiresti arenevale organisatsioonile.

Lisaks alustas personaliosakond tööd
oma
meeskonna
ümberkorraldamisega, et toetada organisatsiooni
paremini töötajate kaasamise ja
talentide
hoidmise
valdkonnas.
Projektiga on kavas jätkata 2021. aastal
ja see toob kaasa mitmeid algatusi
talentide juhtimise, samuti töötajate
kaasamise ja hoidmise valdkonnas.
1. AKTIIVNE TÖÖTAJATE VÄRBAMINE
Lisaks töötajate värbamisele olemasolevate
reservnimekirjade
põhjal
algatas või lõpetas SRB 2020. aastal
14 uut ajutiste teenistujate konkurssi.
SRB korraldas edukalt kaks konkurssi
keskastmejuhi ametikohtade täitmiseks õigusnõuniku ja SRB sekretariaadi
juhi rollis, stabiliseerides veelgi organisatsiooni juhtimisstruktuuri. Lisaks
viis SRB läbi kaks suurt konkurssi
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panga kriisilahenduse eksperdi ja
sekretäri ametikohale. See võimaldas
SRB‑l võtta 2020. aastal tööle 53 uut
töötajat. Lisaks nimetati ametisse kolm
uut alalist kriisilahendusnõukogu liiget
ja 33 liiget lahkusid ametist. Kui kuus
alalist kriisilahendusnõukogu liiget välja
arvata, oli SRB töötajate arv 372 ajutist
teenistujat ja 19 riiklikku eksperti.
Kasv on 2019. aastaga võrreldes 6,4%
ning see vastab 93%-le kavandatud
400 ajutisest teenistujast. 2020. aasta
lõpus kohanesid uue ametiga veel
12 töötajat, kes pidid iseseisvalt
tööd alustama 2021. aasta esimeses
kvartalis. Aasta tööjõu voolavus oli 9%.
2. KOOLITUS
Aastal 2020 pidi SRB COVID-19
puhangu tõttu oma koolituspakkumise üle vaatama ja kohandama seda
vastavalt pandeemiast tingitud asjaoludele. Lühikese aja jooksul, peatades
märtsi seisuga meeskonna arendamise
algatused, pakkus SRB oma töötajatele
töökohasisest täiendkoolitust. Kokku
pakuti töötajatele 155 töökohasisese
täiendkoolituse kursust, mis hõlmasid
tehnilisi,
pehmeid
ja
IT-oskusi.
Äriüksustega toimunud tiheda koostöö
raames saadi edukas koolituspakkumine, millega jäädi väga rahule.
3. HALDUS
Personalijuhtimise aruandlust, eelarve
planeerimist ja täitmist tõhustati veelgi.
4. PERSONALIVALDKONNA
ÕIGUSRAAMISTIK JA POLIITIKAD
SRB peamised personali töötingimusi
käsitlevad viitedokumendid on Euroopa
Liidu ametnike personalieeskirjad ja
Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused. Aastal 2020 täiendas
SRB tööd personalivaldkonnas, võttes
analoogia põhjal vastu komisjoni
otsused puhkuse ja pensioniõiguste
ülekandmise kohta.

5.3.2. Eelarve
haldamine ja
finantsjuhtimine
Selles osas käsitletakse SRB üldise
finantsjuhtimise, -planeerimise ja -aruandlusega seotud tegevust. See hõlmab
ka eelarve nõuetekohase täitmise
toimingute järelevalvet ja tagamist,
samuti raamatupidamist ning sularahatoiminguid. Lisaks haldab finants- ja
hankerühm SRB hangete ettevalmistamist, algatamist, seotud aruandlust ja
avaldamist ning annab asjakohast nõu.
Tulude poolel on 2020. aasta kulude
tasemeni näidatud tuluna 117,8 miljonit
eurot.
Kulude poolel eraldati eelarve täitmise
tabeli alusel pärast ümberpaigutamisi
enam kui 50 miljonit eurot töötajatele,
ligikaudu 13,34 miljonit eurot muudeks
halduskuludeks (rent, IKT-tugi jne) ja
peaaegu 54,4 miljonit eurot tegevuskuludeks (vt 3. lisa).
1. TULUD
Vastavalt ühtse kriisilahenduskorra
määruse artiklile 65 kogub SRB oma
halduskulude
katmiseks
osamakseid kõigilt ühtse kriisilahenduskorra
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määruse kohaldamisalasse kuuluvatelt
asutustelt.

assigneeringute
eurot.

Komisjoni
delegeeritud
määrus
(EL) nr 2017/236130
Ühtse
Kriisilahendusnõukogu halduskulude
katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku
süsteemi kohta on alates 2018. aastast
halduskulude katmise osamaksete
arvutamise õiguslik alus.

1. JAOTIS. PERSONALIKULUD
1. jaotise lõplik eelarve (pärast ümberpaigutamisi) oli 2020. aastal 50 miljonit
eurot, millest kulukohustusi võeti
46,3 miljoni euro ulatuses (eelarve
täitmise määr 92,5%). Kasutatud
maksekohustuste
assigneeringute
lõppsumma oli 45,9 miljonit eurot, mis
teeb eelarve täitmise määraks 99,2%
kõigist võetud kulukohustustest.

2020. eelarveaastal koguti edukalt
iga-aastaseid
halduskulude
osamakseid
summas
67,3 miljonit
eurot31. Osamaksete teated saadeti
2372 asutusele: 2246 vähem olulisele
asutusele ning 126 olulisele asutusele
ja piiriülesele konsolideerimisgrupile.
2. KULUD
Eelarvekulud
hõlmavad
jooksva
aasta assigneeringutest ja eelmisest
majandusaastast ülekantud assigneeringutest tehtud makseid. Järgmistes
lõikudes on esitatud eelarvejaotiste
kaupa
kokkuvõte
assigneeringute
täitmisest. Üksikasjalikum jaotus on
esitatud 3. lisas.
2020. aastal kehtestas SRB 355 eelarvelist kulukohustust, mis moodustasid
eelarve I osas kokku 81,6 miljonit eurot
ja II osas kokku 148,2 miljonit eurot,
ning töötles 1504 makset (2020. aasta
maksekohustuste assigneeringutest),
mis moodustasid eelarve I osas kokku
70,4 miljonit eurot ja II osas kokku
96,3 miljonit eurot. 2020. aasta eelarve
täitmise määr on kulukohustuste
assigneeringute puhul 69,3% ja maksekohustuste assigneeringute puhul
59,8%.
Samuti
töödeldi
2020. aastal
296 makset kogusummas 3,1 miljonit
eurot,
kasutades
2019. aastast
ülekantud
maksete
assigneeringuid. 2021. aastaks on ülekantud
30

Komisjoni
Ühtse
osamaksete

summa

2,5 miljonit

Peamine kuluvaldkond oli seotud SRB
alaliste töötajatega. Kokku 42,4 miljonit
eurot kulutati töötasudeks (põhipalk,
peretoetused, kodumaalt lahkumise,
sisseseadmis- ja välismaal elamise
toetused, kindlustus, pensioniõigused
jne). Kokku 0,9 miljonit eurot kulutati
ajutistele teenustele ja 0,9 miljonit eurot
väikelasteasutustele ja koolitusele.
2. JAOTIS. TARISTUKULUD
2. jaotise lõplik eelarve (pärast
ümberpaigutamisi) oli 2020. aastal
13,3 miljonit eurot. Aasta jooksul
võeti kulukohustusi 12,5 miljoni euro
ulatuses, mis teeb eelarve täitmise
määraks 93,5%. Kasutatud maksekohustuste assigneeringute lõppsumma
oli 10,4 miljonit eurot, mis teeb eelarve
täitmise määraks 83,7% kõigist võetud
kulukohustustest.
Peamised kuluvaldkonnad olid IKTtaristu (3,8 miljonit eurot), SRB hoone
üürimine (3,1 miljonit eurot) ning SRB
hoone turvalisus ja hooldus (1,6 miljonit
eurot).
3. JAOTIS. TEGEVUSKULUD
3. jaotis hõlmab ainult ühtse kriisilahenduskorra määruse rakendamisega
seotud tegevuskulusid. Lõplik eelarve
(pärast
ümberpaigutamisi)
oli
2020. aastal 54,4 miljonit eurot.

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

Selle summa puhul arvestatakse viimase majandusaasta eelarvet, mille kohta on avaldatud lõplik
raamatupidamisaruanne (aasta n–2).
31

Selle summa puhul arvestatakse viimase majandusaasta eelarvet, mille kohta on avaldatud lõplik
raamatupidamisaruanne (aasta n–2).
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Aasta 2020 jooksul võeti kulukohustusi 22,9 miljoni euro ulatuses,
mis teeb eelarve täitmise määraks
42,05%.
Kasutatud
maksekohustuste assigneeringute lõppsumma oli
14,1 miljonit eurot, mis teeb eelarve
täitmise määraks 61,8% kõigist võetud
kulukohustustest.
Üldeelarve täitmine 31. peatüki suhtes
SRB toimingute kohta on mitmete
tegurite tõttu kavandatust madalam.
Ühest küljest põhjustas COVID-19
pandeemia
mitmeid
kavandatud
tegevuste tühistamisi või edasilükkamisi, näiteks suured üritused, mis tuli
ära jätta, ja mõned IT-projektid, mis
tuli lükata edasi 2021. aastasse,
sest vajalike ressursside hankimisel esinesid raskused. Teisest küljest
saavutati IT-rakenduste väljatöötamise domeenis mitmeid kulutõhususe
saavutusi, kasutades olemasolevat
IT-tehnilist taristut ja võimalusi, mis
nõudis selles domeenis vähem oste, kui
algselt eelarves kavandati.
Kuna
32. peatüki
(ettenägematud
kulud)32 tegevuste olemus on selline,
et rakendamist on keerulisem prognoosida kui muude kulukirjete puhul,
jäi ka selle peatüki kohane eelarve
täitmine kavandatust madalamaks.
Eelarve madal täitmine on tingitud
madalatest
kulutustest
professionaalsetele nõustamisteenustele ja
spetsialisti nõuannetele, sest SRB pidi
haldama prognoositust väiksemat arvu
võimalikke kriisilahendusjuhtumeid ja
kohtuvaidlusi.
Selle jaotise peamised kuluvaldkonnad on seotud uuringute ja
nõustamisega
(st SRB
ettenägematud kulud) SRB tööprogrammi
rakendamiseks,
õigusteenuste
ja
kohtuvaidlustega, IKT arendamise

ja operatiivsete IT-lahenduste hooldusega,
eelkõige
kriisilahenduse
kavandamise ja otsuste tegemise toetamiseks, ja investeerimistegevuse
allhankekuludega.
3. EELARVE TÄITMISE TULEMUS
2020. aasta eelarve täitmise tulemus33
on hinnanguliselt 45,4 miljonit eurot
(2019. aastal 59,3 miljonit eurot) ja
see kantakse 2021. aasta eelarvesse
pärast seda, kui kriisilahendusnõukogu
on selle oma 2021. aasta septembri
täiskogul heaks kiitnud. Eelarve
täitmise tulemus arvestatakse maha
halduslikest osamaksetest, mis tuleb
koguda aastal N+2.
2020. AASTA PÕHITULEMUSED
► Paindlikkuse
ülesnäitamine
COVID-19
pandeemia
põhjustatud erakorraliste asjaoludega
toimetulekuks.
► Edukas üleminek kõikide finantstehingute paberivabale töötlemisele.
► Eelarve täitmise määr, väljendatuna lõplikust eelarvest makstud
summana, paranes 2020. aastal
10,8%, mis on üle 10% eesmärgi
(KPI 19: eelarve täitmise määra
iga-aastane
paranemine,
välja
arvatud 32. peatükk „SRB ettenägematud kulud“).
► 97,4% maksetest tehti õigeaegselt (2019. aastal 99%), saavutades
2020. aasta tulemuslikkuse põhinäitaja, mille kohaselt oli eesmärk
tasuda õigeaegselt 97% arvetest
(KPI 17).
► Vajadusel 2020. aastal kasutusele
võetud 3. jaotise liigendatud assigneeringute tulemuslik rakendamine
operatiivsetel põhjustel ja mitmeaastaste tegevuste jaoks.
► Aastal 2020 oli 66,11% (2019:
64,72%) SRB halduskuludest seotud

32

SRB missiooni olemust iseloomustab suur ebakindlus. Sellega toimetulekuks on loodud
32. peatükk „SRB ettenägematud kulud“. See peatükk on ette nähtud võimalike lahenduste
haldamise ja kohtuasjadega seotud kulude katmiseks. Asjaomased kulud ei ole korduvad ega
prognoositavad ning need sõltuvad suuresti konkreetsel aastal toimunud võimalike kohtuasjade
arvust. Siiski peab SRB olema alati valmis (võimaliku) kriisiolukorra lahendamiseks ja seega
tagama tõhusate ja kiirete kriisilahendusmeetmete jaoks vajalike vahendite olemasolu.

33

Üksikasjalikud andmed eelarve täitmise tulemuse kohta on esitatud 2020. aasta
raamatupidamisaruandes (vt 6. lisa). Need avaldatakse SRB veebisaidil 2021. aasta kolmandas
kvartalis.
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personaliga, 20,77% (2019: 21.19%)
aga muude oluliste halduskuludega
(rent ja IT-tugi).
► Lisaks moodustasid tegevuskulud
üksnes 4,21% kogukuludest, mis
on veel vähem kui 2019. aastal,
kui tegevuskulud olid 12,92%
kogukuludest.

5.3.3. 2020. aasta
lõplik raamatupidamisaruanne
2020. aasta lõplik raamatupidamisaruanne kajastab SRB finantsolukorda
31. detsembri 2020. aasta seisuga,
tema aasta finantstulemusi, rahavooge
ja netovara muutusi kooskõlas SRB
finantsmääruse ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud ELi
raamatupidamiseeskirjaga.
Pärast ex ante osamaksete, halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete
ja tagasivõtmatute maksekohustuste
kogumist kasvasid 2020. aasta lõpus
varad/kohustused
kokku
märkimisväärselt – 32,93 miljardilt eurolt
42,27 miljardi euroni. Vara suurenemine kajastub peamiselt pangas
hoitava sularaha mahu kasvuga (6,89
miljardit eurot) ja müügivalmis finantsvarasse investeeritud kogusumma
suurenemisega (2,43 miljardit eurot).
Ühtsesse
kriisilahendusfondi
2020. aastal tehtud ex ante osamaksed
tõid maksutulu 8,41 miljardit eurot.
Pärast seda, kui arvati maha seotud
rahastamiskõlblikud
kulud
nende
vahendite hoidmise eest riikide keskpankade kontodel, suurendas aasta
lõplik finantstulemus 8,32 miljardit
eurot SRB netovara 37,63 miljardi
euroni.
2020. aasta
lõpliku
raamatupidamisaruande halduse osas esitas SRB
arveid summas ja kogus pangandusasutustelt 68,85 miljonit eurot ning
on kasutanud eelnevatel finantsperioodidel kogunenud kasutamata jäänud
vahendeid
summas
45,29 miljonit
eurot. Selleks et tasakaalustada aasta

üldisi haldus- ja tegevuskulusid, on
2020. aastal kajastatud haldusosamaksete tulud 82,27 miljonit eurot. Selle
tulemusena SRB haldustegevusest
netovara ei teki.
Aastal 2020 oli 66,11% (2019: 64,72%)
SRB halduskuludest seotud personaliga, 20,77% (2019: 21,19%) aga
muude oluliste halduskuludega (rent
ja IT-tugi). Lisaks moodustasid tegevuskulud 2020. aastal üksnes 4,21%
kogukuludest, mis on veel vähem kui
2019. aastal, kui tegevuskulud moodustasid 12,92% kogukuludest.
6. lisas on esitatud finantsseisundi
aruanne 31. detsembri 2020. aasta
seisuga ja 2020. aasta tulemiaruanne.
SRB 2020. aasta finantsaruanded avaldatakse SRB veebisaidil 2021. aasta
kolmandas kvartalis.

5.3.4. Hanked
SRB 2020. aasta hankekava koostati
kooskõlas
ELi
finantsmääruses
sisalduvate hankeid käsitlevate üldsätetega. Võrreldes esialgse hankekavaga
tühistati üks menetlus teistsuguse
lähenemisviisi kasutamise tõttu ning
teine kavandatud menetlus lükati edasi
2021. aastasse.
Üksikasjalik ülevaade SRB korraldatud
2020. aasta hankemenetluse kohta
on esitatud 7. lisas, kus on märgitud
menetlused, mille puhul on sõlmitud
leping ja mis olid veel ülevaatamisel
ajavahemikus alates 1. jaanuarist kuni
31. detsembrini 2020.
Hoolimata COVID-19 pandeemia põhjustatud raskustest, suutis SRB aasta
jooksul edukalt hankida kõik vajalikud
teenused ja kaubad, mida erinevad
üksused taotlesid, kusjuures allpool
on esitatud peamised välja toodud
punktid:
► kaheksa
raamlepingut
sõlmiti
edukalt finantsaruannete analüüsi
ja
raamatupidamisnõustamise
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pakkumiseks pärast 2019. aastal
algatatud avatud menetlust;
► neli teenuslepingut sõlmiti edukalt
pärast konkurentsipõhist läbirääkimistega hankemenetlust pankade
valimiseks
peamiselt
eurodes
maksete tegemiseks põhiliselt SEPA
raames;
► alustati 49 läbirääkimistega hankemenetlust, samas kui seitse
konkursimenetlust avati uuesti SRB
või institutsioonidevaheliste raamlepingute alusel;

► jätkuvalt toetati mitmesuguseid
vastastikuse mõistmise memorandumeid ning komisjoni ja teiste
avaliku sektori üksustega sõlmitud
teenustaset käsitlevaid lepinguid;
► jätkuvalt tehti jõupingutusi SRB
hankemenetluste
digitaliseerimiseks, näiteks testiti kvalifitseeritud
digitaalallkirjade kasutamist, mis
kavatsetakse laialdasemalt kasutusele võtta 2021. aastal.

5.4. Juhtimine
5.4.1. Asutusesisene
õigusnõustamine ja
kohtuvaidlused
SRB õigusteenistus on SRB horisontaalne siseosakond, mis annab aru SRB
aseesimehele. SRB õigusteenistusel
on kaks rolli: i) ta pakub õigusnõustamist SRB kõigile üksustele ja ii) haldab
kohtuvaidlusi
Euroopa
kohtutes.
Õigusteenistuse roll on abistada SRB‑d
ja kõiki selle siseseid kriisilahendusüksusi ja muid osakondi asutusesisese
horisontaalse osakonnana, pakkudes
õigusnõustamist ning käsitledes kõiki
SRB peamisi tegevusi ja vastutusalasid.
2020. aastal
jätkas
SRB
õigusteenistus asutusesisese õigusnõustamise pakkumist näiteks sellistes
põhivaldkondades nagu kriisilahenduse kavandamine, omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude
kehtestamine, poliitika ja käsiraamatud,
kriisilahenduse meetmed, ühtse kriisilahendusfondiga seotud küsimused,
rahvusvaheline ja asutustevaheline
koostöö ning vahendite haldamine.
SRB õigusteenistus andis ka nõuandeid
seoses õigusraamistiku erinevate muudatuste rakendamisega.
Seoses oma ülesandega on juhtida
Euroopa Liidu Kohtus toimuvat kohtumenetlust, vastutab õigusteenistus SRB

esindamise eest Üldkohtus ja Euroopa
Kohtus. Tavaliselt nimetatakse õigusteenistuse liikmed SRB esindajateks.
SRB kasutab kohtuvaidlustes abistamiseks ka välisnõustajaid. Õigusteenistus
SRB esindajana kohtus koostab ja
valmistab ette Euroopa Kohtu nõutavad
kirjalikud avaldused või teostab järelevalvet selliste dokumentide koostamise
üle välisnõustaja poolt ning valmistub
nendega seotud suulisteks ärakuulamisteks. 2020. aastal on Euroopa Kohtu
kohtutes pooleli järgmised kohtuasjad.
1. Üldkohtus ja Euroopa Kohtus on
menetluses BPE endiste aktsionäride
ja võlausaldajate poolt muu hulgas
SRB vastu algatatud sada seitseteist kohtuasja, mis on seotud panga
kriisilahenduse osas tehtud otsustega.
► Sada üks kohtuasja on seotud SRB
kriisilahenduse otsusega. Nendest
on Üldkohus kindlaks teinud ja välja
valinud kuus katselist kohtuasja,
millest viies on kostja SRB (ja
kuuendas on ta menetlusse astuja),
et kirjaliku menetluse ja suuliste
seisukohtade ärakuulamise teise
ringiga edasi minna. Ülejäänud
kohtuasjad on kuni nendes kuues
katselises kohtuasjas lõpliku otsuse
tegemist
peatatud.
Üldkohus
kuulutas ühe kuuest katselisest
kohtuasjast vastuvõetamatuks ja
see on praegu Euroopa Kohtusse
edasi kaevatud.
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► Kolm juhtumit on seotud SRB
otsusega
lõplikku
2. väärtuse
hindamist mitte teha. Üks neist
kohtuasjadest on praegu Üldkohtus
menetluses. Üldkohus kuulutas
kaks ülejäänut kohtuasja vastuvõetamatuks ja need on praegu
Euroopa Kohtusse edasi kaevatud;
► Seitse kohtuasja puudutavad SRB
otsust, millega määratakse kindlaks,
kas maksta hüvitist mõjutatud aktsionäridele ja võlausaldajatele.
Ühe kohtuasja tunnistas Üldkohus
vastuvõetamatuks. Ülejäänud kohtuasjadest on praegu Üldkohtus
menetluses;
► Viis juhtumit on seotud SRB
otsustega määruse (EL) nr 806/2014
ja määruse (EÜ) nr 1049/2001
kohaste üldsuse dokumentidele ja/
või toimikutele juurdepääsu korra
alusel. Need on praegu Üldkohtu
menetluses.
► Ühe kohtuasja algatas SRB Euroopa
Andmekaitseinspektori
otsuse
peale, leides, et SRB rikkus andmekaitse-eeskirju protsessi „õigus olla
ära kuulatud“ kontekstis, mis viidi
läbi sellise otsuse ettevalmistamisel, millega määratakse kindlaks,
kas maksta mõjutatud aktsionäridele ja võlausaldajatele hüvitist.
See kohtuasi on praegu Üldkohtus
menetluses.
2. Pangad esitasid SRB vastu viiskümmend kuus hagi, mis käsitlesid
ühtsesse kriisilahendusfondi (SRF)
kantavaid ex ante osamakseid. Lisaks
esitas komisjon ühe apellatsioonkaebuse ja SRB kolm apellatsioonkaebust
Üldkohtu otsuste kohta seoses ex ante
osamaksetega. Täpsemalt:
► kaksteist hagi esitati 2016. aasta ex
ante osamaksete otsuse vastu. Üks
neist on tagasi võetud ja kaheksa
kohtuasja on tagasi lükatud,
millest kaks kaevati edasi Euroopa
Kohtusse. Ühe apellatsioonkaebuse
lükkas Euroopa Kohus tagasi ja teine
on praegu menetluses. Kolmes

34

kohtuasjas
tühistas
Üldkohus
otsuse hagejaid puudutavas osas.
Seejärel võttis SRB nende kolme
taotleja suhtes vastu uue otsuse
2016. aasta ex ante osamaksete
kohta. Need kolm kaebajat vaidlustasid ka uue 2016. aasta ex ante
osamaksete otsuse Üldkohtus.
Kõnealused kolm kohtumenetlust
on praegu pooleli.
► Kolm hagi esitati 2017. aasta
ex
ante
osamaksete
otsuse
vastu. Septembris 2020 tühistas
Üldkohus otsuse hagejate suhtes
menetluslike puuduste ja põhjendamiskohustuse
rikkumise
tõttu. Kohtuasjas T-411/1734 leidis
Üldkohus ka juhuslikult, et komisjoni
delegeeritud määrus (EL) 2015/63
on osaliselt ebaseaduslik, sest
kehtivas õigusraamistikus sätestatud metoodika nõuab ühelt poolt, et
SRB peab tuginema institutsioonide
konfidentsiaalsetele
andmetele,
ja teiselt pool takistab SRB-l neid
andmeid avalikustada. Komisjon
ja SRB kaebasid selle kohtuotsuse
edasi Euroopa Kohtusse. Ühtlasi
esitas SRB kaebuse ülejäänud kahe
kohtuotsuse peale, mis olid seotud
2017. aasta ex ante osamakse
otsusega. Neli kaebust on praegu
Euroopa Kohtus menetluses.
► Viis hagi esitati 2018. aasta ex ante
osamaksete otsuse vastu, mis on
praegu Üldkohtus menetluses;
► Üks hagi esitati seoses 2018. aastal
tasutud osamaksete osalise tagasimaksmisega ja 2015. aastal tasutud
osamaksete tagamismaksmisega.
Üldkohus jättis selle hagi rahuldamata jaanuaris 2021.
► Üksteist hagi esitati 2019. aasta ex
ante osamaksete otsuse vastu, mis
on praegu Üldkohtus menetluses.
► üheksateist hagi esitati 2020. aasta
ex
ante
osamaksete
otsuse
vastu, mis on praegu Üldkohtus
menetluses.
3.
Kaks
kohtumenetlust
seoses
SRB otsusega mitte võtta vastu

Euroopa Liidu Üldkohtu 23. septembri 2020. aasta otsus, Landesbank Baden-Württemberg vs.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu, kohtuasi T-411/17, ECLI:EU:T:2020:435.
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kriisilahendusskeemi panga ABLV Bank
AS puhul, mille algatasid pank ise ja
üks selle endine aktsionär. Üldkohus
kuulutas ühe kohtumenetluse vastuvõetamatuks ja see on praegu Euroopa
Kohtusse edasi kaevatud. Üks neist kohtumenetlustest on praegu Üldkohtus
menetluses.
4. Üldkohtus on pooleli üks kohtumenetlust seoses SRB otsusega mitte
võtta vastu kriisilahendusskeemi AS
PNB Banka puhul, mille algatasid pank
ja mõned selle aktsionärid.

5.4.2. SRB
sekretariaat
SRB sekretariaat andis jätkuvalt nõu
SRB otsustusprotsessi ja juhtimisküsimuste kohta. Sekretariaat on toetanud
kriisilahenduse kavandamise tsüklit ja
sellega seotud otsustusprotsesse, sealhulgas hoidnud tihedat kontakti riiklike
kriisilahendusasutuste ning muude
ELi institutsioonide ja organitega, mis
on kaasatud SRB otsustusprotsessi.
Lisaks võttis SRB täiskogu ja täitevkogu
istungitel vastu muudetud kodukorra,
sealhulgas muudetud käitumisjuhendi.
Sekretariaat korraldas eri koosseisudes kriisilahendusnõukogu 41 isiklikku
kohtumist ja 285 kirjalikku menetlust.
Peale selle korraldas sekretariaat
12 spetsiaalset täiskogu istungit, mis
olid pühendatud COVID-19 pandeemia
puhanguga seotud küsimustele.

5.4.3. Vastavus
2020. aasta jooksul viis SRB lõpule oma
vastavusfunktsiooni
ümberkorraldamise, mille käigus loodi uus sõltumatu
meeskond esimehe direktoraadis.
Uus meeskond koosneb äsja ametisse
nimetatud eetika- ja vastavuskontrolli
spetsialistist (ECO), keda toetavad kaks
täistööajaga töötajat.
Aastal 2020 keskendus meeskond
SRB eetika- ja vastavusraamistiku läbivaatamisele (sh uus eetikakoodeks),
mida ajakohastati nii, et kajastada
ELi hiljutisi institutsioonilisi tavasid ja

peamisi võimalikke probleemkohti,
millega SRB selle küpsuse saavutamisel
silmitsi seisab. Raamistik suurendab
ECO rolli laiema tööriistakomplektiga
riskianalüüside tegemiseks ja kohaldatavate eeskirjade täitmise jälgimiseks.
Teadlikkuse suurendamiseks uutest
eeskirjadest töötas meeskond välja ja
algatas rea uuenduslikke veebipõhiseid kampaaniaid ja materjale, mis on
kohandatud COVID-19 pandeemiast
tingitud kaugtöö olukorrale, sealhulgas
veebipõhised koolitused, teemaviidete
(hashtag) ja (veebipõhiste) postrite/
bännerite kampaaniad, KKKd, uudiskirjad/sähvikud, ajakohastatud ressursid
vastavuse intraneti lehel ja veebipõhised viktoriinid.
SRB vastavuse rühm aitas kaasa ka
muude SRB poliitikate läbivaatamisele
ja vastutas SRB avaliku tegevuskava
vahendi loomise eest.
Lisaks nendele töövoogudele tegeles
uus SRB vastavuse meeskond ka
igapäevaste ülesannetega, näiteks:
töötajatele, juhtkonnale ja ärivaldkondadele
nõuannete
andmine;
volitusnõuete täitmise seisukohtade
vastuvõtmine; asjaolude väljaselgitamise õppuste läbiviimine; personali
aruandluse jälgimine; ning nõuete
mittejärgimisest tulenevate riskide
juhtimine. Samuti suhtles meeskond
regulaarselt eetikavõrgustiku raames
asjaomaste sidusrühmadega.

5.4.4.
Andmekaitseamet
SRB andmekaitseametniku ja tema
meeskonna 2020. aasta portfelli iseloomustasid teataval määral endiselt
regulatiivsed muudatused ja täiustatud standardid, mis kehtestati
isikuandmete kaitse üldmääruse ja
määrusega (EL) 2018/1725,
millest
viimast kohaldatakse ELi institutsioonide, organite ja ametite suhtes.
Eelkõige nõuab kohaldatav määrus
teatavaid
ettevaatusabinõusid
ja
kaitsemeetmeid, kui isikuandmeid
edastatakse kolmandatesse riikidesse,
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mille suhtes Euroopa määrus ei kehti
ja mis ei paku samaväärset regulatiivset standardit seoses nende isikute
õiguste ja vabadustega, kelle isikuandmeid töödeldakse.
Selleks koordineeris SRB andmekaitseametnik
2020.
aastal
SRB
kaardistamise õppust nende andmete
edastamise kohta, mis edastatakse
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, pärast
Euroopa
Andmekaitseinspektori
(EDPS) taotlust, mis oli adresseeritud
kõikidele ELi institutsioonidele, organitele ja ametitele. Andmekaitseametnik
andis nõudmisel üldisi juhiseid ja individuaalseid nõuandeid selle kohta,
kuidas tõlgendada ja täita Euroopa
Andmekaitseinspektori (EDPS) korraldust, et anda üksikasjalikku teavet
SRB isikuandmete töötlemise kohta,
mis hõlmab isikuandmete edastamist
kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele. Tulevikku
silmas pidades aitab SRB andmekaitseametnik vastutava töötlejana
SRB-l 2021. aastal ellu viia Euroopa
Andmekaitseinspektori
vastavaid
soovitusi.
Lisaks
pidi
andmekaitseametnik
2020. aastal koordineerima Euroopa
Andmekaitseinspektorile
tehtud
analüüsi ja vastust seoses Euroopa
Andmekaitseinspektorile adresseeritud
väliste isikute kaebustega.

5.4.5. Siseaudit
Siseaudit
suurendab
ja
kaitseb
organisatsiooni väärtust, tagades riskipõhise ja objektiivse usaldatavuse,
nõuanded ja teabe. Oma aruannete
ja soovituste abil aitab siseaudit SRB-l
saavutada oma eesmärke süstemaatilise ja distsiplineeritud lähenemisviisiga
riskijuhtimise, kontrolli- ja juhtimisprotsesside tõhususe hindamisele ning
täiustamisele.

35

SRB siseauditi funktsiooni volitus
põhineb
ühtse
kriisilahenduskorra
määrusel, SRB finantsmäärusel ja
siseauditi hartal, mis määratleb muu
hulgas sõltumatuse ja objektiivsuse,
vastutuse ja autoriteedi põhimõtted.
Kooskõlas hartaga annab siseaudit oma
vaheistungil
kriisilahendusnõukogule
oma töö tulemuste kohta aru. Lisaks
annab siseaudit vähemalt kord aastas
oma vaheistungil ja täiskogu istungil
kriisilahendusnõukogule aru oma töö
tulemuslikkusest, auditite peamistest
järeldustest ja audititulemuste olekust.
2020. aastal
keskendus
siseaudit
neljale usaldatavustaseme auditile:
► lõpetati auditid fondi35 (SRF) kasutuselevõtu protsesside, lepingute
haldamise ja kriisilahenduspoliitika
kavandamise protsessi üle; ning
► teostati IKT-tegevuse audit: muudatuste haldamine oli aasta lõpu
seisuga aruandluse viimases etapis.
Lisaks teostas siseaudit konsultatsiooni, nõustades SRB juhtkonda
juhtimise ja korralduse suhtes.
Siseaudit kontrollib järelauditite kaudu
usaldatavustaseme auditite soovituste rakendamist. Aastal 2020 võttis
siseaudit järelmeetmed varasemate
auditite kohta, mis käsitlesid hankeid,
R4C-platvormi projektijuhtimist, fondi
investeeringute allhankeid, konsultantide allhankeid ja kasutamist ning
kriisilahenduse kavandamist.
SISEAUDITI SOOVITUSTE OLEK
Siseaudit andis 2020. aastal kakskümmend soovitust, mille jaoks on
juhtkond koostanud tegevuskavad.
Kolmkümmend kolm soovitust, sealhulgas eelmiste aastate auditite
soovitused, millest kaheksa olid suure
prioriteetsusega, jäid aasta lõpu
seisuga avatuks.
Suure prioriteetsusega soovitustes
rõhutati edasise täiustamise vajadust
juhtimise,
planeerimise
ja
seire

Fondi erinevatest toimingutest tulenevad protsessid, mis hõlmavad investeerimis-, osamakse- ja
rahastamis- ning rahandus- ja raamatupidamismeeskondi.
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valdkonnas ning protsesside kaudu
kvaliteedi tagamiseks.
Kaheksateistkümnest järgnevast soovitusest viis olid 2020. aastaks täielikult
lõpetatud.

5.4.6. Välisaudit
Igal aastal auditeerib raamatupidamise
aastaaruannet sõltumatu välisaudiitor. 2020. aastal avaldas välisaudiitor
oma märkusteta auditiaruande SRB
2019. aasta lõpliku raamatupidamise
aastaaruande usaldusväärsuse kohta.
Euroopa Kontrollikoda esitab igal
majandusaastal SRB raamatupidamise aastaaruande kohta aruande,
mis sisaldab kinnitust selle usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse
kohta.
2020. aastal avaldas kontrollikoda auditiaruande SRB 2019. majandusaasta
raamatupidamise aastaaruande kohta
(36). Ainus valdkond, kus ta kutsus SRBd
üles olukorda parandama, oli järgmine.
► Vastavalt
Ühtse
Kriisilahendusnõukogu
täiskogu
kodukorra
(SRB/PS/2015/9)
artiklile 8 peab esimees koostama
iga täiskogu istungi töö kokkuvõtte ja selle pärast heakskiitmist
allkirjastama. Kontrollikoda leidis,
et kriisilahendusnõukogu 2018. ja
2019. aasta täiskogu istungite kokkuvõtteid ei olnud allkirjastatud.
Alates 2020. aasta algusest on SRB
aga juba muutnud oma tavasid
seoses vajadusega, et täiskogu
istungi protokollil oleks esimehe
allkiri.
2020. aastal avaldas kontrollikoda ka
eriaruande (37) 2019. aasta tingimuslike
kohustuste kohta, mis sisaldas kahte
soovitust:

► Võttes arvesse Euroopa Kohtu ja
Üldkohtu hiljutisi otsuseid ja hilisemaid arengusuundumusi, peaks
SRB hindama uuesti kõikide menetluses olevate kohtuasjade riski, mis
on seotud tema otsustega ühtsesse
kriisilahendusfondi ex ante osamaksete kandmise kohta, ning hindama
uusi kohtumenetlusi.
► SRB peaks oma lõpliku raamatupidamise aastaaruande puhul
kaaluma kõiki õiguslikke juhtumeid,
et tagada nende õige ja õiglane
ülevaade. See hõlmab igasugust
teavet, mis võib põhjustada majandusressursside väljavoolu, näiteks
riigisisesed menetlused heakskiidetud
kriisilahenduskavade
rakendusotsuste vastu.

5.4.7. Sisekontrollistandardid
Sisekontrollistandardites
on
täpsustatud ootused ja nõuded tõhusa
sisekontrollisüsteemi
loomiseks,
mis annaks piisava kindluse SRB
eesmärkide saavutamiseks. Need kontrollistandardid töötati välja kooskõlas
komisjoni
sisekontrollistandarditega, mis põhinevad Rahvusvahelise
Sponsororganisatsioonide
Komitee
standarditel. Standardid hõlmavad
järgmisi
valdkondi:
missioon
ja
väärtused, toimingud, ressursid ja kontrollitegevus, kavandamine, aruandlus
ja teabevahetus, riskide juhtimine ja
hindamine ning auditiprotsessid. Iga
standard koosneb mitmest nõudest,
mida tuleb täita.
Organisatsiooni püsiva kasvu tõttu on
tähelepanu keskmes raamistiku pidev
arendamine.
► 2020. aastal tegi SRB kord kvartalis
kontrolli, et kontrollida iga sisekontrollistandardi
rakendamise
olukorda SRB-s. Raamistik hõlmab

36

ELi asutuste aastaaruanne 2019. majandusaasta kohta (https://www.eca.europa.eu/et/Pages/
DocItem.aspx?did=54056)

37

Aruanne võimalike kohustuste kohta, mis tulenevad SRB, nõukogu või komisjoni määrusest
tulenevate ülesannete täitmisest 2019. majandusaastal (https://www.eca.europa.eu/et/Pages/
DocItem.aspx?did=%7b28E29E37-D534-4F2F-8A3D-2B97E0F7AA04%7d)
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16 sisekontrollistandardit, mis on
hädavajalikud sisekontrolliraamistiku määratlemiseks, juhtkonna
selge vastutuse edendamiseks ja
kriislahendusnõukogu sisekontrollisüsteemi järelevalve tagamiseks.

► SRB viis läbi oma riskihindamise
õppuse ja tegi järeldused riskiregistri kohta, mille jaoks on
välja töötatud hoolikalt jälgitavad
tegevuskavad.
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Apellatsioonikomisjon
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Ühtse kriisilahendusolukorra määruse
artikli 85 lõike 1 kohaselt moodustas
SRB 2015. aastal apellatsioonikomisjoni, et otsustada teatavate SRB
otsuste peale esitatud kaebuste üle,
näiteks seoses MRELi määramise,
kriisilahenduse takistuste, mõnede
asutuste
lihtsustatud
kohustuste,
dokumentide avalikustamise taotluse
alusel tehtud kriisilahendusnõukogu
otsuste ja asutuste panustega kriisilahendusnõukogu
halduskuludesse.
Apellatsioonikomisjon koosneb viiest
liikmest ja kahest asendusliikmest, kelle
volitused on kriisilahendusnõukogust
täiesti sõltumatud.
Apellatsioonikomisjon
alustas
esimeseks
viieaastaseks
ametiajaks tegevust 1. jaanuaril 2016. SRB
otsustas oma 16. septembril 2020
toimunud täitevistungil pikendada
apellatsioonikomisjoni
viie
liikme
mandaati.
Apellatsioonikomisjon
otsustas 9. novembril 2020 omakorda
valida tagasi oma eelneva esimehe
ja aseesimehe. Kaks praegust asendusliiget
nimetas
SRB
üksinda
ametisse 2019. aastal pärast avalikku
osalemiskutset.
2020. aasta jooksul menetles apellatsioonikomisjon kriisilahendusnõukogu

kinnitatud otsuste peale esitatud
kaebusi, millega keelduti erinevate
teemadega
seotud
dokumentide
osalisest või täielikust avalikustamisest:
Banco Populari resolutsioon, hankemenetluse dokumendid ja 2020. aasta
märtsi alguses Euroopat tabanud
koroonaviiruse pandeemia kontekstis
välja antud dokumendid.
Pärast neid ärakuulamisi tegi apellatsioonikomisjon oma otsused, kas jättes
juhtumid rahuldamata või edastades
vaidlustatud otsuse kriisilahendusnõukogule. Kõik komisjoni otsused
avaldatakse SRB veebisaidil anonüümselt, kaitstes poolte identiteeti ja
tundliku teabe konfidentsiaalsust.
Lisaks otsustas apellatsioonikomisjon,
võttes arvesse 2016. aasta jaanuaris
ametisse asumisest alates kogunenud
praktilisi kogemusi, vaadata 2020. aasta
jooksul läbi oma kodukorra ning uus
dokument võeti vastu 2020. aasta
septembri alguses.
Apellatsioonikomisjoni tegevust toetab
sekretariaat, kes täidab ka sõltumatuid
ülesandeid SRB andmekaitseametina.
Sekretariaat täidab mitmesuguseid
ülesandeid alates juhtumikorraldusest
kuni liikmete tegevustoe pakkumiseni.

Ühtne Kriisilahendusnõukogu I Aastaaruanne 2020

7

Kinnitav avaldus
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Mina, allakirjutanu Elke König, kriisilahendusnõukogu esimees ja Ühtse
Kriisilahendusnõukogu juhataja, kinnitan eelarvevahendite käsutajana järgmist:
Aruandes esitatud teave annab tõese ja õiglase ülevaate38.
Väidan piisava kindlusega, et käesolevas aruandes kirjeldatud tegevuseks eraldatud
vahendeid on kasutatud kavandatud eesmärgil ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega ning et kehtestatud kontrollimenetlused annavad vajaliku
tagatise alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.
Kinnitan, et ma ei ole teadlik ühestki selles aruandes käsitlemata küsimusest, mis
võiks kahjustada Ühtse Kriisilahendusnõukogu huve.
Piisav kindlustunne tugineb minu enda hinnangule ja minu käsutuses olevale
teabele, nagu asutusesisese hindamise ja aasta jooksul tehtud ex post kontrollide
tulemustele.
Brüssel, 18. juuni 2021
Elke König

Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees

38

Õiglane ülevaade tähendab selles kontekstis usaldusväärset, täielikku ja korrektset ülevaadet
kriisilahendusnõukogu olukorrast.
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1. lisa. Organisatsiooni skeem1

Aseesimees

Elke
KÖNIG

Jan Reinder
DE CARPENTIER

Sebastiano
LAVIOLA

Jesús
SAURINA SALAS

Boštjan
JAZBEC

Pedro
MACHADO

Ühtse kriisilahendusfondi,
õigusabi- ja
korporatiivteenuste direktor

Kriisilahenduspoliiti
ka ja koostöö
direktor

Kriisilahenduse
kavandamise ja
otsuste direktor

Kriisilahenduse
kavandamise ja
otsuste direktor

Kriisilahenduse
kavandamise ja
otsuste direktor

Direktoraat E

• SRB sekretariaat
- Sisekontrolliamet

• Ühtse kriisilahendusfondi
investeeringud

• Strateegia,
rahvusvahelised
suhted ja teabevahetus

• Ressursid
- HR
- Finantsküsimused ja
hanked

• Siseauditi rühm
• Raamatupidamisrühm
• Apellatsioonikomisjon,
andmekaitse ja
vastavuse rühm

• Korporatiivteenused ja IKT
- IKT
- Ruumid
• Osamaksed ja
rahastamine
• Õigusteenistus

1

Direktoraat A

Direktoraat B

Direktoraat C

• Kriisilahenduspolii
tika, -protsessid ja
metoodika

• Austria
Horvaatia
Soome

• Koostöö
sidusrühmadega

• Küpros
• Saksamaa
Deutsche Bank
Prantsusmaa
Kreeka
• Eesti
BNP Paribas
Saksamaa
Groupe Crédit Agricole
Läti Leedu
Société Générale
Malta
Portugal
Kohapealsed kontrollid

• Finantsstabiilsus ja
majandusanalüüs
• Kriisilahenduse
taktikarühm

Rühm

• Bulgaaria
Prantsusmaa
Luksemburg
Sloveenia
Groupe BPCE

• Itaalia
Slovakkia
Unicredit Group

• Kriisilahenduse
kavandamise büroo

Direktoraat D
•
•
•
•

Belgia
Hispaania
Santander
CCPd

• Belgia
• Saksamaa
• Iirimaa
• Luksemburg
• HSBC
• Hispaania
• Madalmaad
• ING Group
03-2021

Esimehe direktoraat

Juhatuse liikmed

Ühtne Kriisilahendusnõukogu I Aastaaruanne 2020

Esimees

Tähtpäev on 31. detsember 2020. Pange tähele, et portfellide ümberjaotamisele järgnenud ajakohastatud organisatsiooniline skeem avaldati SRB veebisaidil 16. märtsil 2021: https://srb.europa.eu/sites/
default/files/srb_organisation_chart_external_16_march_2021_final_final.pdf
@EU_SRB
https://srb.europa.eu/
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2. lisa. Aastaaruanne
üldsuse juurdepääsu kohta
dokumentidele 2020. aastal
SRB sai 88 esialgset taotlust ja 14 korduvtaotlust SRB dokumentide kohta.
Enamik taotlusi oli seotud SRB otsusega
panga Banco Popular Español, S.A. kriisilahenduse kohta. Lisaks puudutas
suur hulk taotlusi samu dokumente.
Valdav osa juhtumeid käsitlesid
dokumente, mida ei olnud olemas või ei
olnud need SRB valduses. Sellisel juhul
teavitas SRB sellest taotluse esitajaid.
Mõnedel juhtudel andis SRB soovitud
dokumentidele osalise juurdepääsu,
sest kogu teabe avaldamine oleks
kahjustanud läbipaistvuse määruse
artikli 4 alusel kaitstud huve.
SRB tugines oma otsustes osalise
juurdepääsu andmise ja/või juurdepääsu andmisest keeldumiste kohta
läbipaistvuse määruses sätestatud

järgmistele dokumentide avalikustamise eranditele:
► avalike huvide kaitse seoses ELi
liikmesriigi finants-, raha- või
majanduspoliitikaga (läbipaistvuse
määruse artikli 4 lõike 1 punkti a
neljas taane);
► füüsilise
või
juriidilise
isiku
ärihuvide kaitse, sealhulgas intellektuaalomandi kaitse (läbipaistvuse
määruse artikli 4 lõike 2 esimene
taane);
► eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse
kaitse
(läbipaistvuse
määruse artikli 4 lõike 1 punkt b);
► kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli
eesmärgi
kaitse
(läbipaistvuse määruse artikli 4
lõike 2 kolmas taane);
► otsustamisprotsessi kaitse (läbipaistvuse määruse artikli 4 lõige 3).
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3. lisa. 2020. aasta eelarve täitmine
1. JAOTIS. PERSONALIKULUD

Eelarverida

Eelarverea kirjeldus

Protsent kulukohustustest
(%)

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

Täidetud kulukohustuste
summa (2)

28 890 500

28 069 126,40

97,16%

(2)/(1)

Täidetud maksekohustuste
summa (4)

Väljamaksete
protsent
maksekohustustest (4)/(3)

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

28 890 500

28 069 126,40

97,16%

0

821 373,60

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma (3)

Tühistatud
summa
(1)–(2)

Põhipalgad

A-1101

Peretoetused

2 470 000

2 281 636,72

92,37%

2 470 000

2 281 636,72

92,37%

0

188 363,28

A-1102

Kodumaalt lahkumise ja
välismaal elamise toetused

3 700 000

3 627 012,53

98,03%

3 700 000

3 627 012,53

98,03%

0

72 987,47

A-110

Kokku:

35 060 500

33 977 775,65

96,91%

35 060 500

33 977 775,65

96,91%

0

1 082 724,35

A-1111

Lähetatud riiklikud eksperdid

1 640 000

1 090 822,71

66,51%

1 640 000

1 090 822,71

66,51%

0

549 177,29

A-1112

Praktikandid

147 000

117 194,88

79,72%

147 000

117 194,88

79,72%

0

29 805,12

A-111

Kokku:

1 787 000

1 208 017,59

67,60%

1 787 000

1 208 017,59

67,60%

0

578 982,41

A-1130

Ravikindlustus

1 650 000

959 836,69

58,17%

1 650 000

959 836,69

58,17%

0

690 163,31

A-1131

Õnnetusjuhtumikutsehaiguskindlustus

208 000

107 708,20

51,78%

208 000

107 708,20

51,78%

0

100 291,80

A-1132

Töötuskindlustus

340 000

334 666,08

98,43%

340 000

334 666,08

98,43%

0

5 333,92

A-1133

Pensioniõiguste loomine või
säilitamine

5 430 000

5 250 971,24

96,70%

5 430 000

5 250 971,24

96,70%

0

179 028,76

A-113

Kokku:

7 628 000

6 653 182,21

87,22%

7 628 000

6 653 182,21

87,22%

0

974 817,79

A-1140

Toetused ja hüvitised sünni
ja surma korral

37 000

36 565,42

98,83%

37 000

36 565,42

98,83%

0

434,58

A-1141

Korralise
sõidukulud

470 000

444 378,73

94,55%

470 000

444 378,73

94,55%

0

25 621,27

A-1142

Vahetustega töö ja valveaeg

40 000

39 132,56

97,83%

40 000

39 132,56

97,83%

0

867,44

A-1149

Muud hüvitised ja toetused

60 000

56 298,51

93,83%

60 000

56 298,51

93,83%

0

3 701,49

A-114

Kokku:

607 000

576 375,22

94,95%

607 000

576 375,22

94,95%

0

30 624,78

A-1150

Ületunnitöö

0

0

0%

0

0

0%

0

0

A-115

Kokku:

0

0

0%

0

0

0%

0

0

A-1200

Töölevõtmisega
kulud

154 000

102 460,98

66,53%

154 000

92 720,98

60,21%

9740

51 539,02

ja

aastapuhkuse

seotud
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A-1100

Eelarverea kirjeldus

Täidetud kulukohustuste
summa (2)

Protsent kulukohustustest
(%)
(2)/(1)

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma (3)

Täidetud maksekohustuste
summa (4)

Väljamaksete
protsent
maksekohustustest (4)/(3)

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

Tühistatud
summa
(1)–(2)

A-1201

Sisseseadmistoetus, ümberasumistoetus, päevarahad,
kolimis- ja sõidukulud

1 260 000

787 758,61

62,52%

1 260 000

787 758,61

62,52%

0

472 241,39

A-120

Kokku:

1 414 000

890 219,59

62,96%

1 414 000

880 479,59

62,27%

9740

523 780,41

A-1300

Lähetuskulud, ametisõitude
kulud ja lisakulud

20 000

1 160,88

5,80%

20 000

1 160,88

5,80%

0

18 839,12

A-130

Kokku:

20 000

1 160,88

5,80%

20 000

1 160,88

5,80%

0

18 839,12

A-1400

Restoranid ja sööklad

10 000

10 000

100,00%

10 000

9000

90,00%

1000

0

A-140

Kokku:

10 000

10 000

100,00%

10 000

9000

90,00%

1000

0

A-1410

Meditsiiniteenused

95 000

95 000

100,00%

95 000

48 128

50,66%

46 872

0

A-141

Kokku:

95 000

95 000

100,00%

95 000

48 128

50,66%

46 872

0

A-1420

Töötajate sotsiaalsuhted

45 000

8875,20

19,72%

45 000

8635,20

19,19%

240

36 124,80

A-1421

Eritoetused puudega inimestele ja eriabi toetused

0

0

0%

0

0

0%

0

0

A-1422

Väikelasteasutused ja koolid

1 001 000

988 512,30

98,75%

1 001 000

913 339,80

91,24%

75 172,50

12 487,70

A-142

Kokku:

1 046 000

997 387,50

95,35%

1 046 000

921 975

88,14%

75 412,50

48 612,50

A-1500

Personali
täiendõpe
keelekursused

483 000

233 808,71

48,41%

483 000

216 282,83

44,78%

17 525,88

249 191,29

A-150

Kokku:

483 000

233 808,71

48,41%

483 000

216 282,83

44,78%

17 525,88

249 191,29

A-1600

Haldusabi
institutsioonidelt

628 000

592 308

94,32%

628 000

493 013,60

78,51%

99 294,40

35 692

A-1601

Ajutised teenused

1 250 000

1 031 352

82,51%

1 250 000

914 757,94

73,18%

116 594,06

218 648

A-160

Kokku:

1 878 000

1 623 660

86,46%

1 878 000

1 407 771,54

74,96%

215 888,46

254 340

A-1700

Esinduskulud

1000

1000

100,00%

1000

0

0%

1000

0

A-170

Kokku:

1000

1000

100,00%

1000

0

0%

1000

0

50 029 500

46 267 587,35

92,48%

50 029 500

45 900 148,51

91,75%

367 438,84

3 761 912,65

1. JAOTIS KOKKU

ja

ühenduse
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Eelarverida

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

67

Eelarverida

68

2. JAOTIS. HALDUSKULUD
Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

Eelarverea kirjeldus

Täidetud kulukohustuste
summa (2)

Protsent kulukohustustest
(%)
(2)/(1)

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma (3)

Täidetud maksekohustuste
summa (4)

Väljamaksete
protsent
maksekohustustest (4)/(3)

Ülekantud RAL
(C8)

Tühistatud
summa

(2)–(4)

(1)–(2)

Üürikulud

3 142 997,55

3 079 383,73

97,98%

3 142 997,55

3 079 383,73

97,98%

0

63 613,82

A-200

Kokku:

3 142 997,55

3 079 383,73

97,98%

3 142 997,55

3 079 383,73

97,98%

0

63 613,82

A-2010

Kindlustus

7000

5500

78,57%

7000

4400

62,86%

1100

1500

A-201

Kokku:

7000

5500

78,57%

7000

4400

62,86%

1100

1500

A-2020

Hooldus ja koristamine

650 000

650 000

100,00%

650 000

590 200

90,80%

59 800

0

A-202

Kokku:

650 000

650 000

100,00%

650 000

590 200

90,80%

59 800

0

A-2030

Vesi, gaas, elekter, küte

210 000

145 000

69,05%

210 000

116 000

55,24%

29 000

65 000

A-203

Kokku:

210 000

145 000

69,05%

210 000

116 000

55,24%

29 000

65 000

A-2040

Ruumide sisustamine

150 000

42 087,78

28,06%

150 000

39 087,78

26,06%

3000

107 912,22

A-204

Kokku:

150 000

42 087,78

28,06%

150 000

39 087,78

26,06%

3000

107 912,22

A-2050

Hoone turvalisus ja valve

1 100 000

1 043 052,80

94,82%

1 100 000

1 026 733,63

93,34%

16 319,17

56 947,20

A-205

Kokku:

1 100 000

1 043 052,80

94,82%

1 100 000

1 026 733,63

93,34%

16 319,17

56 947,20

A-2100

IKT-seadmed
tarkvara

2 180 000

2 115 405,49

97,04%

2 180 000

2 037 157,70

93,45%

78 247,79

64 594,51

A-2101

IKT-seadmete hooldus

575 000

568 976,07

98,95%

575 000

518 982,91

90,26%

49 993,16

6 023,93

A-2103

Analüüs,
programmeerimine, tehniline tugi ja
muud asutuse haldamise
välisteenused

1 745 000

1 713 946,60

98,22%

1 745 000

1 087 726,38

62,33%

626 220,22

31 053,40

A-2104

Sideseadmed

250 000

241 697,08

96,68%

250 000

205 565,54

82,23%

36 131,54

8 302,92

A-210

Kokku:

4 750 000

4 640 025,24

97,68%

4 750 000

3 849 432,53

81,04%

790 592,71

109 974,76

A-2200

Tehnika ja paigaldised

40 000

14 949,44

37,37%

40 000

2 057,91

5,14%

12 891,53

25 050,56

A-220

Kokku:

40 000

14 949,44

37,37%

40 000

2 057,91

5,14%

12 891,53

25 050,56

A-2210

Mööbel

100 000

48 140,35

48,14%

100 000

15 000

15,00%

33 140,35

51 859,65

A-221

Kokku:

100 000

48 140,35

48,14%

100 000

15 000

15,00%

33 140,35

51 859,65

A-2250

Dokumendiraamatukogukulud

1 084 000

925 909,17

85,42%

1 084 000

552 988,42

51,01%

372 920,75

158 090,83

–

riist-

ja

ja
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A-2000

Eelarverea kirjeldus

Täidetud kulukohustuste
summa (2)

1 084 000

925 909,17

80 000

Protsent kulukohustustest
(%)

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma (3)

Täidetud maksekohustuste
summa (4)

Väljamaksete
protsent
maksekohustustest (4)/(3)

Ülekantud RAL
(C8)

Tühistatud
summa

(2)–(4)

(1)–(2)

85,42%

1 084 000

552 988,42

51,01%

372 920,75

158 090,83

44 000

55,00%

80 000

35 200

44,00%

8 800

36 000

(2)/(1)

A-225

Kokku:

A-2300

Kirja- ja kontoritarbed

A-230

Kokku:

80 000

44 000

55,00%

80 000

35 200

44,00%

8 800

36 000

A-2320

Panga- ja muud finantstasud

665 500

650 333,33

97,72%

665 500

400 815,91

60,23%

249 517,42

15 166,67

A-232

Kokku:

665 500

650 333,33

97,72%

665 500

400 815,91

60,23%

249 517,42

15 166,67

A-2330

Õigusabikulud

25 000

0

0%

25 000

0

0%

0

25 000

A-233

Kokku:

25 000

0

0%

25 000

0

0%

0

25 000

A-2350

Mitmesugused
kindlustuskulud

1000

12,97

1,30%

1000

12,97

1,30%

0

987,03

A-2351

Haldustõlgete ja suulise tõlke
kulud

200 000

189 535

94,77%

200 000

189 535

94,77%

0

10 465

A-2352

Transpordi- ja kolimiskulud

73 000

27 431,39

37,58%

73 000

27 431,39

37,58%

0

45 568,61

A-2353

Ärinõustamine

356 112,45

301 376,84

84,63%

356 112,45

59 523,84

16,71%

241 853

54 735,61

A-2354

Üldkoosolekute kulud

5 000

2 823,16

56,46%

5 000

823,16

16,46%

2 000

2 176,84

A-2355

Väljaanded

A-2356

Muud halduskulud

A-235

Kokku:

A-2400

Postikohaletoimetamiskulud

A-240

Kokku:

A-2410

Sidetasud

660 000

A-241

Kokku:

660 000
13 349 610

12 481 236,63

2. JAOTIS KOKKU

ja

5 000

5 000

100,00%

5 000

3 191,01

63,82%

1 808,99

0

10 000

3 217,64

32,18%

10 000

1 424,64

14,25%

1 793

6 782,36

650 112,45

529 397

81,43%

650 112,45

281 942,01

43,37%

247 454,99

120 715,45

35 000

35 000

100,00%

35 000

32 000

91,43%

3 000

0

35 000

35 000

100,00%

35 000

32 000

91,43%

3 000

0

628 457,79

95,22%

660 000

417 743,45

63,29%

210 714,34

31 542,21

628 457,79

95,22%

660 000

417 743,45

63,29%

210 714,34

31 542,21

93,50%

13 349 610

10 442 985,37

78,23%

2 038 251,26

868 373,37
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Eelarverida

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

69

Eelarverida

70

3. JAOTIS. TEGEVUSKULUD

Eelarverea kirjeldus

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

Tühistatud
kulukohustuste
assigneeringud
(1)–(2)

Tühistatud
maksekohustuste
assigneeringud
(3)–(4)*

20,84%

8 500

90 447,62

90 447,62

2 489 740,60

47,43%

0

2 182 506,71

2 760 024,40

65 235

65 235,00

100,00%

0

50 000

0

300 000

70 860,00

23,62%

0

90 200

229 140

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

Täidetud
kulukohustuste summa
(2)

Protsent
kulukohustustest (%)
(2)/(1)

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(3)

Täidetud maksekohustuste
summa (4)

Väljamaksete
protsent
maksekohustustest (%)
(4)/(3)

125 000

34 552,38

27,64%

125 000

26 052,38

5 265 000

3 082 493,29

58,55%

5 249 765

50 000

0

0%

300 000

209 800

69,93%

Juhtimine

B3-101

Fondi toetamise tegevus

B3-102

Valmisolek
kriisilahenduseks

B3-103

Kriisilahendusraamistik

B-310

Kokku:

5 740 000

3 326 845,67

57,96%

5 740 000

2 651 887,98

46,20%

8 500

2 413 154,33

3 079 612,02

B3-111

Teabevahetus

3 200 890

1 021 390,46

31,91%

3 200 890

992 652,13

31,01%

0

2 179 499,54

2 208 237,87

B3-112

Lähetused

850 000

193 938,05

22,82%

850 000

143 938,05

16,93%

50 000

656 061,95

656 061,95

B3-113

Tarkvarapakett
infosüsteemid

ja

4 174 200

2 731 507,10

65,44%

4 174 200

2 841 781,53

68,08%

0

1 442 692,90

1 332 418,47

B3-114

Andmetöötlussideseadmed

ja

1 630 800

962 577,91

59,02%

1 630 800

634 800,78

38,93%

0

668 222,09

995 999,22

B3-115

IT-teenused:
tarkvaraarenduse ja tugiteenuste
nõustamine

4 725 000

4 612 093,62

97,61%

4 725 000

4 608 069,43

97,53%

0

112 906,38

116 930,57

B-311

Kokku:

14 580 890

9 521 507,14

65,30%

14 580 890

9 221 241,92

63,24%

50 000

5 059 382,86

5 309 648,08

B3-200

Apellatsioonikomisjon

1 000 000

213 333,63

21,33%

1 000 000

135 985,92

13,60%

77 347,71

786 666,37

786 666,37

B3-201

Teabevahetus kriisi ajal

1 000 000

0

0%

1 000 000

0

0%

0

1 000 000

1 000 000

B3-202

Fondi
ettenägematute
kulude reserv

3 000 000

0

0%

3 000 000

0

0%

0

3 000 000

3 000 000

B3-203

Õigusvaldkond
kohtuvaidlused

ja

14 000 000

5 321 840,74

38,01%

14 000 000

1 644 015,75

11,74%

0

8 678 159,26

12 355 984,25

B3-204

Konsultatsioonid
nõustamine

ja

15 000 000

4 500 000

30,00%

15 000 000

486 030,00

3,24%

0

10 500 000

14 513 970

B3-205

Kriisi
ettenägematute
kulude reserv

100 000

1 000

1,00%

100 000

0

0%

1 000

99 000

99 000

B-320

Kokku:

34 100 000

10 036 174,37

29,43%

34 100 000

2 266 031,67

6,65%

78 347,71

24 063 825,63

31 755 620,62

3. JAOTIS KOKKU

54 420 890

22 884 527,18

42,05%

54 420 890

14 139 161,57

25,98%

136 847,71

31 536 362,82

40 144 880,72
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B3-100

KRIISILAHENDUSNÕUKOGU 2020. AASTA KOGUEELARVE I OSA

Eelarverea kirjeldus

Täidetud
kulukohustuste summa
(2)

Protsent
kulukohustustest (2)/
(1)

Maksekohustuste
assigneeringute
tehingusumma (3)

Täidetud
maksekohustuste summa
(4)

117 800 000

81 633 351,16

69,30%

117 800 000

70 482 295,45

Väljamaksete
protsent maksekohustustest
(%) (4)/(3)

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

Tühistatud
kulukohustuste
assigneeringud
(1)–(2)

Tühistatud
maksekohustuste
assigneeringud
(3)–(4)

2 542 537,81

36 166 648,84

44 775 166,74

KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
2020. AASTA

KOGUEELARVE

59,83%

I OSA

EELARVE TÄITMINE 2020. AASTAL – II OSA – ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
EELARVE TÄITMINE / FONDI RAHASTAMISALLIKAS R0 – 2020. AASTA SIHTOTSTARBELINE TULU
1. jaanuaril 2020
kasutatav eelarve

Eelarveread

B4-000 Fondi kasutamine kriisilahenduse skeemide raames

B4-010 Investeeringud

B4-011 Investeerimistulu

Kohustused
võetud enne
2020. aastat

2020. aastal
võetud kulukohustused
kokku (2)

Kulukohustuste
protsent assigneeringutest (%)
(2)/(1)

Makstud
kogusumma
(3)

Maksete
protsent
assigneeringutest (3)/(1)

Ülekantud
kulukohustuste
assigneeringud
(1)–(2)

Ülekantud maksekohustuste
assigneeringud
(1)–(3)

0

0

1

0

0%

0

0%

0

1

29 028 388 351,13

37 438 845 729,96

0

0

0%

0

0%

37 438 845 729,96

37 438 845 729,96

145 186 752,92

368 385 399,99

14 791 673,47

148 206 280,74

40,23%

96 380 254,69

26,16%

220 179 119,25

272 005 145,30

1 707

7 401,50

894,50

5 387,60

72,79%

4 210,40

56,89%

2 013,90

3 191,10

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0

29 173 576 811,05

37 807 238 531,45

14 792 568,97

148 211 668,34

0,39%

96 384 465,09

0,25%

37 659 026 863,11

37 710 854 067,36

B4-031 Pangatasud ja -lõivud

B4-032
Üleminekulaenude
vahendustasud

KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
KOGUEELARVE II OSA

Lõplikud assigneeringud (1)

Ühtne Kriisilahendusnõukogu I Aastaaruanne 2020

Eelarverida

Kulukohustuste
assigneeringute
tehingusumma
(1)

AASTA N EELARVE TÄITMISE TULEMUS (ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU FINANTSMÄÄRUSE ARTIKKEL 16)
Eelarveread
B9-000

Eelarveread
Tasakaalustamine reservist

Kulukohustuste
assigneeringud

59 359 169,28

Võetud kulukohustused
0

Kulukohustuste
protsent (%)

Maksekohustuste
assigneeringud

0%

59 359 169,28

Täidetud maksekohustused

Maksete
protsent (%)

Ülekantud
kulukohustuste
assigneeringud

0

0%

59 359 169,28

Ülekantud maksekohustuste
assigneeringud
59 359 169,28

71

72
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4. lisa. 2020. aasta
ametikohtade loetelu
2019
Kategooria ja
palgaaste

Ametikohtade
loetelu ELi eelarves

2020
Tegelik personal
aasta lõpus

Ametikohtade loetelu
ELi hääletatud
eelarves

Tegelik personal
aasta lõpus

AD16

0

0

0

0

AD15

0

0

0

0

AD14

0

0

0

0

AD13

6

0

6

AD 12

6

4

9

4

AD11

10

4

13

6

AD10

12

11

17

8

AD9

60

21

55

28

AD8

70

52

65

55

AD7

56

47

65

50

AD6

65

74

66

87

AD5

30

70

29

65

315

283

325

303

AST11

0

0

0

0

AST10

0

0

0

0

AST9

0

0

0

0

AST8

0

0

0

0

AST7

4

0

0

0

AST6

7

0

1

0

AST5

10

2

7

3

AST4

16

15

24

18

AST3

14

24

14

21

AST2

6

2

3

3

AST1

2

1

2

0

59

44

51

45

AST/SC6

0

0

0

0

AST/SC5

0

0

0

0

AST/SC4

2

0

0

0

AST/SC3

12

0

12

AST/SC2

7

4

9

11

AST/SC1

5

19

3

13

AD kokku

AST kokku

AST/SC kokku
Kõik kokku
SNE

26

23

24

24

400

350

400

372

35

22

35

19

73
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5. lisa. Töötajate arv
kodakondsuse ja soo järgi
TÖÖTAJATE ARV KODAKONDSUSE JÄRGI 2020. AASTA LÕPUS
Kodakondsus

2020
Number

%

AT

5

1,3%

BE

42

11,3%

BG

12

3,2%

CY

3

0,8%

CZ

3

0,8%

DE

30

8,1%

DK

1

0,3%

EL

41

11,0%

EE

0

0,0%

ES

36

9,7%

FI

2

0,5%

FR

34

9,1%

HR

7

1,9%

HU

4

1,1%

IE

10

2,7%

IT

53

14,2%

LT

4

1,1%

LU

1

0,3%

LV

3

0,8%

MT

2

0,5%

NL

6

1,6%

PE

0

0,0%

PL

19

5,1%

PT

9

2,4%

RO

30

8,1%

SE

2

0,5%

SI

4

1,1%

SK

4

1,1%

UK

5

1,3%

372

100,0%

Kõik kokku

TÖÖTAJATE ARV SOO JÄRGI 2020. AASTA LÕPUS
Seisuga 31. detsember 2020 oli SRB ajutiste teenistujate seas 166 naist ja 206 meest.

Sugu

2020
Number

%

Mehed

206

55,4%

Naised

166

44,6%
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6. lisa. 2020. aasta lõplik
raamatupidamisaruanne
FINANTSSEISUNDI ARUANNE 31. DETSEMBRI 2020. AASTA SEISUGA
(eurodes)
Kirjeldus
PÕHIVARAD

2020

2019

Muutus

11 231 385 307,80

10 087 874 557,10

1 143 510 750,70

Immateriaalne vara

7 008 189,64

4 163 596,42

2 844 593,22

Materiaalne vara

2 399 131,80

2 401 022,26

–1 890,46

11 221 977 986,36

10 081 309 938,42

1 140 668 047,94

Pikaajalised eelmaksed

0

0

0

Pikaajalised nõuded

0

0

0

31 036 674 424,39

22 838 681 282,01

8 197 993 142,38

2 345 078 671,17

1 051 468 273,79

1 293 610 397,38

0

35 000,00

–35 000

21 720 867,72

15 534 534,64

6 186 333,08

Raha ja raha ekvivalendid

28 669 874 885,50

21 771 643 473,58

6 898 231 411,92

VARAD KOKKU

42 268 059 732,19

32 926 555 839,11

9 341 503 893,08

NETOVARA

37 632 689 691,28

29 191 715 238,95

8 440 974 452,33

Akumuleerunud reservid

29 042 778 346,02

22 052 522 355,46

6 990 255 990,56

8 326 063 675,62

6 990 255 990,56

1 335 807 685,06

0

0

0

265 857 734,64

148 936 892,93

116 920 841,71

–2 010 065

0

–2 010 065

4 620 854 078,24

3 720 861 853,96

899 992 224,28

0

0

0

14 148 937

0

14 148 937

4 509 398 953,49

3 608 649 866,31

900 749 087,18

Muud pikaajalised kohustused

97 306 187,75

112 211 987,65

–14 905 799,90

LÜHIAJALISED KOHUSTISED

14 515 962,67

13 978 746,20

537 216,47

651 600

686 400

–34 800

13 864 362,67

13 292 346,20

572 016,47

42 268 059 732,19

32 926 555 839,11

9 341 503 893,08

Müügivalmis finantsvara (põhivara)

KÄIBEVARA
Müügivalmis finantsvara (käibevara)
Lühiajalised eelmaksed
Lühiajalised nõuded

Aasta majandustulemus (fond)
Aasta majandustulemus (haldus)
Õiglase väärtuse ümberhindamise reserv
Netovara kindlustusmatemaatilisest kasumist/
kahjumist
PIKAAJALISED KOHUSTISED
Riski- ja kulueraldised
Hüvitised töötajatele
SRB spetsiifiliste tegevustega (tagasivõtmatud maksekohustused) seotud pikaajalised
kohustused

Riski- ja kulueraldised (lühiajalised)
Nõuded
ERALDISED JA KOHUSTUSED KOKKU
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7. lisa. 2020. aastal algatatud
hankemenetlused
2020. aastal algatatud hankemenetluste liigid
Väga

madala

väärtusega

läbirääkimistega

menetlused

16

(1 000,01 > 15 000,00)
Väikse väärtusega ja keskmise väärtusega läbirääkimistega menetlused
(15 000,01 > 139 000,00)

5

Avatud hankemenetlus (>= 139 000,00)
Piiratud hankemenetlus (>= 139 000,00)
Läbirääkimistega erimenetlus

26

Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

1

Konkurentsi taasavamine SRB ja institutsioonidevaheliste raamlepingute
alusel

7

Erand hankemenetlusest

1

MADALA JA KESKMISE VÄÄRTUSEGA LÄBIRÄÄKIMISTEGA MENETLUSED
(15 000,01 > 139 000,00)
Lepingu
number

Määratud
ülemmäär

Valdkond

Seisund

NEG/8/2020

Ettevõtte disaini värskendamine, käsiraamat ja vormid

Leping sõlmitud

44 100

NEG/9/2020

Üritused ja juhendamine

Leping sõlmitud

24 500

NEG/14/2020

Kestliku mööbli tarne

Leping sõlmitud

29 579,50

NEG/45/2020

Portfelli
mgmt
pakkumine

NEG/63/2019

Belgia õigusega seotud õigusteenuste
osutamine

võrdlusaluste

Pooleli
Leping sõlmitud

130 000
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LÄBIRÄÄKIMISTEGA ERIMENETLUS (ARTIKKEL 11)
Lepingu
number

Valdkond

Õiguslik alus

Seisund

Määratud
ülemmäär

Bloomberg 2020–2023

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt b EL
FR

Leping
sõlmitud

1 481 976,51

NEG/5/2020

Financial Timesi tellimus 2020–2021

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt b EL
FR

Leping
sõlmitud

58 176

NEG/13/2020

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

5 200 000

NEG/16/2020

Õigusteenuse osutamine, personal

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

48 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

100 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

100 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

100 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

90 000

NEG/23/2020

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

80 000

NEG/24/2020

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

73 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

80 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

80 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

80 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

80 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

100 000

NEG/2/2020

NEG/17/2020

NEG/18/2020

NEG/21/2020

NEG/22/2020

NEG/25/2020

NEG/26/2020

NEG/27/2020

NEG/28/2020

NEG/29/2020
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Lepingu
number

Valdkond

Õiguslik alus

Seisund

Määratud
ülemmäär

NEG/31/2020

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

90 000

NEG/32/2020

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

80 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

100 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

100 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

100 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

280 000

NEG/37/2020

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

115 000

NEG/39/2020

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

100 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

150 000

Kohtuvaidluste faktilise toe pakkumine

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt b EL
FR

Leping
sõlmitud

250 000

Õigusnõustamine kohtumenetlustes

Artikkel 83
SRB
FR; I lisa, artikli 11
lõike 1 punkt h EL
FR

Leping
sõlmitud

300 000

NEG/33/2020

NEG/34/2020

NEG/35/2020

NEG/36/2020

NEG/4/2020

NEG/46/2020

NEG/48/2020

ERAND HANKEMENETLUSTEST
Lepingu number

Valdkond

Selgitus

Seisund

SRB/Art84/1/2020

Ühtse Kriisilahendusnõukogu väärtpaberiportfelli valitsemise teenused

Artikkel 84 SRB FR

Määratud
ülemmäär

Pooleli

KONKURENTSIMENETLUSTE TAASAVAMINE SRB RAAMLEPINGUTE ALUSEL
Lepingu number

Valdkond

Seisund

Määratud
ülemmäär

OP/5/2017 - SC8

Õigusnõustamine

Leping sõlmitud

1 750 000

OP/5/2017 - SC9

Õigusnõustamine

Leping sõlmitud

50 000

OP/1/2018 - SC1

Strateegilise nõustamise, investeerimispanganduse ja ettevõtete finantseerimise nõustamise
pakkumine

Leping sõlmitud

1 750 000
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Lepingu number

Valdkond

Seisund

OP/2/2018 - SC2

Nõu
ja
abi
andmine
finantshindamisel

majandus-

ja

OP/2/2019 - SC1

Finantsaruannete analüüsi ja raamatupidamisnõustamise osutamine

Määratud
ülemmäär

Leping sõlmitud

2 000 000

Leping sõlmitud

500 000

KONKURENTSIPÕHINE LÄBIRÄÄKIMISTEGA HANKEMENETLUS
Lepingu number
SRB/OP/1/2020

Valdkond
Pankade valimine euromaksete tegemiseks peamiselt
ühtses euromaksete piirkonnas

Seisund
Leping sõlmitud
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8. lisa. SRB 2020. aasta
tööprogrammi peamiste
tulemusnäitajate kokkuvõte
Number

SRB 2020. aasta peamised
tulemusnäitajad

Eesmärk

Väärtus

Märkused

KÕIKIDE PANKADE KRIISILAHENDUSKÕLBLIKKUSE TUGEVDAMINE

1

Kriisilahenduskavade
väljatöötamine pangandusgruppide jaoks, mis
on otseselt SRB pädevuses, pöörates
erilist tähelepanu kriisilahenduse
strateegia rakendamisele, sealhulgas siduvad välised ja sisemised
MRELi eesmärgid, võttes arvesse
muudetud õigusraamistikku

2

Tasakaaluolekus 12-kuulise kriisilahenduse kavandamise tsükli
rakendamine kõigi pangandusgruppide jaoks, mis kuuluvad SRB
otsesesse pädevusse, ajavahemikus
alates 2020. aasta II kvartalist kuni
2021. aasta I kvartalini (22)

3

Kõigi krediidiasutuste ja investeerimisühingute otsese vastutuse all
olevate pangagruppide jaoks kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise
strateegiate algatamine, mille puhul
on põhiliseks kriisilahenduse strateegiaks valitud kohustuste ja
nõudeõiguste teisendamise vahend

4

Iga-aastase
kriisilahenduskõlblikkuse
hindamise
käivitamine,
tuvastades kriisilahenduskõlblikkuse
võimalikud takistused ja määratledes kõikide pankade individuaalsed
prioriteedid

5

Riiklike
kriisilahendusasutuste
esitatud
kriisilahendusotsuste
kavandite hindamine, mis käsitlevad
vähem olulisi asutusi nende otsese
pädevuse piires

100%

100%

90%

100%

100%

100%

SRB koostas kõikide kriisilahenduskavade
kavandid, mis olid 2020. aasta kriisilahenduse kavandamise tsükli jaoks ette nähtud.

100%

Vaatamata COVID19 pandeemiale hoidis SRB
2020. aasta tsüklit õigel teel ning viisi edukalt
läbi eelmise aasta kavandamis- ja ettevalmistustööd. Mõningaid viivitusi heakskiitmise
etapis välistel põhjustel (nt BRRD2 riiklik ülevõtmine) ei võeta arvesse.

< 100%

Kõik asjaomased pangad on esitanud
2020. aastal kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise strateegia. SRB esitas pankadele
nõuded kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise
strateegia
väljatöötamiseks.
See nõue on lisatud 2020. aastal avaldatud
dokumenti pankadele esitatavate ootuste
kohta (EfB). Tegevussuunised kohustuste
ja nõudeõiguste teisendamise kohta töötas
välja ka asjaomane ITN ja need avaldati
2020. aastal.

100%

SRB on iga panga kriisilahenduskava osana
välja töötanud võimalike takistuste kindlakstegemise poliitika ning kriisilahenduse
kavandamise tsükli ja kriisilahenduskõlblikkuse hindamise.

100%

SRB hindas kõiki vähem oluliste asutuste
kriislahendusmeetmete kavandeid, millest
on teatanud riiklikud kriisilahendusasutused
ja mis on CoFras ette nähtud.

13 põhimõtet/
suunist

SRB töötas välja 2020. aasta MRELi poliitika,
millega rakendati mõningaid SRMR2, BRRD2
ja CRRD2 sätteid. Lisaks töötati välja ja avaldati
tegevussuunised finantsturutaristute ja operatiivse järjepidevuse kohta kriisilahenduses.
Kriisilahenduse kavandamise käsiraamatut
uuendati ja SRB avaldas ka oma pankadele
esitatavate ootuste dokumendi. Viimasena
töötas SRB välja likviidsust käsitlevad tegevussuunised, MISi hindamise andmekogumi
ja tegevussuunised kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise kohta.

TÖÖKINDLA KRIISILAHENDUSRAAMISTIKU EDENDAMINE

6

Uute SRMR2, BRRD2 ja CRRD2 eeskirjade rakendamine SRB sisemise
poliitika ja tegevussuuniste kohaselt
kooskõlas tööprogrammiga

> 5 põhimõtet/
suunist
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Number

SRB 2020. aasta peamised
tulemusnäitajad
Läbirääkimised GSIBsid käsitlevate
koostöölepingute üle või nende
sõlmimiseks, mille puhul on SRB vastuvõttev asutus.

Eesmärk

90%

Väärtus

90%

SRB on sõlmimas GSIBsid käsitlevaid
koostöölepinguid, mille puhul on SRB vastuvõttev asutus. Ühinemine vastuvõtva
riigi koostöölepinguga toimus 2020. aastal;
ning kokkuleppe sõlmiti viie koostöölepinguga ühinemise kohta (mis vormistatakse
2021. aastal).

75%

Aastal 2020 saavutati EKPga tehniline
kokkulepe ühtse vastastikuse mõistmise
memorandumi vormi kohta, mis on aluseks
riigipõhistele läbirääkimistele mitteosalevate
liikmesriikide ametiasutustega.

100%

SRB esindajad osalesid 100% asjakohastel
Euroopa ja rahvusvahelistel foorumitel, et
rikastada SRB poliitikatööd ja jagada SRB
poliitilisi seisukohti. SRB osales aktiivselt ja
panustas SRB seisukohtadesse kõikidel koosolekutel, kuhu ta oli kutsutud, nii Euroopa kui
ka rahvusvahelises kontekstis. See hõlmas
nõupidamisi erinevatel nõukogu koosseisude
istungitel, finantsstabiilsuse nõukogu (FSB)
kriisilahenduse juhtrühma ning asjaomaste
alarühmade ja töövoogude kohtumisi,
samuti kahe- ja mitmepoolseid teabevahetusi kolmandate riikide jurisdiktsioonidega.

94 koolitust

SRB korraldas 2020. aastal 94 eraldi
koolitust erinevatel kriisilahendusega seotud
teemadel erinevatele osalejate rühmadele
(SRB töötajad, riiklikud kriisilahendusasutused, JST/EKP).

100%

Aastal 2020 lisasid riiklikud kriisilahendusasutused oma riiklikesse käsiraamatutesse
täiendavat asjakohast teavet riiklike maksejõuetusmenetluste kohta, mida juhendas
SRB kriisilahenduse taktikarühm. Riiklike
käsiraamatutega tuleb täiendavat tööd teha
(nt kriisilahenduse vahendite kasutuselevõtt).

7
Vastastikuse mõistmise memorandumite läbirääkimised EKP /
ühtse järelevalvemehhanismi ning
mitteosalevate liikmesriikide järelevalve- ja kriisilahendusasutustega

8

Aktiivne osalemine asjakohastel
Euroopa ja rahvusvahelistel foorumitel, et täiustada SRB tegevust
poliitikavaldkonnas ja jagada SRB
poliitika seisukohti

9

SRB töötajatele kriisilahendusega
seotud koolituste pakkumine

75%

Osalus 100%

> 15 koolitust

Märkused

TÕHUSA KRIISIOHJE TEOSTAMINE

10

Riiklike
kriisilahendusasutuste
riiklike kriisiohjamise käsiraamatute
edenemise koordineerimine koosolekute kaudu

100%

Aastal 2020 korraldas SRB kaks õppust,
et testida kriisivalmidust koos pangandusliitu
kuuluvate
ja
mittekuuluvate
kriisilahendusasutustega ning väliste sidusrühmadega järgmiselt.

11

Õppuste läbiviimine, et testida
kriisiks valmisolekut koos pangandusliidu,
pangandusliitu
mittekuuluvate kriisilahendusasutuste ja väliste sidusrühmadega ning
saadud kogemuste integreerimine
SRB kriisi käsiraamatusse
Ühtse
kriisilahendusfondi
kasutuselevõtmine

- TPLE-õppus (oktoober ja november 2020):
pangandusliidu asutuste (EKP ja komisjon),
Ühendkuningriigi ja USA ametiasutuste
kaasamine.

2 õppust

100%

- Tehniline test R4C-platvormi kohta:
kaasatud on CY ja IE riiklikud kriisilahendusasutused ning komisjon, EKP ja EBA.
Aastal 2020 on SRB läbi vaadanud oma
sähvikud ja kriisiohje käsiraamatu (CGH),
sealhulgas kõik simulatsiooni õppustest
saadud asjakohased õppetunnid.
Ühtset kriisilahendusfondi (SRF) on testitud
kriisilahendusjuhtumi iga-aastase õppuse
raames. SRB jätkab tööd kapitali- ja/või likviidsustoetuseks kasutatavate optimaalsete
rahastamisvahendite analüüsiga, hõlmates
kriisilahenduse vahendite kõiki võimalikke
kombinatsioone.

81

Ühtne Kriisilahendusnõukogu I Aastaaruanne 2020

Number

12

SRB 2020. aasta peamised
tulemusnäitajad
2020. aasta
investeerimiskava
rakendamine ja 2021. aasta kava
koostamine

13

IT-täiustuste rakendamine seoses
andmete kogumise ja ex ante osamaksete arvutamisega

14

Ühise eelarvepõhise kaitsekorra
lepingute rakendamine ja SRB tagasimaksevõime
metoodika
väljatöötamine

Eesmärk

100%

100%

100%

Väärtus

Märkused

100%

SRB
jätkas
2020. aastal
investeeringuid
väärtpaberitesse
ning
rakendas
2020. aasta investeerimiskava mitmes osas.
Investeerimiskava aastaks 2021 koostati
2020. aasta III kvartali lõpuks ja kinnitati
2020. aasta IV kvartali lõpus nagu igal aastal.

100%

SRB korraldas oma ex ante andmete
kogumise, kontrollimise ja arvutamise
protsesside olulise digitaalse ümberkujundamise, mille tulemusena suurenes SRB
ressursside tootlikkus ja oluliselt vähenes
andmetega käsitsi manipuleerimine, vähendades seega tegevusriske

100%

Kokkulepped saavutati
võimaldas SRB-l töötada
suutlikkuse metoodika,
2020. aastal metoodilise
põhimõtete üle.

100%

IKT juhtkomitee ja SRB esimees kiitsid
muudatused IKT tööprogrammis heaks
erinevate projektide harta vastuvõtmisega.
Kokkulepitud
IKT-programmi
rakendati
vastavalt projektide lähtealustele.

2020. aastal, mis
välja tagasimakse
samuti otsustada
lähenemisviisi ja

ÕHUKESE JA TÕHUSA ORGANISATSIOONI LOOMINE

15

IKT
programmi
rakendamine
kooskõlas IKT juhtkomiteega

100%

Iga päringu puhul arvestatakse vastamiseks
tööpäevi, alates päringu esitamise kuupäevast kuni vastuse kuupäevani. Kõikide
esitatud päringute asjaomaste perioodide
keskmine oli 2020. aastal 6, 12 päeva.
100%
16

Kõigi nõuetele vastavuse ja õigusnõustamise taotluste õigeaegne
käsitlemine2

90%
96,09%

2

17

Arvete õigeaegne maksmine

18

2020. aasta täidetud või töölevõtukonkursiga hõlmatud ametikohtade
loetelu

19

Eelarve täitmise määra iga-aastane
paranemine (välja arvatud SRB ettenägematud kulud).

20

SRB ja sektori vahelise dialoogi
korraldamine

Õigusteenistus sai 2020. aastal märkimisväärse arvu päringuid, mille eesmärk oli
esitada vähemalt 90% õigusnõustamise
päringutele esialgne vastus kahe nädala
jooksul. Päringu puhul märgitakse üles
päringu esitamise kuupäev ja kuupäev,
mil õigusteenistus esmase vastuse esitas.
Päringu saamise kuupäeva ja esmase nõustamise kuupäeva põhjal menetleti 96,09%
päringutest kahe nädala jooksul, ületades
seega 90% eesmärki.

97,40%

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

Täidetud

Seisuga 31. detsember 2020 olid täidetud
372 ametikohta, töölevõtmise protsess oli
pooleli 12 täiendava ametikoha puhul ning
16 vaba ametikohta olid hõlmatud käimasoleva konkursiga.

10%

10,80%

Hoolimata COVID-19 pandeemia põhjustatud erakorralistest asjaoludest, paranes
2020. aastal eelarve täitmise määr, mis
väljendub
lõplikust
eelarvest
tehtud
maksetes.

I kvartaliks

100%

Aastal 2020
korraldati
dialoogi sektoriga, nimelt
14. detsembril 2020.

97%

I kvartaliks

kaks
SRB
15. juunil ja

SRB õigusteenistus ja SRB vastavusosakond jagati 2020. aastal kaheks ja seetõttu peeti asjakohasemaks, et asjaomasel
varem omandatud KPI-l on kaks eraldi väärtust.
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9. lisa. Täiskogu liikmed
TÄISKOGU LIIKMED 31. DETSEMBRI 2020. AASTA SEISUGA
AMET

NIMI

ASUTUS

Esimees

Elke KÖNIG

SRB

Aseesimees

Jan Reinder de
Carpentier

SRB

Täistööajaga nõukogu liige

Sebastiano
LAVIOLA

SRB

Täistööajaga nõukogu liige

Jesús SAURINA
SALAS

SRB

Täistööajaga nõukogu liige

Boštjan JAZBEC

SRB

Täistööajaga nõukogu liige

Pedro MACHADO

SRB

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Thorsten PÖTZSCH

Saksamaa,
Bundesanstalt
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Luis Augusto
Maximo DOS
SANTOS

Portugal, Banco de Portugal

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Jožef BRADEŠKO

Sloveenia, Banka Slovenije

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Frédéric
VISNOVSKY

Prantsusmaa, Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Paula CONTHE

Hispaania, FROB (Hispaania kriisilahenduse
täitevasutus)

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Steven VANACKERE

Belgia, National Bank of Belgium

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Michalis
STYLIANOU

Küpros, Central Bank of Cyprus

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Vasileios
MADOUROS

Iirimaa, Central Bank of Ireland

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Gediminas ŠIMKUS

Leedu, Bank of Lithuania

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Maria MAVRIDOU

Kreeka, Bank of Greece

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Enzo SERATA

Itaalia, Banca d’Italia – kriisilahendusüksus

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Jelena LEBEDEVA

Läti, Financial and Capital Market Commission

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Romain STROCK

Luksemburg, Commission de Surveillance du
Secteur Financier

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Nicole
STOLK-LUYTEN

Madalmaad, De Nederlandsche Bank

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Ľuboš JANČÍK

Slovakkia, Slovak Resolution Council

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Aldo GIORDANO

Malta, Malta Financial Services Authority

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Riin HEINASTE

Eesti, Finantsinspektsioon (Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutus)

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Kalin HRISTOV

Bulgaaria, Bulgarian National Bank

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Eduard MÜLLER

Austria, Austrian Financial Market Authority

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Tuija TAOS

Soome, Finnish Financial Stability Authority

für
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AMET

NIMI

ASUTUS

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes
esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Roman ŠUBIĆ

Horvaatia, Croatian National Bank

Vaatleja vastavalt
artiklile 1.6

täiskogu

kodukorra

Petar DZELEPOV

Bulgaaria, Financial Supervision Commission
(FSC)

Vaatleja vastavalt
artiklile 1.6

täiskogu

kodukorra

Marija HREBAC

Horvaatia, State Agency for Deposit Insurance
and Bank Resolution

Vaatleja vastavalt
artiklile 1.6

täiskogu

kodukorra

Angel ESTRADA

Hispaania, Banco de España – (Hispaania
ennetav kriisilahendusasutus)

Vaatleja vastavalt
artiklile 1.4

täiskogu

kodukorra

Linette FIELD

Euroopa Keskpank (EKP)

Vaatleja vastavalt
artiklile 1.4

täiskogu

kodukorra

John BERRIGAN

Euroopa
Komisjon,
finantsstabiilsuse,
finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu
peadirektoraat

Vaatleja vastavalt
artiklile 1.7

täiskogu

kodukorra

Francesco MAURO

Euroopa Pangandusjärelevalve
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10. lisa. Sõnastik
Kriisilahenduse kolleegiumid

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

Sisemine kriisilahendusmeeskond (IRT)

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

Kriisilahenduskõlblikkuse
hindamine

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

Omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõue
(MREL)

Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude peab kehtestama kriisilahendusasutus, et tagada kriisilahenduse vahendite, sealhulgas kohustuste ja
nõudeõiguste teisendamise vahendi tõhus kohaldamine, st omakapitali ja võla
mahakandmine või konverteerimine.

Võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõte (NCWO)

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

Ühine
kaitsekord

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

eelarvepõhine

Panganduspakett

Terviklik reformide pakett, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 2016. aasta
novembris ja mille eesmärk on võtta pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi, ühtse kriisilahenduskorra määruse ning kapitalinõuete määruse
ja direktiivi (CRD IV) muutmise teel Euroopa õiguskeskkonda üle mitmesugused
rahvusvaheliste õigusraamistike elemendid, mis käsitlevad näiteks kogu kahjumikatmisvõimet. Kaasseadusandjad jõudsid panganduspaketi suhtes lõplikule
kokkuleppele 2019. aasta alguses

Euroopa Liiduga suhtlemine
Isiklikult
Kogu Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Lähima teabekeskuse
aadressi leiate veebisaidilt: https://europa.eu/european-union/contact_et
Telefoni või e-posti teel
Europe Direct on teenistus, mis vastab teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Saate
selle teenistusega ühendust võtta
– tasuta telefoninumbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (teatud operaatorite kõned võivad olla
tasulised),
– järgmisel tavanumbril: +32 2299 9696 või
– e-posti teel aadressil: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi kohta teabe leidmine
Internetist
Teave Euroopa Liidu kohta kõigis ELi ametlikes keeltes on saadaval Euroopa Liidu
veebilehel: https://europa.eu/european-union/index_et
ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saate alla laadida või tellida aadressil:
https://publications.europa.eu/et/publications. Tasuta väljaannete mitu eksemplari
on võimalik saada, võttes ühendust Europe Directi või kohaliku teabekeskusega (vt
https://europa.eu/european-union/contact_et).
Liidu õigus ja sellega seotud dokumendid
Juurdepääsuks ELi õigusteabele, sealhulgas kõigile ELi õigusaktidele alates
1951. aastast kõigis ametlikes keeltes, vt EUR-Lex aadressil: http://eur-lex.europa.eu
ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaali (http://data.europa.eu/euodp/et) kaudu saab
juurdepääsu ELi andmestikele. Andmeid saab alla laadida ja tasuta kasutada ärilistel
ja mitteärilistel eesmärkidel.
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