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Pratarmė
2020 m. BPV užbaigė penktus savo
veiklos metus. Galima drąsiai teigti,
kad šie metai buvo nepanašūs
į jokius kitus. Kaip ir kitos
organizacijos
visame
pasaulyje,
dėl Covid-19 pandemijos BPV savo
veiklą daugiausia vykdė nuotoliniu
būdu. Dėl BPV darbuotojų pastangų
ir techninių sistemų tai vyko itin
sklandžiai.
2020 m.
pertvarkymo
planavimas
pirmą kartą buvo pagrįstas vienodu
12 mėn. ciklu, trukusiu nuo 2020 m.
balandžio mėn. iki 2021 m. kovo mėn.
Nepaisydami
sunkumų,
susijusių
su Covid-19 protrūkiu, mes toliau
vykdėme
2020 m.
pertvarkymo
planavimą, reagavome ir rinkos sąlygas
ir kartu su nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis (NPI) rengėme BPV
kompetencijai priskirtų bankų grupių
pertvarkymo planus. Taip pat paskelbėme Lūkesčių bankams dokumentą
– pagrindinį planą, kuriuo bankai turėtų
vadovautis
užtikrindami
galimybę

būti pertvarkomais. Buvome lankstūs,
tačiau tvirtai siekėme savo tikslo užtikrinti finansinį stabilumą, sudarydami
pertvarkymo galimybes visiems BPV
bankams.
Ateityje BPV ir toliau sistemingai įgyvendins minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų
įsipareigojimų reikalavimą (MREL).
Atlikdami
pertvarkymo
galimybių
vertinimą ir sukurdami intensyvumo
žemėlapį, skirtą neišspręstų problemų
nustatymui, dar labiau sustiprinsime
mūsų bankų pertvarkymo galimybes.
Šiuo metu siekiame 2024 m. tikslo užtikrinti veiklos pertvarkymą ir visiškai
įgyvendinti MREL.
Atsižvelgdami į tai, mes taip pat
pildome savo politiką ir tobuliname
gaires sektoriui. Tai yra susiję su MREL
ir konkrečiomis gairėmis, be kita ko,
dėl likvidumo priemonių. Mes taip pat
išplėsime viešojo intereso vertinimą,
kuriame be specifinių trūkumų apžvelgsime įvykius visos sistemos mastu.
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Akivaizdu, kad pandemija sukėlė
finansų sektoriui iššūkių, tačiau taip pat
ji suteikė galimybę sektoriui greičiau
įgyvendinti reformas, pradėtas po
didelės 2007–2008 m. finansų sektoriaus krizės. Mums žinoma, kad
2020 m. krizė prasidėjo ne bankų sektoriuje ir kad šį kartą bankai prisideda
prie jos sprendimo. Mums taip pat
žinoma, kad ekonomika dar nepajuto
visų nuosmukio padarinių, net ir atsižvelgiant į teigiamesnes perspektyvas
dėl spartėjančių vakcinavimo tempų.
Vis dėlto, tikimės, kad pasitelkdami
ligšiolinius laimėjimus įveiksime visus
sunkumus, su kuriais galime susidurti
artimiausiais mėnesiais.
2020 m. buvo imtasi daug teigiamų
priemonių siekiant sustiprinti ES
finansinį stabilumą. Buvo paskelbta
apie ankstyvą bendros finansinio
stabilumo stiprinimo priemonės,
sustiprinsiančios pasitikėjimą bankų
pertvarkymo sistema, taikymą. Nereikia
nė sakyti, kad Covid-19 krizės aplinkybėmis įgyvendinus bendrą finansinio
stabilumo stiprinimo priemonę, bus
sustiprinti BPV pajėgumai įveikti bet
kokius iškylančius sunkumus.
Dar vienas teigiamas pokytis yra
Europos Komisijos atlikta Krizės
valdymo ir indėlių garantijų sistemos
(CMDI) peržiūra. Bankų sąjungai vis dar
trūksta jos trečiojo ramsčio – bendros
indėlių garantijų sistemos. Dėl indėlininkų apsaugos neatitikimų Bankų
sąjungai priklausančiose šalyse ir pertvarkymo sistemos ir nacionalinių bankų
likvidavimo sistemų nesuderinamumo
ES indėlininkų galimybės pasinaudoti
finansinio saugumo tinklais yra nevienodos. Norime, kad ši problema būtų
išspręsta. Mūsų nuomone, taip pat būtų
naudinga įvertinti sąlygas pasinaudoti
įvairiais finansavimo šaltiniais pertvarkymo ir nemokumo atvejais.

BPV visada atkreipdavo dėmesį į
sunkumus, kylančius dėl pertvarkymo
sistemos ir labai skirtingų nacionalinių nemokumo režimų skirtumų. Dėl
to BPV ir toliau ragina suvienodinti ar
sukurti kitą bendrą administracinio
likvidavimo įrankį, kad žlugę bankai
galėtų nuosekliai ir sklandžiai pasitraukti iš rinkos.
BPV ir toliau glaudžiai bendradarbiauja
su Europos Komisija, ES Taryba ir
Europos Parlamentu siekdama greičiau
išspręsti visus šiuos klausimus. BPV taip
pat tęsia savo dialogą su jurisdikcijomis
už Bankų sąjungos ribų – ir Europoje,
ir visame pasaulyje. Tikslas skatinti
finansinį stabilumą yra bendras. Dėl to
mes visi turime suprasti kitų jurisdikcijų
procesus ir teisines sistemas, ypač jei
BPV sprendimų poveikis bus juntamas
ne tik Bankų sąjungoje arba jei kitų institucijų sprendimai turės įtakos Bankų
sąjungai. Tuo tikslu BPV surengė keletą
pratybų ir techninių mainų su Europos
Sąjungos ir kitų šalių, įskaitant Jungtines
Amerikos Valstijas ir Jungtinę Karalystę,
institucijomis. Kalbant apie Brexitą,
BPV ilgą laiką ruošėsi ir glaudžiai
bendradarbiavo su Anglijos banku
ir ES institucijomis ir įstaigomis, kad
užtikrintų sklandų perėjimą ir nenutrūkstamą dialogą su mūsų draugais
iš JK. Tikiuosi, šis bendradarbiavimas
nenutrūks ir ateityje.
Galiausiai norėčiau padėkoti visam
BPV personalui, valdybos nariams ir
mūsų nacionaliniams, Europos ir tarptautiniams partneriams už jų nuolatinį
sunkų darbą, pasišventimą ir puikų
bendradarbiavimą. Praėję metai buvo
neabejotinai ypatingi. Nepaisydama
dabartinių sudėtingų aplinkybių, esu
tikra, kad tiek 2021 m., tiek jiems pasibaigus mes neprarasime optimizmo,
kuris leis mums siekti kitų bankų pertvarkymo galimybės užtikrinimo etapų
ir taip išsaugoti finansinį stabilumą ir
apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus.
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Santrumpos
AHDG

ad hoc darbo grupė

BGPD

Bankų
gaivinimo
direktyva

BPeM

Bendras pertvarkymo mechanizmas

BPeMR

Bendro
pertvarkymo
reglamentas

BPF

ir

pertvarkymo

mechanizmo

MSĮ

mažiau svarbi įstaiga

MVĮ

mažoji ir vidutinė įmonė

NCWO

principas, kai nė vieno kreditoriaus
padėtis nėra blogesnė

NKI

nacionalinė kompetentinga institucija

NMĮ

neatšaukiamas
įsipareigojimas

Bendras pertvarkymo fondas

mokėjimo

BPV

Bendra pertvarkymo valdyba

NPI

nacionalinė pertvarkymo institucija

BS

bendradarbiavimo susitarimas

NPS

nuostolių padengimo suma

COFra

Bendrasis
susitarimas

OSI

patikrinimai vietoje

O-SII

kita sisteminės svarbos įstaiga

bendradarbiavimo

DDP

daugiametė darbo programa

PGĮ

pertvarkymo galimybių įvertinimas

DK

darbo kryptis

PPS

paskolų priemonės susitarimas

EBA

Europos bankininkystės institucija

PSSB

Pasaulinės sisteminės svarbos bankas

ECON komitetas

Europos Parlamento ekonomikos
pinigų politikos komitetas

PSŠ

pagrindinė sandorio šalis

EIGS

Europos indėlių garantijų sistema

RPM

rinkos pasitikėjimo mokestis

EK

Europos Komisija

RS

rekapitalizavimo suma

EZ

euro zona

RWA

pagal riziką įvertintas turtas

FAS

finansų apskaitos sistema

S

Sekretoriatas

FRI

finansų rinkos infrastruktūra (pvz., PSŠ)

SI

svarbi įstaiga

FST

Finansinio stabilumo taryba

SM

susitarimo memorandumas

GLPI

grupės lygmens pertvarkymo institucija

TLAC

bendras
pajėgumas

ĮDF

duomenų apie įsipareigojimus forma

TTDP

tolesnio trišalio darbo programa

IRT

Informacinės ir ryšių technologijos

TVF

Tarptautinis valiutos fondas

ĮSS

įnašų surinkimo sistema

VKS

vidaus kontrolės standartai

JTC

Jungtinis tyrimų centras

VN

valstybė narė

KVDG

koordinuotų veiksmų darbo grupė

VPG

vidaus pertvarkymo grupė

KVG

krizių valdymo grupė

ŽĮ

žmogiškieji ištekliai

MREL

minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas

ir

nuostolių

padengimo
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Santrauka
2020 m., kurie buvo šešti BPV veiklos
metai nuo įkūrimo, nepaisydama precedento neturinčių iššūkių, sukeltų
Covid-19 pandemijos, BPV ir toliau
vykdė pažangą siekdama stiprinti
bankų pertvarkymą, įgyvendinti pertvarkymo politiką, tęsti pastangas
įgyvendinant ankstyvą bendros finansinio stabilumo stiprinimo priemonės
taikymą ir vedė intensyvesnį dialogą su
bankais ir pagrindinėmis pertvarkymo
ir priežiūros institucijomis.
Remdamasi 2020 m. darbo programoje
suformuluotais ir ankstesnių metų
darbo prioritetais, BPV 2020 m. daugiausia dėmesio skyrė šioms sritims:
(i)

tolesniam BPV subjektų ir mažiau
svarbių įstaigų (MSĮ) pertvarkymo
galimybių stiprinimui;

(ii) patikimos pertvarkymo sistemos
skatinimui;
(iii) veiksmingo
krizių
rengimui ir vykdymui;

valdymo

(iv) tolesniam Bendro pertvarkymo
fondo (BPF) kūrimui ir bendros
finansinio stabilumo stiprinimo
priemonės praktinio įgyvendinimo
sutarčių sudarymui;
(v) supaprastintos ir efektyvios struktūros sukūrimui.
Iš BPV 2020 m. metinės ataskaitos
matyti, kad 2020 m. BPV darbo programoje nustatyti tikslai iš esmės buvo

pasiekti. Visų pirma, pagrindiniai BPV
laimėjimai yra (bet jais neapsiribojama):
► paskelbti rekomendaciniai dokumentai dėl gelbėjimo privačiomis
lėšomis praktinio įgyvendinimo
glaudžiai bendradarbiaujant su
NPI. Išleisti standartizuoti duomenų
rinkiniai, kad, siekiant patikimai
įvertinti bankų pertvarkymą, būtų
galima pasinaudoti būtiniausių
duomenų minimumu.
► Siekdama informuoti visuomenę
apie savo veiklą, misiją ir įgaliojimus bei su ja bendrauti, BPV
aktyviai palaikė ryšius su suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja
visuomene – sektoriaus atstovų
pastabomis atnaujino Lūkesčių
bankams dokumentą. Taip pat
BPV pradėjo viešas konsultacijas
siekdama atnaujinti minimalaus
nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo (MREL) politiką
ir paskelbė atnaujintą požiūrį į
ankstesnį leidimų režimą dėl bankų
tinkamų įsipareigojimų priemonių
pirmalaikio išpirkimo, padengimo,
grąžinimo ar atpirkimo, aplenkdama
būsimus pagrindinius reguliavimo
pokyčius.
► Pritarė ankstyvam bendros finansinio stabilumo stiprinimo priemonės
įdiegimui į BPF. Tai yra svarbus
žingsnis baigiant kurti Bankų
sąjungą. Jis sustiprins pasitikėjimą
bankų pertvarkymo sistema.
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Institucinė sistema
Pagal 2014 m. liepos 15 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 806/2014 50 straipsnį, kuriuo
nustatomos kredito įstaigų ir tam
tikrų investicinių įmonių pertvarkymo
vienodos taisyklės ir vienoda procedūra,
kiek tai susiję su bendru pertvarkymo
mechanizmu ir Bendru pertvarkymo
fondu, šiame dokumente pateikiama
Bendros pertvarkymo valdybos (BPV)
2020 m. metinė ataskaita, kurioje
aprašoma BPV 2020 m. veikla ir rezultatai. Praėjusių metų darbo tikslas buvo
įgyvendinti BPV viziją, misiją ir vykdyti
įgaliojimus.
A)
BENDROS PERTVARKYMO
VALDYBOS VIZIJA
BPV siekia būti patikima ir gerbiama
pertvarkymo institucija, turinčia tvirtų
bendro pertvarkymo mechanizmo
(BPeM) pertvarkymo pajėgumų, ir veikti
greitai, tinkamai, nuosekliai ir proporcingai kuriant veiksmingą bankų
pertvarkymo režimą ir užtikrinant
jo veikimą BPeM jurisdikcijose, taip
užkertant kelią būsimiems gelbėjimo
valstybės lėšomis atvejams. BPV siekia
tapti bankų pertvarkymo srities kompetencijos centru net tik bankų sąjungoje,
bet ir už jos ribų.
B)
BENDROS PERTVARKYMO
VALDYBOS MISIJA
BPV yra pagrindinė bankų sąjungos
įstaigų pertvarkymo institucija. Ji kartu
su dalyvaujančių valstybių narių (VN)
nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis (NPI) sudaro BPeM. BPV glaudžiai
bendradarbiauja su NPI, Europos
Komisija (EK), Europos Centriniu
Banku (ECB), Europos bankininkystės institucija (EBA) ir nacionalinėmis
kompetentingomis institucijomis (NKI).
Jos misija – užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą, kad šis
procesas turėtų kuo mažesnį poveikį
dalyvaujančių VN, ir ne tik jų, realiajai
ekonomikai,
finansų
sistemai
ir

viešiesiems finansams. BPV veikia
iniciatyviai: užuot laukusi, kol atsiras
būtinybė pertvarkyti banką, dėmesį
sutelkia į pertvarkymo planavimą ir pertvarkymo galimybių gerinimą, kad būtų
galima išvengti neigiamų pasekmių,
kurias bankų žlugimas gali sukelti ekonomikai ir finansiniam stabilumui.
C)
BENDROS PERTVARKYMO
VALDYBOS ĮGALIOJIMAI
Siekdama
didesnio
finansinio
stabilumo, BPV rengia į ateitį orientuotus pertvarkymo planus. Jeigu BPV
kompetencijos sričiai priskirtas bankas
žlunga arba yra tikimybė, kad žlugs, ir
atitinka pertvarkymo kriterijus, BPV
pertvarkys banką naudodama vadinamąją pertvarkymo schemą. BPV taip
pat yra atsakinga už sektoriaus finansuojamą Bendrą pertvarkymo fondą
(BPF), kuris buvo įsteigtas kaip papildomas finansavimo šaltinis siekiant tam
tikromis aplinkybėmis užtikrinti veiksmingą pertvarkymo schemų taikymą.
BPV taip pat prižiūri, ar sklandžiai veikia
visas BPeM. BPV buvo įsteigta BPeMR,
o kaip savarankiška Europos Sąjungos
agentūra pradėjo veikti 2015 m. sausio
1 d. Nuo 2016 m. sausio 1 d. BPV
pradėjo visapusiškai vykdyti pertvarkymo planavimo įgaliojimus ir priimti
pertvarkymo sprendimus. Vykdydama
savo veiklą BPV išlieka atskaitinga savo
suinteresuotiesiems subjektams.
D)
ATSKAITOMYBĖ
BPeMR nustatyta esminė ir tvirta BPV
atskaitomybės už savo vykdomą veiklą
Europos Parlamentui (Parlamentas),
Europos Sąjungos Tarybai (Taryba) ir
Europos Komisijai sistema.
Skaidrumas yra neatsiejamas nuo
atskaitomybės. Įgyvendindama BPeMR
BPV siekia veikti skaidriai ir atsiskaito
Europos Sąjungos piliečių atstovams
Europos Parlamente per nuolat
rengiamus
viešuosius
klausymus
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ir ad hoc keitimąsi nuomonėmis su
pirmininku Europos Parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komiteto

(ECON komitetas) posėdžiuose. Tarybos
prašymu pirmininkas taip pat gali būti
kviečiamas į klausymus Taryboje.

1

BPV kompetencijai
priklausančių bankų ir
mažiau svarbių įstaigų
pertvarkymo galimybių
stiprinimas

Bendra pertvarkymo valdyba I 2020 m. metinė ataskaita

Kad galėtų užtikrinti bankų ir
tarpvalstybiniu mastu veikiančių
įstaigų pertvarkymo galimybę jiems
žlugus ir kad šis procesas turėtų kuo
mažesnį poveikį realiajai ekonomikai
ir viešiesiems finansams, didžiąją
dalį BPV įprasto darbo sudaro visų
jos kompetencijai priklausančių
bankų pertvarkymo planų rengimas,
privalomų MREL tikslų nustatymas
ir kliūčių, trukdančių pertvarkymui,
nustatymas bei šalinimas. Tolesnis
veiksmingos mažiau svarbių įstaigų
priežiūros funkcijos stiprinimas yra
kita pagrindinė strateginė sritis,
kuria siekiama užtikrinti nuoseklų
pertvarkymo planavimo veiklos
vykdymą visuose Bankų sąjungai
priklausančiuose bankuose. Dirbant
šį darbą buvo labai svarbu gerai ir
glaudžiai bendradarbiauti su NPI.
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1.1. 2020 m.
pertvarkymo planavimo
ciklas ir BPV bankų
pertvarkymo planai
Nepaisydami pandemijos protrūkio
2020 m. pradžioje, trys pertvarkymo
direktoratai, padedami BPV horizontalių funkcijų, sėkmingai įgyvendino
2020 m. pertvarkymo planavimo ciklą
(PPC) ir pasiekė visus pertvarkymo
planavimo tikslus.
2020 m. BPV pirmą kartą sėkmingai
pritaikė 12 mėnesių PPC, parengtą
2019 m. Siekdama palengvinti bankų
veiklos integravimą į PPC nepaisant
pandemijos sukeltų problemų, BPV
suteikė bankams tam tikrų atleidimo
nuo termino praleidimo pasekmių
priemonių nesukeldama grėsmės BPV
tikslui užtikrinti bankams visiško persitvarkymo galimybę. Be to, kai buvo
būtina, VPG atnaujino MREL tikslus atsižvelgdamos į BPV pagal 2020 m. birželio
mėn. duomenis parengtas gaires.
Visų pirma, devyni BPV pertvarkymo
padaliniai, bendradarbiaudami su NPI,
vykdė šias užduotis:
► įgyvendino nuoseklų 12 mėn. PPC
visoms tiesioginei BPV kompetencijai priskirtoms bankų grupėms;
► parengė tiesioginei BPV kompetencijai priskirtų bankų grupių
pertvarkymo planus, daugiausia
dėmesio skirdami praktiniam pertvarkymo strategijos įgyvendinimui,
įskaitant privalomus išorinius ir
vidinius MREL tikslus atsižvelgiant į
peržiūrėtą teisinę sistemą;
► įgyvendino naujas BPeMR2, BGPD2
ir KRRD2 taisykles parengdami
BPV vidaus politiką ir veiklos gaires

(pavyzdžiui, taikydami naują MREL
politiką);
► atidžiai stebėjo bankų pertvarkymo galimybę pagal laipsnišką
Lūkesčiams bankams dokumento
taikymą;
► atliko metinį pertvarkymo galimybių
įvertinimą, nustatydami galimas
pertvarkymo kliūtis ir atsižvelgdami
į konkrečių bankų 2020 m. prioritetus, nustatytus VPG;
► toliau teikė BPV bankams rekomendacijų dėl patikimų ir įvykdomų
gelbėjimo
privačiomis
lėšomis
protokolų, pagal kuriuos gelbėjimo
privačiomis
lėšomis
priemonė
pasirenkama kaip pageidaujamas
pertvarkymo įrankis, kūrimo;
► parengė ir patvirtino pirmąjį bendrų
kriterijų rinkinį, kad NPI nuosekliai
taikytų pertvarkymo planavimo
standartus MSĮ.
2020 m. gruodžio 31 d. BPV kompetencijai iš viso priklausė 120 bankų. Nuo
metų pradžios įvykę pokyčiai yra susiję
su bankais, kurie daugiau nebepriklauso
BPV kompetencijai dėl to, kad neteko
savo, kaip svarbios įstaigos. statuso po
to, kai sumažino savo tarpvalstybinę
veiklą, tapo nemokūs, susijungė su kitais
bankais ir prisijungė prie patronuojančiosios bendrovės kontroliuojamų
subjektų grupės Bankų sąjungoje. Taip
pat, prie BPeM prisijungus Bulgarijai
(2020 m. spalio 1 d.), 2020 m. BPV kompetencijai priskirtas dar vienas bankas.
Toliau esančioje lentelėje pateikti BPV
kompetencijai priskirtų bankų skaičiai
pagal valstybes nares.

13

Bendra pertvarkymo valdyba I 2020 m. metinė ataskaita

1 lentelė1. Išsami pertvarkymo planavimo veiklos apžvalga kiekvienoje
valstybėje narėje2
2020 m. planavimo ciklui
patvirtinti pertvarkymo planai3

VN

BG

BPV bankų
skaičius
2020 m.
sausio 1 d.

0

BPV bankų
skaičius
2020 m.
gruodžio 31 d.

Iš viso
(skliausteliuose
nurodomas
nepatvirtintų
sprendimų
skaičius)

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

LV

4

3

HR12

Iš šio skaičiaus
supaprastintos
prievolės

0

2020 m. planavimo ciklui patvirtinti
MREL sprendimai4

Konsoliduotas
lygmuo

Individualus
lygmuo5

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

3

0

3

2

1

0

1

0

4

1

Pastaba. Šioje metinėje ataskaitoje nurodyti skaičiai, susiję su pertvarkymo planais ir MREL
sprendimais, priimtais 2021 m. gegužės 4 d., dėl 2020 m. PPC; su galutiniais skaičiais,
atspindinčiais užbaigtą ciklą, bus galima susipažinti BPV svetainėje iš karto po to, kai bus priimti
likę sprendimai.

2

Šioje lentelėje vaizduojamos SĮ kiekvienoje valstybėje narėje. Joje pateikiami bendri BPV
kompetencijai priskirtų bankų, kontroliuojamų kitos bankų grupės, priskirtos tiesioginei
BPV kompetencijai, duomenys (tuo paaiškinama, kodėl, pavyzdžiui, lentelėje nėra Kroatijos ir
Slovakijos duomenų). Tarpvalstybinės MSĮ yra įtrauktos tik į tas valstybes nares, kuriose įsteigtos
jų buveinės.

3

2021 m. gegužės 4 d. duomenys. Jei pertvarkymo planai parengti pagal supaprastintas prievoles,
nurodomas 2020 m. PPC patvirtintų pertvarkymo planų skaičius, kuris neatspindi visų BPV
pertvarkymo planų, parengtų pagal supaprastintas prievoles.

4

2021 m. gegužės 4 d. duomenys. Į šiuos duomenis neįtraukti dar nepatvirtinti MREL sprendimai.

5

Duomenys apima individualiu lygmeniu priimtus MREL sprendimus, susijusius tik su
patronuojamosiomis bendrovėmis, įsteigtomis patronuojančiosios bendrovės Bankų sąjungoje,
t. y. neapima individualių MREL sprendimų dėl nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų
subjektų.

6

Subjektas yra patronuojamoji priimančiojo banko bendrovė ir yra laikomas „priimančiosios šalies
atveju“. Dėl to BPV neparengė pertvarkymo plano. Ji prisidėjo prie pertvarkymo plano, parengto
atsakingos pertvarkymo institucijos, nepriklausančios Bankų sąjungai.

7

Į 2020 m. PPC neįtraukti du bankai dėl susijungimo / įsigijimo ir konkrečių priimančiosios šalies
atvejo aplinkybių.

8

Į 2020 m. PPC neįtraukti du bankai dėl susijungimo / įsigijimo ir konkrečių priimančiosios šalies
atvejo aplinkybių.

9

Žr. ankstesnę išnašą.

10

BPV neparengė vieno banko pertvarkymo plano 2020 m. PPC, nes 2019 m. PPC buvo parengtas
pertvarkymo planas pagal supaprastintas prievoles. Taip pat žr. 2 išnašą.

11

Vienas bankas laikomas priimančiosios šalies atveju. Dėl to BPV neparengė pertvarkymo plano
(taip pat žr. 5 išnašą).

12

Kaip nurodyta pirmiau, šioje lentelėje pateikiami bendri BPV kompetencijai priskirtų bankų,
kontroliuojamų kitos bankų grupės, priskirtos tiesioginei BPV kompetencijai, duomenys (tuo
paaiškinama, kodėl, pavyzdžiui, kai kuriuose lentelės stulpeliuose nėra Kroatijos ir Slovakijos
duomenų).

13

Du bankai laikomi priimančiosios šalies atvejais. Dėl to BPV neparengė pertvarkymo plano (taip
pat žr. 5 išnašą).
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2020 m. planavimo ciklui
patvirtinti pertvarkymo planai3

VN

BPV bankų
skaičius
2020 m.
sausio 1 d.

BPV bankų
skaičius
2020 m.
gruodžio 31 d.

LT

3

3

LU

5

5

MT

3

3

NL

7

AT

8

PT

Iš viso
(skliausteliuose
nurodomas
nepatvirtintų
sprendimų
skaičius)

Konsoliduotas
lygmuo

Individualus
lygmuo5

0

1

0

0

5

3

2

0

2

0

6

5 (+1)

2

5

3

8

6 (+2)

0

6

9

5

4

2 (+2)

1

2

1

SI

3

2

2

0

2

1

SK

3

0

0

0

0

1

FI

3

3

2 (+1)

1

2

1

128

120

89 (+17)

7

88

66

Iš viso

1

Iš šio skaičiaus
supaprastintos
prievolės

2020 m. planavimo ciklui patvirtinti
MREL sprendimai4

5

Pastaba. Per 2020 m. PPC BPV parengė 106 pertvarkymo planus. Nurodytas BPV bankų
skaičius nesutampa dėl to, kad kai kurie BPV bankai, laikomi priimančiosios šalies
atvejais (priklausantys tai pačiai bendrovei), buvo sugrupuoti, taip pat dėl supaprastintų prievolių. Atsižvelgiant į šį sugrupavimą, per 2020 m. PPC BPV buvo atsakinga už
šešis priimančiosios šalies atvejus. Be to, BPV įsteigė pertvarkymo kolegiją 17 bankų ir
Europos pertvarkymo kolegiją 11 jos kompetencijai priskirtų bankų. BPV pirmininkavo
septynioms pasaulinės sisteminės svarbos bankų krizių valdymo grupėms (KVG).

2020 m. visos VPG atidžiai stebėjo
bankų pažangą tampant visiškai pertvarkomais. Šiuo tikslu buvo teikiamos
ir analizuojamos bankų parengtos
pertvarkymo pažangos ataskaitos ir
vertinama, kaip bankai įgyvendino
savo metinius prioritetus, išplatintus
konkrečių bankų 2020 m. prioritetų
raštuose.
1. PLANAVIMO CIKLAS IR
PERTVARKYMO PLANŲ SKAIČIUS
Per 2020 m. pertvarkymo planavimo
ciklą (PPC) visi BPV kompetencijai
priskirti bankai vienodai dalyvavo
tame pačiame 12 mėnesių cikle, kuris
prasideda kiekvienų kalendorinių metų
antrąjį ketvirtį, siekiant peržiūrėti ir
įvertinti standartizuotą informaciją
apie pertvarkymo planavimą, apie kurią
pranešė bankai, kaip parodyta 1
paveiksle. 2020 m. PPC atsižvelgta
į naujo priemonių bankų sektoriuje
rinkinio įsigaliojimą ir teisinį reikalavimą
bent vieną kartą per metus peržiūrėti
pertvarkymo planus.

14

Kaip pirmiau.

15

Kaip pirmiau.

Laikantis tokio metinio metodo bus
sudarytos sąlygos BPV per optimalų
laiką priimti sprendimus ir nustatyti
ataskaitines datas: jis yra suderintas
su tolesniu BPV politikos ir metodų
kūrimu, jį taikant atsižvelgiama į BPV
išorinių
suinteresuotųjų
subjektų
procesus, užtikrinamas nuoseklumas
ir skaidrumas. Be to, juo taip pat sukuriamas pagrindas laipsniškam Lūkesčių
bankams
dokumento,
paskelbto
2020 m. balandį, ir BPV daugiametės
darbo programos, paskelbtos 2020 m.
lapkritį, įgyvendinimui.
Koordinuojant
PPC
iniciatyviniam
komitetui specialios darbo kryptys daugiausia buvo susijusios su 2019 m. PPC
užbaigimu pirmajame 2020 m. ketv.,
taip pat visų 2020 m. PPC praktinio
įgyvendinimo rezultatų nustatymu ir
planavimu. PPC iniciatyvinis komitetas
pasiekė savo svarbiausius tikslus,
susijusius su pagrindiniais rezultatais
įgyvendinant BPV politiką, apimančią
keletą temų, iš kurių trys sritys buvo
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įvardytos kaip prioritetinės 2020 m.
pertvarkymo ciklui, t. y. i) gelbėjimo
privačiomis lėšomis įgyvendinimas; ii)
veiklos tęstinumas pertvarkymo laikotarpiu; iii) finansų rinkos infrastruktūros
(FRI) prieinamumas ir klientų aptarnavimo veiklos sutrikimų prevencija.

ateinančių metų prioritetus. Pastarieji
kartu su BPV lūkesčiais, pagrįstais laipsnišku Lūkesčių bankams įgyvendinimu,
buvo išplatinti kiekvienam bankui.
Tuo metu, kai buvo rengiama ataskaita,
BPV parengė 106 pertvarkymo planus,
kurių kokybė buvo užtikrinta ir kuriuos
rengiant buvo konsultuojamasi su išoriniais suinteresuotaisiais subjektais,
visų pirma, ECB. Buvo patvirtinti beveik
visų BPV bankų pertvarkymo planai ir
susiję MREL (konsoliduoti ar individualūs) sprendimai 2020 m. PPC. Keliems
likusiems bankams dėl tokių priežasčių, kaip pavėluotas BGPD2 perkėlimas
į nacionalinę teisę, jie bus patvirtinti
per artimiausias savaites. Be to, BPV
prisidėjo rengiant šešis pertvarkymo
planus kaip ne grupės lygmens pertvarkymo institucija.

VPG užtikrino, kad bankai toliau
įgyvendintų pirma nurodytus prioritetus, nustatytus 2020 m. VPG vertino
bankų gelbėjimo privačiomis lėšomis
protokolus, inicijuotus visoms BPV kompetencijai priskirtoms bankų grupėms,
ir pagal kurias gelbėjimo privačiomis
lėšomis priemonė buvo pasirinkta kaip
pagrindinė pertvarkymo strategija. Be
to, VPG paskelbė metinį pertvarkymo
galimybės įvertinimą, nustatydamos
galimas pertvarkymo kliūtis ir kiekvienam bankui apibrėždamos individualius

1 pav. Pagrindiniai 2020 m. PPC elementai – grafikas

BAL.

GEG.

BIRŽ.

LIEP.

RUGPJ.

RUGS.

SPAL.

LAPKR.

GRUOD.

SAUS.

VAS.

KOV.

BAL.

GEG.

Duomenų analizė ir VPG pertvarkymo planų
projektų užbaigimas (3–6 mėnesiai)
Pertvarkymo planų projektai
(įskaitant sėkmingo
pertvarkymo galimybės
įvertinimą ir MREL), kurie
turi būti pateikti ECB
konsultacijoms 3 etapais

kartojama
kasmet
1 etapas:
2020 m.
birželio
26 d.

2 etapas:
2020 m.
liepos
24 d.

3 etapas:
2020 m.
rugsėjo
25 d.

ECB konsultacijų laikotarpis
(vyks 3 etapais)

Vidaus peržiūros ir patvirtinimo laikotarpis
(ir, jei taikoma, pertvarkymo kolegija)

ĮPRASTAS 12 MĖNESIŲ CIKLAS
2020 m. vasarą BPV įsteigė Pertvarkymo
planavimo biurą (PPB), kurio pertvarkymo padaliniai trijuose pertvarkymo
direktoratuose teikė praktinę paramą,
susijusią su PPC planavimu ir įgyvendinimu. PPB taip pat padeda nuosekliai
taikyti BPV politiką ir yra bendras ryšių
centras su PPC valdymu susijusiais
klausimais.

2. PERTVARKYMO PLANŲ TURINYS
BPV nuolat tobulina esančius pertvarkymo planus, kad užtikrintų pasirengimą
krizėms ir sustiprintų bankų pertvarkymo galimybę. 2020 m. PPC aptariami
beveik visi pertvarkymo planavimo
veiksniai,
įskaitant
pertvarkymo
priemonių pasirinkimą, pertvarkymo
galimybių įvertinimą, viešojo intereso
vertinimą arba pertvarkymo strategijos
praktinį įgyvendinimą.

Pranešimas
bankams
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3. SPRENDIMAI DĖL MINIMALAUS
NUOSAVŲ LĖŠŲ IR TINKAMŲ
ĮSIPAREIGOJIMŲ REIKALAVIMO
MREL yra viena pagrindinių BPV
priemonių siekiant užtikrinti jos kompetencijos sričiai priskirtų bankų
pertvarkymo galimybes. Nustatant
MREL reikia atlikti išsamią konkrečių
bankų rizikos profilių ir pertvarkymo
strategijų analizę, taip pat keistis informacija ir derinti veiksmus su daugeliu
suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui,
NPI, kompetentingomis institucijomis,
kitų pertvarkymo kolegijų nariais ir
bankais.
Per 2020vm. pertvarkymo planavimo
ciklą BPV dėl jos kompetencijai priskirtų
bankų grupių patvirtino 88 privalomus
sprendimus konsoliduotu lygmeniu ir

56 privalomus sprendimus individualiu
lygmeniu.
4. PASIRUOŠIMAS 2021 M. PPC
Remdamasi
Lūkesčių
bankams
dokumentu, BPV jos kompetencijai priskirtiems bankams išplatino 2021 m.
prioritetų raštus. Šiuose raštuose
pabrėžiami visiems BPV bankams
bendri metiniai veiklos prioritetai,
taip pat konkrečioms įstaigoms iškelti
tikslai, suderinti su BPV Lūkesčiais
bankams, ir pateikiami atsiliepimai
apie bankų veiklą tampant pertvarkomais iki 2023 m. pabaigos. Tokiu būdu
bankams suteikiama visa informacija,
kurios jiems gali prireikti rengiant specialias ir pritaikytas darbo programas
tam, kad jie būtų tinkami pertvarkyti.

17

Bendra pertvarkymo valdyba I 2020 m. metinė ataskaita

1.2. COVID-19
pandemija
Beveik visus 2020 m. pasaulis kovojo
su Covid-19 pandemijos sukeltais
iššūkiais, kurių sunkūs padariniai
žmonių sveikatai ir pasaulinei ekonomikai vis dar yra juntami. Kaip ir visos kitos
organizacijos ir bendrovės, BPV tiesiogiai pajuto tam tikrą situacijos poveikį,
ir nuo 2020 m. kovo mėn. daugiausia
dirbo nuotoliniu būdu. Nors Europos
bankų sektorius į Covid-19 pandemijos sukeltą krizę įžengė daug labiau
pasiruošęs palyginti su 2008 m. krizės
pradžia, Covid-19 pandemijos poveikis
bankų sektoriui nėra visiškai aiškus ir
didele dalimi priklausys nuo priemonių,
kurių buvo imtasi realiajai ekonomikai
paremti ir to, kaip krizės laikotarpiu
sekėsi skirtingiems sektoriams. BPV
nuolat stebėjo jos kompetencijai priskirtus bankus ir, kai reikėjo, rėmė juos
paramos veiklai priemonėmis, pasinaudodama pertvarkymo sistemos
lankstumu ir remdamasi jau nuveiktu
darbu, tuo pat metu ir toliau daugiausia dėmesio skirdama pertvarkymo
planavimui ir pertvarkymo galimybių
bankams užtikrinimui. Kartu su NPI per
12 specialių plenarinės sudėties sesijų
BPV atidėjo prašymus pateikti mažiau
skubią informaciją ir duomenis, susijusius su 2020 m. PPC. Be to, intensyviau
bendradarbiauta su ECB. Dėl sunkumų,
sukeltų išteklių trūkumo ir nepalankių
rinkos sąlygų, BPV buvo pasirengusi
kartu su jos kompetencijai priskirtais

bankais individualiai spręsti visas
problemas, susijusias su konkrečiais
reikalavimais.
Dabartinėmis sąlygomis būtina remtis
sektoriaus ir institucijų pastarųjų
metų pažanga užtikrinant pertvarkymo galimybę, kad finansų sistema
taptų stabilesnė ir stipresnė kovojant
su Covid-19 pandemija. Pertvarkymo
sistema ir MREL sukūrimas turėtų
tapti svarbiomis priemonėmis siekiant
padėti ekonomikai atsigauti, o bankams
– sustiprėti.
Be to, dėl suvaržymų, sparčiai įvestų
Belgijos vyriausybės siekiant suvaldyti
Covid-19 plitimą, nuotoliniu būdu
dirbančių
BPV
darbuotojų
dalis
šoktelėjo iki beveik 95 %, ir tai lėmė
esminius pokyčius darbo pasaulyje.
Kaip organizacija, BPV įrodė gebanti
prisitaikyti ir esanti lanksti ne tik jos
kompetencijai priskirtų bankų, bet ir
savo darbuotojų atžvilgiu. Nuo 2020 m.
kovo, padedami IRT ir ŽI padalinių, BPV
darbuotojai gali saugiai ir veiksmingai
dirbti ir dalyvauti posėdžiuose nuotoliniu būdu. BPV pristatė internetinę
platformą, kurioje teikiami patarimai
dirbantiems iš namų, kad darbuotojai
galėtų lengviau prisitaikyti prie naujos
realybės. BPV ir toliau rems savo
darbuotojus.
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1.3. BPV vykdoma
mažiau svarbių įstaigų
pertvarkymo planavimo
priežiūra ir sprendimai
Nors už mažiau svarbias įmones (MSĮ)
tiesiogiai atsako NPI16, BPV vykdoma
pertvarkymo planavimo ir sprendimų
dėl MSĮ priežiūra siekiama užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų BPeM
veikimą. Per 2020 m. MSĮ pertvarkymo
planavimo ciklą NPI buvo atsakingos už
2 220 MSĮ, veikiančių Bankų sąjungoje,
pertvarkymo planavimą (NPI pateikti
skaičiai).
1. PERTVARKYMO PLANŲ PROJEKTŲ
VERTINIMAS
Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m.
gruodžio 31 d. BPV gavo pranešimus
dėl 661 pertvarkymo planų projekto,
iš kurių 72 yra susiję su 2019 m. MSĮ
PPC, o 589 atitinka 2020 m. MSĮ PPC.
Remiantis NPI pateikta informacija iki
2020 m. MSĮ PPC pabaigos (2021 m.
kovo mėn. pabaigos), 2021 m. tikimasi
gauti pranešimus dėl dar 119 pertvarkymo planų projektų. Todėl bendras
pertvarkymo planų projektų, parengtų
per 2020 m. MSĮ PPC, skaičius yra
708. Žr. 2 lentelę, kurioje pateikiami
duomenys pagal konkrečią šalį.
Sudėjus 1 319 pertvarkymo planų,
parengtų
pagal
supaprastintas
prievoles, kurie buvo patvirtinti per
ankstesnius MSĮ PPC ir galiojo per
2020 m. PPC, ir 708 pertvarkymo planų
projektus, parengtus per 2020 m. MSĮ
PPC, MSĮ, kurioms taikomas 2020 m.
MSĮ PPC pertvarkymo planavimas,
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skaičius pasiekė 2 027 arba 91,3 %,
palyginti su 2 220 MSĮ, kurių pertvarkymo planus reikėjo parengti 2020 m.
MSĮ PPC (remiantis NPI duomenimis).
Tai yra nuosekli pažanga MSĮ pertvarkymo planavimo srityje, palyginti su
ankstesniais metais (17,6 % 2017 m.,
51,7 % 2018 m. ir 85,3 % 2019 m.).
Be kiekybinio padidėjimo, MSĮ pertvarkymo planuose, apie kuriuos per
2020 m. MSĮ PPC pranešė NPI, buvo
pateiktos išsamesnės analizės ir aptarti
praktiniai įgyvendinimo veiksniai. Tai
leido BPV gilinti savo žinias ir patirtį,
susijusią su MSĮ. Šis patobulinimas
buvo labai akivaizdus MSĮ pertvarkymo
planų projektuose, kuriuose atsispindėjo tolesni planų, apie kuriuos jau
buvo pranešta, patobulinimai.
Iš visų pertvarkymo planų projektų,
apie kuriuos pranešta 2020 kalendoriniais metais, 35 pertvarkymo planų
projektuose buvo numatytas pertvarkymo scenarijus (12 pertvarkymo
planų projektai per 2019 m. PPC ir 23
planai per 2020 m. PPC). BPV tikisi, kad
iki 2020 m. MSĮ PPC pabaigos jai bus
pateikti pranešimai apie kitus 37 planų,
kuriuose pertvarkymas numatytas kaip
pageidaujama strategija, todėl per
2020 m. MSĮ PPC iš viso bus pateikti
60 pertvarkymo planai arba 3,0 % visų
MSĮ, kurioms taikomas 2020 m. PPC
pertvarkymo planavimas.

Išskyrus tarpvalstybines MSĮ, kurios, kaip nustatyta BPeMR 7 straipsnio 2 dalies b punkte, yra
tiesioginei BPV kompetencijai priskiriami subjektai.
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C

-

-

-

9

Belgija

-

-

-

13

-

15

Vokietija

3

-

3

13

1 153

1 336

Estija

4

-

4

1

-

6

Airija

4

-

4

2

5

11

Graikija

5

-

5

4

-

11

Ispanija

17

-

17

13

25

55

Prancūzija

33

-

33

-

38

71

Kroatija

11

-

11

3

-

14

Italija

89

23

66

16

37

128

Kipras

10

5

5

-

-

5

Latvija

5

1

4

3

3

10

Lietuva

1

-

1

2

-

9

Liuksemburgas

26

19

7

18

16

43

Мalta

12

12

-

11

4

15

1

-

1

-

22

23

Austrija

Bendras MSĮ, kurioms turi būti
taikomas pertvarkymo planavimas, skaičius 2020 m. sausio 1 d.

Su 2020 m. PPC susiję planai, apie
kuriuos pranešta 2020 m.

B

Nyderlandai

Planai pagal supaprastintus
įsipareigojimus, apie kuriuos
pranešta ir kurie patvirtinti
ankstesniuose PPC, likę galioti
2020 m. PPC

Su 2019 m. PPC susiję planai, apie
kuriuos pranešta 2020 m.

A (B+C)
Bulgarija

Su 2020 m. PPC susiję planai, apie
kuriuos pranešta 2021 m. 1 ketv.

Bendras pertvarkymo planų
projektų, apie kuriuos pranešta
2020 kalendoriniais metais,
skaičius

2 lentelė. MSĮ pertvarkymo planavimas 2020 m. (2019 m. ir 2020 m. MSĮ PPC)

D

E

F

-

13

413

-

413

-

-

413

Portugalija

7

3

4

4

14

22

Slovėnija

4

4

-

5

-

5

Slovakija

8

5

3

2

1

6

Suomija

8

-

8

-

1

9

661

72

589

119

1 319

2 220

Iš viso

2020 m.
pranešimų
(faktinių ir laukiamų) (C+D)
Iš viso per 2020 m. PPC (C+D+E)

17

apie

PPC

708
2 027

Reiškia pertvarkymo planų projektus, apie kuriuos turi būti pranešta per antrąjį ir trečiąjį 2021 m.
ketvirčius, nes Bulgarijoje PPC dar nėra visiškai suderintas su BPV PPC.
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2. PAGERINTI DARBO METODAI,
SUSIJĘ SU MAŽIAU SVARBIŲ ĮSTAIGŲ
PRIEŽIŪRA ĮGYVENDINANT BENDRĄ
PERTVARKYMO MECHANIZMĄ
Remdamiesi per 2019 m birželio
19 d. BPV plenarinės sudėties sesijos
gautomis
rekomendacijomis,
BPV
darbuotojai, bendradarbiaudami su
visomis NPI, rengė pirmą MSĮ priežiūros gairių rinkinį, kuris padės užtikrinti
suderintą MSĮ pertvarkymo planavimo
praktiką
Bankų
sąjungoje.
Kaip
numatyta Bendradarbiavimo sistemos
5 straipsnio a punkte, 2020 m.
rugpjūtį BPV patvirtino MSĮ gaires.
MSĮ gairėmis visų pirma siekiama užtikrinti suderinamumą pagrindinėse
MSĮ pertvarkymo planavimo srityse
ir atsižvelgti į konkrečių valstybių

charakteristikas, pavyzdžiui, nacionalinių bankų sektorių ypatumus.
BPV naudoja priemones ir procedūras,
kurios sukurtos bendradarbiaujant su
NPI. Taip siekiama užtikrinti sklandų
jai patikėtos MSĮ priežiūros funkcijos
vykdymą. Remdamasi iš NPI gauta
informacija, BPV prižiūri MSĮ išankstinio
perspėjimo sistemą, kurioje pateikiama
informacija apie MSĮ, kurioms būdingi
finansinės padėties blogėjimo požymiai.
Ši priemonė leidžia BPV vykdyti atidžią
stebėseną ir laiku įvertinti galimus
krizių priemonių projektus. Šiuo tikslu
2020 m. BPV ir NPI sustiprino savo bendradarbiavimą siekdamos užtikrinti,
kad informacija būtų atnaujinama laiku
ir kad vienų kitoms teikiama informacija būtų kokybiška.

1.4. Patikrinimai vietoje
2020 m. BPV pradėjo kurti vidaus
patikrinimų vietoje (PV) sistemą,
kad sustiprintų bankų pertvarkymo
galimybes ir toliau tobulintų pertvarkymo planus. Šiuo tikslu BPV sukūrė
darbo grupę18, kuri rengė medžiagą
bandomiesiems projektams ribotam
bankų skaičiui šiomis temomis: MREL,

18

veiklos tęstinumas (VT), duomenų apie
įsipareigojimus ataskaitų teikimas ir
įnašai į BPF. Tokius ribotus patikrinimus
vietoje per 2021 m. PPC turi vykdyti atitinkamos VPG. Vėliau, jų pagrindu BPV
sukaupus daugiau patirties ir daugėjant
būtinų išteklių, bus atliekami visaverčiai
patikrinimai vietoje.

BPV PV darbo grupė savo išsamias gaires pateiks per 2021 m. CORES ir plenarinės sudėties
sesijas. Tikimasi, kad NPI suteiks išteklių ir teiks metodologinę paramą.
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Nepaisant Covid-19 pandemijos, o
tiksliau, atsižvelgiant į ją, stiprios
pertvarkymo sistemos kūrimas
išliko svarbiausiu 2020 m. prioritetu.
BPV prie šios misijos įgyvendinimo
prisidėjo dvejopai: pirma, per 12
mėnesių nustatydama nuoseklų
pertvarkymo planavimo procesą, ir,
antra, glaudžiai bendradarbiaudama
ir keisdamasi informacija su
atitinkamomis ES įstaigomis,
nacionalinėmis institucijomis ir
pagrindiniais pertvarkymo klausimus
sprendžiančiais tarptautiniais
dalyviais.
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2.1. Priemonės ir
politika
Atsižvelgdama į 2020 m. BPV politikos
prioritetus, BPV toliau kūrė ir tobulino
įvairius išorės ir vidaus politikos dokumentus, kuriuose tiksliai aprašytas
nuoseklus BPV požiūris į pertvarkymo planavimą, o bankų sektoriaus
atstovams ir platesnei visuomenei nuodugniau išaiškinami su pertvarkymu
susiję klausimai.
1. VIEŠOJO INTERESO VERTINIMAS
(VIV)
VIV vertinimas yra svarbus veiksnys
sprendžiant, ar sprendimas pertvarkyti įstaigą atitinka viešąjį interesą
ir pertvarkymas yra pageidaujamas
rezultatas, palyginti su įstaigos likvidavimu pagal įprastą bankroto procedūrą
(ĮBP), jeigu ji žlunga arba gali žlugti.
Vertinimo metu lyginamos pasekmės,
numatomos pagal taikomą ĮBP ir
nustatytą pageidaujamą pertvarkymo
strategiją (PPS) konkrečiai institucijai.
2020 metais pasaulį sukrėtė Covid-19
pandemija, kurios reikšmingus padarinius ekonomikai ir bankų sektoriui
greičiausiai jusime dar ilgus metus.
Priimdama sprendimą dėl žlungančio
banko pertvarkymo ar bankroto, BPV
atsižvelgia į specifines ir sistemines
aplinkybes, buvusias banko žlugimo
metu. Tai leidžia lanksčiai atsižvelgti į to
meto ekonomines aplinkybes. Vis dėlto,
dabartinėmis aplinkybėmis išryškėjo
būtinybė atliekant VIV atsižvelgti į
banko žlugimo makroekonomines ir
rinkos aplinkybes, ypač atsižvelgiant į
tikslus užkirsti kelią finansiniam nestabilumui ir išsaugoti funkcijų, kurios
yra labai svarbios realiajai ekonomikai, tęstinumą. Tai yra ypač svarbu tuo
metu, kai BPV ruošiasi galimiems dar
nepasireiškusiems Covid-19 padariniams ekonomikai ir bankams.
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2. LŪKESČIAI BANKAMS
2020 m. balandžio 1 d. BPV paskelbė
savo Lūkesčius bankams – svarbiausią
dokumentą, kuriuo bankai, prižiūrimi
BPV, turi vadovautis palaipsniui stiprindami savo pajėgumus įrodyti, kad
juos galima pertvarkyti ne vėliau nei
iki 2023 m. kiekvienoje iš sričių, kurios
turi didžiausios įtakos sėkmingam jų
pertvarkymo strategijų įgyvendinimui. Laipsniškas Lūkesčių bankams
dokumento įgyvendinimas apima tokių
pajėgumų
praktinio
įgyvendinimo
planą, suderintą kalbantis su VPG ir
bankais taikant bendrus ir konkretiems
bankams nustatytus prioritetus, kurie
atsispindi kasmet bankams išplatinamuose prioritetų raštuose. Šie darbo
prioritetai yra pagrindas rengiant
kasmetes pertvarkymo pratybas.
Atsižvelgdama į 2020 m. prioritetinius lūkesčius, 2020 m. vasarą BPV
paskelbė papildomas veiklos gaires,
kuriose išsamiau aiškinama, kaip įgyvendinti lūkesčius tokiose srityse, kaip
gelbėjimas privačiomis lėšomis, veiklos
tęstinumas ir FRI prieinamumas.
Per 2020 m. PPC BPV stebėjo bankų
pažangą šiose srityse. Ateityje BPV
nuosekliai stebės, kaip bankai laikosi
jų daugiamečių darbo programų prioritetų, parengtų pagal Lūkesčių bankams
dokumentą.
3. MREL POLITIKA
2020 m. vasarį BPV pradėjo savo
pirmas viešąsias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais dėl MREL
politikos, kuria įgyvendinami priemonių
bankų sektoriuje rinkinyje įvesti teisės
aktų pakeitimai. Po šių konsultacijų
2020 m. gegužės 20 d. BPV paskelbė
savo MREL politiką ir konsultacijų metu
gautų pagrindinių sektoriaus pastabų
santrauką19.

https://srb.europa.eu/en/node/928 ir MREL suvestiniai duomenys skelbiami čia: https://srb.
europa.eu/en/content/mrel-dashboard-0
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Politikoje išdėstytas BPV požiūris į
MREL sprendimus per 2020 m. PPC,
nustatant, kad pirmas privalomas
tarpinis MREL tikslas turi būti pasiektas
iki 2022 m. sausio 1 d., o galutinis
MREL tikslas – iki 2024 m. sausio 1 d.
BPeMR2 MREL sprendimais pakeičiami
ankstesni BPeMR1 MREL sprendimai,
patvirtinti 2018 m. ir 2019 m. PPC.
Šie nauji MREL reikalavimai pagrįsti
2019 m. pabaigos duomenimis dėl
Covid-19 priemonių, kurių ėmėsi
priežiūros institucijos, atnaujinus kai
kuriuos kapitalo rezervus.
2021 m. sausio 8 d. BPV savo interneto
svetainėje paskelbė du dokumentus,
susijusius su nurodytų įsipareigojimų
tinkamumu MREL, kuriais siekiama: (i)
suteikti BPV papildomą patikinimą dėl
nurodytų įsipareigojimų tinkamumo;
(ii) skatinti bankų atskaitomybę už įsipareigojimus, kuriuos jie nurodo kaip
tinkamus MREL.20
Be to, 2020 m. gruodžio 18 d. BPV
savo interneto svetainėje paskelbė
komunikatą21, kuriame jos kompetencijai priskirtus bankus informuoja
apie reguliavimo pokyčius (pradedamą
taikyti BPeMR2 ir būsimus Europos
bankininkystės institucijos reguliavimo
techninius standartus), kuriuos įgyvendinus bus išplėsti esami įsipareigojimai,
kuriems taikytas ankstesnis leidimų
režimas, pagal kurį buvo galima pirma
laiko grąžinti tinkamas įsipareigojimų
priemones iki sutartimi nustatyto
termino. Išplėsta BPV leidimų režimo
taikymo sritis, į kurią įtraukti visi MREL
tinkami įsipareigojimai, dabar apims
didesnio prioriteto neužtikrintus įsipareigojimus ir vidinius MREL tinkamus
įsipareigojimus, ir galios nuo 2022 m.
sausio 1 d.

4. VEIKLOS TĘSTINUMAS IR FINANSŲ
RINKOS INFRASTRUKTŪROS (FRI)
PRIEINAMUMAS
2020 m. buvo daroma tolesnė pažanga
sprendžiant politikos klausimus, susijusius su veiklos tęstinumu ir FRI
prieinamumu.
Veiklos
tęstinumas
pertvarkymo srityje reiškia gebėjimą
veiksmingai įgyvendinti pertvarkymo
strategiją ir taip stabilizuoti bei restruktūrizuoti banką veiklos požiūriu.
Tam bankams reikalingi tinkami susitarimai, kad būtų užtikrintas nuolatinis
paslaugų, būtinų šiam tikslui pasiekti,
įskaitant FRI paslaugas, teikimas.
Veiklos tęstinumo politikos principai
baigti 2020 m. po viešųjų konsultacijų, rengtų pagal BPV Lūkesčių
bankams dokumentą. Jie apima
paslaugų nustatymą ir planavimą,
veiklos tęstinumo rizikos vertinimą,
pasirengimo ir rizikos mažinimo
priemones, informacines sistemas ir
valdymą. Principai, kuriais grindžiamas
FRI paslaugų prieinamumo tęstinumas, apima priklausomybės nuo FRI
paslaugų teikėjų nustatymą, planavimą
ir vertinimą, reikalavimų prieigos tęstinumui užtikrinti suvokimą ir FRI
nenumatytų atvejų planus ir priemones,
skirtas užtikrinti FRI paslaugų prieinamumo tęstinumą.
Atsižvelgdama
į
šiuos
politikos
pokyčius ir vadovaudamasi 2020 m.
darbo programa, 2020 m. liepą BPV
paskelbė tolesnes veiklos gaires dėl
veiklos tęstinumo pertvarkymo laikotarpiu ir 22 FRI nenumatytų atvejų
planų23. Ankstesnėje gairių redakcijoje
pagrindinis dėmesys skirtas tokiems
klausimams, kaip veiklos tęstinumo
rizikos vertinimas ir pertvarkymui
atsparios sutartys. Vėlesnėje redakcijoje
išdėstyti pagrindiniai elementai, kuriuos
bankai turėtų apsvarstyti rengdami
savo FRI nenumatytų atvejų planus.
Šiuo tikslu joje paaiškinti minimalūs
standartai, kuriais vadovaudamasi BPV

20

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

21

BPV paskelbė naujausią informaciją apie leidimų sumažinti tinkamus įsipareigojimus režimą,
2020 m. gruodžio mėn.

22

Veiklos gairės dėl veiklos tęstinumo pertvarkymo laikotarpiu, 2020 m. liepa.

23

Veiklos gairės dėl FRI nenumatytų atvejų planų, 2020 m. liepa.
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vertina bankų pateiktus FRI nenumatytų atvejų planus.
5. LIKVIDUMAS IR FINANSAVIMAS
2020 m. specialieji BPV likvidumo
ekspertai parengė bendrąją pertvarkymo planavimo politiką likvidumo ir
finansavimo pertvarkymo laikotarpiu
srityje, pagrįstą pagrindiniais bankų
pajėgumais: įvertinti likvidumo poziciją
pertvarkymo laikotarpiu, nustatyti ir
sutelkti užstatą pertvarkymo laikotarpiu ir pranešti apie atitinkamus
likvidavimo
rodiklius
pertvarkymo
laikotarpiu. Rengdami politiką BPV
likvidumo ekspertai surengė keletą
diskusijų su NPI ir ECB, o sektoriaus
atstovai savo nuomones pateikė
anketoje.
BPV likvidumo politikos įgyvendinimas
bus visų BPV kompetencijai priskirtų
bankų prioritetas nuo 2021 m. PPC.
Įgyvendinimas vyks laipsniškai per
ateinančius PPC. 2021 m. pirmenybė
bus teikiama likvidumo pozicijos pertvarkymo atveju nustatymui. Šiuo
tikslu 2020 m. parengtos vidaus veiklos
gairės VPG.
Likę principai (t. y. užstato nustatymas ir sutelkimas ir pranešimas apie
pajėgumus) bus įgyvendinti laipsniškai nuo 2022 m. PPC. BPV toliau dirbs
šiuo klausimu 2021 m. ir 2022 m.,
kad parengtų būtinas veiklos gaires,
kuriomis VPG galėtų pasinaudoti taikydamos politiką ir užtikrindamos
nuoseklų politikos įgyvendinimą visuose
pertvarkymo planuose.
6. VERTINIMAS
2020 m.
paskelbusi
vertinimo
programą, BPV savo veiklą sutelkė
ties antruoju savo vertinimo metodo
elementu: nustatyti standartizuotą
minimalų duomenų rinkinį pertvarkomam bankui vertinti.
2020 m. gegužės 19 d. BPV pradėjo
šešių savaičių trukmės konsultacijas
dėl BPV vertinimo duomenų rinkinio
instrukcijų dokumento ir aiškinamosios
pastabos kaip esminės jos vertinimo
metodo dalies. Apskritai BPV gavo 10
pastabų, kurias daugiausia pateikė

bankai ir bankų asociacijos. Į visas
gautas pastabas atsižvelgta, galutiniame dokumentų rinkinyje atlikti
atitinkami pakeitimai.
2020 m. gruodžio 11 d. BPV paskelbė
galutinį standartizuotą duomenų rinkinį,
kad ,siekiant patikimai įvertinti bankų
pertvarkymą, būtų galima pasinaudoti
būtiniausių duomenų minimumu. BPV
paskelbė tris dokumentus:
► Galutinį BPV vertinimo duomenų
rinkinio instrukcijų dokumentą,
kuriuo pakeičiamas BPV vertinimo
duomenų rinkinys ir nustatomi
aiškūs lūkesčiai, susiję su duomenų
poreikiu.
► Galutinę
aiškinamąją
pastabą
siekiant suteikti bankams gaires dėl
jų VIS pajėgumų pateikti naujausią,
kuo išsamesnę ir tinkamos kokybės
informaciją, tinkamą sąžiningam,
atsargiam ir tikroviškam vertinimui
atlikti.
► Atsiliepimų
santrauką,
kurioje
atsakoma į pagrindines konsultacijų metu gautas pastabas, ir kuri
spausdinama kartu su galutiniu BPV
vertinimo duomenų rinkiniu.
Bankų gebėjimas surinkti ir laiku
pateikti šią informaciją pertvarkymo
institucijoms ir (arba) vertintojams atsispindi BPV metiniame pertvarkymo
galimybės įvertinime ir BPV nustatytas
kaip 2021 m. prioritetas.
BPV vertinimo duomenų rinkinys yra
Bankų sąjungos EBI duomenų žodyno
įgyvendinimo rezultatas. BPV ir EBI
glaudžiai bendradarbiavo standartizuodamos pertvarkymo vertinimo
duomenų rinkinį. Baigti rengti BPV
vertinimo duomenų rinkinį taip pat
padėjo bendradarbiavimas su ECB, NPI
ir BPV užsienio partneriais.
7. MOKIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS
LIKVIDAVIMAS (SWD)
Prekybos knygoje apskaitomos mokių
įstaigų veiklos likvidavimas yra svarbi
tema bankams, vykdantiems aktyvią
prekybos veiklą. 2020 m. BPV atliko
apklausą, kad geriau pagrįstų savo
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poziciją dėl mokių įstaigų likvidavimo
planavimo ir įgyvendinimo. Apklausos
metu gautais duomenimis bus pagrįstas
2021 m. prasidėsiantis politikos darbas
siekiant pristatyti pirmą iš dviejų dalių
mokių įstaigų likvidavimo politikos,
skirtos bankams su didelėmis prekybos
knygomis, įsigaliosiančios per 2022 m.
PPC, skyrių.
8. PERTVARKYMO PLANAVIMO
VADOVAS (PPV)
2020 m. BPV toliau tobulino ir
atnaujino 2019 m. patvirtintą PPV.

2020 m. pakeitimais siekta į PPV įtraukti
vėliausias politikos gaires VPG srityse,
susijusiose su likvidumu ir finansavimu pertvarkymo laikotarpiu, valdymo
informacinėmis sistemomis, valdymu
ir komunikacija, įskaitant ankstesnėse
pastraipose minėtus pakeitimus. PPV
yra BPV vidaus dokumentas, kuriuo
siekiama suteikti VPG gaires dėl to, kaip
rengti pertvarkymo planų projektus.
Dėl šios priežasties PPV bus reguliariai
peržiūrimas ir atnaujinamas paskutiniais politikos pakeitimais.

2.2. Pertvarkymo
galimybių įvertinimas
BPV vykdo metinius pertvarkymo
galimybių
įvertinimus
stebėdama
bankų pažangą įgyvendinant BPV
Lūkesčius bankams ir taikytiną MREL
politiką. 2020 m., siekdama palengvinti lyginamąją analizę ir visoje
Bankų sąjungoje paskatinti vienodas
sąlygas atlikti pertvarkymo galimybių
įvertinimą, BPV sudarė intensyvumo
žemėlapį, kuriame apibrėžė bendrus
horizontalius kriterijus, padėsiančius
klasifikuoti bankų pažangą vykdant
kiekvieną
Lūkesčiuose
bankams
įvardytą pertvarkymo galimybės sąlygą,

atsižvelgiant į pertvarkymo strategijos
įvykdomumą, laipsniško įgyvendinimo
sąlygas ir taikytinus MREL politikos
principus.
BPV pertvarkymo galimybių įvertinimo
intensyvumo žemėlapis bus pristatytas
VPG per 2021 m. PPC. Bankai ir VPG
aptars intensyvumo žemėlapio rezultatus, kad, kai reikia ar kur tinkama,
dar labiau pritaikytų bankų pastangas.
Jei, BPV nuomone, banko pažanga
bus nepakankama, ji imsis priemonių,
įskaitant formalią procedūrą esminėms
kliūtims pašalinti.
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2.3. Pertvarkymo
planavimo duomenys
1. DUOMENŲ RINKIMAS
Dėl Covid-19 pandemijos kai kurie
bankai pateikė prašymus atleisti nuo
pasekmių praleidus terminą ir, atsižvelgusi į EBI rekomendacijas, Valdyba
nusprendė taikyti tam tikras atleidimo
priemones,
išsamiai
aprašytas
Covid-19 gairėse VPG, pagal kurias
VPG gali pratęsti terminą FRI, KFA, KĮR
ir pertvarkymo galimybės įsivertinimo
ataskaitoms pateikti.
Nepaisant Covid-19 pandemijos sukeltų
apribojimų, keli esminiai pakeitimai
buvo sėkmingai perkelti į duomenų
rinkimo procesą. Pirmą kartą visos pertvarkymo ataskaitos (duomenų apie
įsipareigojimus, kritinių funkcijų, finansinių rinkų infrastruktūrų, komisijos
įgyvendinimo reglamento dėl pertvarkymo) buvo surinktos tik XBRL formatu.
Įdiegus
XBRL
ataskaitų
teikimo
standartą, pateikiami geresnės kokybės
duomenys, lengviau automatizuojamas
bankų ataskaitų teikimo procesas ir,
atitinkamai, gerėja bendra MREL kalibravimo ir pertvarkymo planavimo
kokybė.
2. EBI / ECB BENDRADARBIAVIMAS
BPV toliau glaudžiai bendradarbiauja
su EBI ir Europos centriniu banku (ECB)
ataskaitų apie pertvarkymą teikimo
srityje pagal susitarimus tarp BPV ir šių
organizacijų. Visų pirma, BPV, bendradarbiaudama su ECB, ėmėsi priemonių,
kad pagerintų jos prieigą prie NKI
skelbiamų MSĮ priežiūros duomenų ir

galėtų geriau vykdyti MSĮ priežiūros
funkciją. BPV ir toliau dalijasi su ECB
pertvarkymo duomenimis, surinktais
iš jos kompetencijai priskirtų bankų, ir
taip sumažina poreikį bankams ir NKI
teikti dvigubą atskaitomybę. Be to, BPV
susitarė su EBI 2021 m. išplėsti nuoseklaus ataskaitų teikimo procesą ir į
jį įtraukti būsimus techninius įgyvendinimo standartus (TĮS) dėl duomenų
apie MREL ir TLAC atskleidimo ir
ataskaitų teikimo, nustatant 2021 m.
birželio 30 d. kaip ataskaitinę datą. Šis
prašymas kas ketvirtį pateikti duomenis
yra gana panašus į taikomas ad hoc
ataskaitas, kurias BPV jau prašė pateikti
MREL kalibravimo ir stebėsenos tikslais.
Vis dėlto, įgyvendinant TĮS dėl MREL
ir TLAC NPI, EBI ir BPV bus naudingi
duomenys, kas ketvirtį renkami pagal
XBRL standartą per patvirtintą nuoseklaus ataskaitų teikimo kanalą.
3. PASIRENGIMAS DUOMENŲ
PRAŠYMUI 2021 M. PERTVARKYMO
ATASKAITOMS
Ruošdamasi 2021 PPC BPV apibrėžė ir
paskelbė pertvarkymo ataskaitų apimtis
2021 metams. Duomenų prašymo
tvarka pakeista minimaliai, nes BPV
nori suteikti bankams stabilumo. Kaip
minėta ankstesnėje pastraipoje, BPV
taip pat pradėjo ruoštis būsimam EBI
TĮS dėl duomenų apie MREL ir TLAC
atskleidimo ir ataskaitų teikimo ir
išsamesnę informaciją apie šį procesą
skelbs 2021 m.
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2.4. Sąveika su bankais
1. SEKTORIAUS DIALOGAS24
BPV toliau stengėsi informuoti sektorių
apie 2020 m. pertvarkymo planavimo
srityje daromą pažangą. Be dvišalių
susitikimų su bankais ir praktinių
seminarų BPV 2020 m. birželio 15 d. ir
gruodžio 14 d. surengė du sektoriaus
dialogus su bankų atstovais, kuriuose
dalyvavo ES lygmens ir nacionalinių
bankų federacijų atstovai ir jų partneriai iš Bankų sąjungos valstybių
narių, NPI, Europos Komisijos, Europos
Parlamento ir ECB atstovai.
Abu renginiai buvo skirti 2020 m. PPC
įgyvendinimui ir pasirengimui 2021 m.
PPC ir naujausiems MREL politikos
pakeitimams 2020 m. ir 2021 m Be to,
per gruodžio mėnesį vykusį sektoriaus
dialogą pateikta naujausia informacija apie Bendro pertvarkymo fondo
(BPF) būklę. Bendravimas su sektoriaus atstovais yra svarbus BPV darbo,
kuriuo siekiama užtikrinti bankų pertvarkymo galimybę, veiksnys. Šiuose
renginiuose pateikti paaiškinimai ir
patikslinimai padeda užtikrinti geresnį
rinkos dalyvių supratimą apie bankams
keliamus reikalavimus, taip pat gauti
informacijos apie tikėtinus pokyčius,
kuriuos gali lemti teisinės arba politinės
tendencijos.

24

2. VIEŠOS KONSULTACIJOS
2020 m. BPV tęsė 2019 m. pradėtas
viešas konsultacijas, siekdama dar
labiau padidinti savo veiklos skaidrumą.
Surengtos viešos konsultacijos dėl
dviejų svarbių dokumentų: „BPV
MREL politika pagal priemonių banko
sektoriuje rinkinį“ ir „BPV Vertinimo
duomenų rinkinys“.
Vieša konsultacija dėl BPV MREL
politikos pagal priemonių banko sektoriuje rinkinį įvyko 2020 m. vasarį. Jos
metu buvo siekiama gauti atsakymų
į keletą iš anksto apibrėžtų klausimų,
taip pat pastabų ir pasiūlymų dėl galiojančios MREL politikos pataisų, įvestų
pataisomis, patvirtintomis priėmus
2019 m. ES priemonių bankų sektoriuje
rinkinį. Antra vieša konsultacija įvyko
2020 m. gegužę. Jos metu pagrindinis
dėmesys skirtas BPV standartizuotų
vertinimo duomenų rinkiniui, kad
siekiant patikimai įvertinti bankų pertvarkymą būtų galima pasinaudoti
būtiniausių duomenų minimumu. Po
to, kai 2019 m. buvo paskelbta BPV
vertinimo programa, BPV vertinimo
duomenų rinkinys yra laikomas antru
jos vertinimo metodo elementu.

https://srb.europa.eu/en/news/industry-dialogues.
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2.5. Finansinio
stabilumo analizė
Vienas
pagrindinių
pertvarkymo
sistemos tikslų yra išvengti potencialaus neigiamo bankų žlugimo
poveikio finansiniam stabilumui ir
ekonomikai platesniu mastu. Dėl šios
priežasties finansinis stabilumas yra
vienas pagrindinių veiksnių ir pertvarkymo planavimo, ir krizinių situacijų
požiūriu.

nebankinio sektoriaus išplitimas į
draudimo sektorių, visos sistemos
masto įvykių poveikis ir gelbėjimo
privačiomis lėšomis ar naudojantis
rinkos kanalais išplitimo poveikis. Taip
pat 2020 m. buvo pagerinti analitiniai pajėgumai sprendžiant likvidumo
rizikos pertvarkymo laikotarpiu, ypač
krizės atveju, klausimą.

Atsižvelgdama į ankstesnėse pastraipose apžvelgtus BPV prioritetus ir
politikos pokyčius, speciali finansinio
stabilumo ekspertų grupė parengė
priemones ir suvestines, skirtas
suderinti ir paremti VPG veiklą ir analizę
tiek planavimo etapais, tiek krizių, ypač
susijusių su VIV, atveju. Visų pirma,
2020 m. nagrinėtos tokios temos, kaip
bendras
bankų
neapsaugotumas,

Finansinio stabilumo ekspertai taip
pat talkino Europos sisteminės rizikos
valdybai įvairiais klausimais, pavyzdžiui, Covid-19 pandemijos poveikis,
klimato rizika ir ribojimo makrolygiu
priemonės. Be to, vykdydama specialią
duomenų valdymo funkciją BPV toliau
tobulino savo duomenų ir informacijos
valdymo sistemas, kad būtų lengviau
įgyvendinti 2021 m. PPC.
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2.6.
Bendradarbiavimas
su nacionalinėmis
institucijomis, Europos
institucijomis, ne
ES institucijomis ir
trečiosiomis šalimis
2020 m. BPV toliau įvairiais lygmenimis bendradarbiavo su atitinkamais
suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui, Europos institucijomis, bankų
sąjungai priklausančių ir nepriklausančių valstybių narių nacionalinėmis
institucijomis ir ne ES šalių institucijomis. Šis nuolatinis bendradarbiavimas
europiniu ir tarptautiniu lygmeniu
užtikrina
nuolatinius
informacijos
mainus, darbo kryptis ir geriausią
patirtį ir yra būtinas BPV veiklai. Tai
ne tik sustiprina pertvarkymo sistemą,
bet ir padeda sukurti pasitikėjimą tarp
institucijų ir skatina keistis informacija
atitinkamomis temomis.
1. BENDRADARBIAVIMAS SU
NACIONALINĖMIS PERTVARKYMO
INSTITUCIJOMIS (NPI)
Remdamasi 2018 m. pabaigoje patvirtinta bendradarbiavimo su NPI sistema,
kurioje nustatytos konkrečios procedūros ir rekomendacijos, susijusios
su BPeM, BPV visus 2020 m. toliau
glaudžiai bendradarbiavo su NPI. Darbo
santykiai vykdant kasdienę pertvarkymo planavimo veiklą kartu su VPG
toliau buvo veiksmingi ir efektyvūs, tuo
tarpu NPI, dalyvaudamos specialiuose
komitetuose ir plenarinės sudėties
sesijoje, svariai prisidėjo prie pagrindinės BPV politikos.

25

2. BENDRADARBIAVIMAS SU
EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR
ĮSTAIGOMIS
a) EUROPOS PARLAMENTAS
Nors dėl Covid-19 pandemijos Europos
Parlamente (EP) vyko mažiau viešųjų
klausymų, BPV įvykdė savo atskaitomybės įsipareigojimus EP. 2020 m.
BPV pirmininkė nuotoliniu būdu
dalyvavo dvejuose EP viešuosiuose
klausymuose. Per 2020 m. spalio 27 d.
vykusį Europos Parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON
komiteto) viešąjį klausymą ir 2020 m.
gegužės 5 d. vykusį antrą klausymą,
skirtą Covid-19 pandemijos padariniams, pirmininkė pristatė 2019 m.
metinę ataskaitą ir 2021–2023 m. daugiametę darbo programą. Abu kartus
vyko platesnis apsikeitimas nuomonėmis, dalyviai galėjo iškelti klausimus
ir išsamiau apsvarstyti politikos
klausimus, susijusius su BPV ir Bankų
sąjunga. BPV nuotoliniu būdu toliau
palaikė glaudžius ryšius ir keitėsi nuomonėmis su Europos Parlamento
nariais ir ECON komiteto sekretoriatu
visais klausimais, susijusiais su jos
įgaliojimais, ir laiku pateikė išsamius
atsakymus į Parlamento klausimus25.
Galiausiai, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas abiem šalims keistis
informacija, BPV pateikė EP diskusijų iš
jos plenarinės ir vykdomosios sudėties
sesijų įrašus.

https://srb.europa.eu/en/content/european-co-operation.
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b) EUROPOS KOMISIJA
2020 m. BPV toliau visais lygmenimis dėl
įvairių BPV veiklai ir funkcijoms svarbių
veiksnių glaudžiai bendradarbiavo su
atitinkamais Komisijos generaliniais
direktoratais, visų pirma, su Finansinio
stabilumo, finansinių paslaugų ir
kapitalo rinkų sąjungos generaliniu
direktoratu (FISMA GD) ir Konkurencijos
generaliniu direktoratu (COMP GD)
ir aktyviai dalyvavo bankininkystės,
mokėjimų ir draudimo ekspertų grupės
susitikimuose.
c) EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA
BPV taip pat išlaikė glaudžius ryšius
ir toliau aktyviai bendradarbiavo su
Taryba įvairiose srityse bei reguliariai
keitėsi nuomonėmis su Tarybai pirmininkavusiomis Kroatija ir Vokietija
jų prioritetiniais klausimais. Kai buvo
kviečiama, BPV pirmininkė dalyvavo
Euro grupės posėdžiuose. Kaip Bankų
sąjungos pertvarkymo institucija BPV
prisidėjo prie Euro grupės darbo
grupės, Ekonomikos ir finansų komiteto
ir Finansinių paslaugų komiteto veiklos
jos įgaliojimams svarbiais veiksniais.
Be to, BPV teikė techninę paramą ir
rengė pristatymus per aukšto lygio
darbo grupės posėdžius. Taip pat
2020 m. BPV ir toliau dalijosi techninėmis žiniomis, siekdama prisidėti prie
ankstyvo bendros finansinio stabilumo
stiprinimo priemonės įgyvendinimo
BPF, dėl kurio buvo susitarta politiniu
lygmeniu 2020 m. lapkričio 30 d.
d) EUROPOS CENTRINIS BANKAS
Sprendžiant
veiklos
ir
politikos
klausimus ir laikantis atitinkamų
reglamentų ir dvišalio susitarimo
memorandumo (DSM), toliau visais
lygmenimis buvo bendradarbiaujama ir
keičiamasi informacija su ECB, atsižvelgiant į jo priežiūros įgaliojimus. Ši veikla
apėmė įprastą keitimąsi informacija,
kuri yra būtina atsižvelgiant į gaivinimo
ir pertvarkymo planus, taip pat buvo
palaikomi
horizontalūs
kontaktai
ir vykdoma plataus masto abipusė
analitinė veikla. Bendradarbiavimas
politikos srityje pirmiausia buvo
paremtas naujo priemonių bankų sektoriuje rinkinio įgyvendinimu ir bendra
Covid-19 pandemijos poveikio bankų

sektoriui stebėsena. 2020 m. ECB ir
BPV taip pat glaudžiai bendradarbiavo
dėl veiksnių, susijusių su planuojama bankų krizės valdymo ir indėlių
garantijų sistemos peržiūra (BPeMR,
BGPD ir DGSD peržiūros). Be to, ECB
stebėtojo teisėmis dalyvavo BPV plenarinės ir vykdomosios sudėties sesijose
ir įvairiuose BPV vidaus komitetų
posėdžiuose.
e)
EUROPOS
BANKININKYSTĖS
INSTITUCIJA
2020 m. BPV glaudžiai bendradarbiavo
su EBI, daugiausia dėmesio skirdama
BGPD sistemos taikymui. Be to, atsižvelgdama į reguliavimo sistemos
reikalavimus, BPV pateikė EBI visus
privalomus MREL sprendimus. BPV
aktyviai dalyvavo pasirengimo pertvarkymo planavimui (SGRPP) pogrupio
ir pertvarkymo vykdymo (SGRE)
pogrupio veikloje. Be kita ko, 2020 m.
BPV padėjo baigti rengti įvairius techninius standartus, įgaliotus EBI pagal
priemonių bankų sektoriuje rinkinį. Ši
veikla apėmė techninius standartus
dėl antrojo ramsčio reikalavimo dėl
MREL nustatymo vertinimo, gelbėjimo
privačiomis lėšomis įgaliojimų pripažinimo sutartyse neįgyvendinamumo
sąlygų, apribojimų ar įsipareigojimų
sustabdymo įgaliojimų pripažinimo
sutartyse ir duomenų apie MREL ir
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TLAC atskleidimo ir ataskaitų teikimo
reikalavimų. Be to, BPV bendradarbiavo
su EBI kitais klausimais, tokiais kaip
pertvarkymo galimybių įvertinimas,
supaprastintų prievolių pertvarkymo
planavimui taikymas ir kitomis įvairiomis darbo kryptimis, susijusiomis su
neįvykdytais techniniais standartais,
pavestais EBI pagal priemonių bankų
sektoriuje rinkinį. BPV taip pat atliko
svarbų vaidmenį EBI pertvarkymo
komitete. Komitetui pirmininkauja BPV
valdybos narys Sebastiano Laviola, kuris
stebėtojo teisėmis taip pat dalyvauja
EBI stebėtojų tarybos posėdžiuose.
3. BENDRADARBIAVIMAS SU
ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ
INSTITUCIJOMIS
a) DVIŠALIAI BENDRADARBIAVIMO
SUSITARIMAI DĖL PERTVARKYMO
Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. BPV
pasirašė aštuonis bendradarbiavimo
susitarimus su trečiosiomis šalimis,
siekdama tarpvalstybiniams subjektams
sudaryti
geresnes
sąlygas
planuoti pertvarkymą, vykdyti su pertvarkymu susijusius sprendimus ir
keistis informacija. Derybos su papildomomis trečiųjų šalių institucijomis
tęsėsi ir 2021 m.
Visus 2020 m. BPV toliau glaudžiai
bendradarbiavo su Anglijos banku, užtikrindama, kad būtų sudaryti tinkami
susitarimai dėl veiksmingo bendradarbiavimo valdant tarpvalstybinių bankų
žlugimą, jei to prireiktų. Šiuo tikslu

pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, įsigaliojęs 2021 m. sausio 1 d.
b) BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI
DĖL SISTEMINĖS SVARBOS BANKŲ
KRIZIŲ VALDYMO GRUPIŲ (KVG)
2020 m. vasario mėn. BPV sudarė konkrečius institucinius bendradarbiavimo
susitarimus dėl pasaulinės sisteminės
svarbos bankų (PSSB), priskirtų BPV
kompetencijai, krizių valdymo grupių.
2020 m. BPV padarė pažangą derėdamasi dėl galimybės prisijungti prie
konkrečių institucijų bendradarbiavimo
susitarimų dėl Kanados, Šveicarijos
ir JAV pasaulinės sisteminės svarbos
bankų (PSSB), priskirtų atitinkamų trečiosios šalies institucijų kompetencijai,
krizių valdymo grupių. Sėkmingai prisijungta prie bendradarbiavimo sutarčių
dėl Šveicarijos pasaulinės sisteminės
svarbos banko.
c) ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ
INSTITUCIJŲ PROFESINIŲ PASLAPČIŲ
SAUGOJIMO IR KONFIDENCIALUMO
TVARKOS VERTINIMAS
Pagal BGPD 98 straipsnį reikalaujama,
kad tais atvejais, kai informacija keičiamasi su ES nepriklausančių šalių
institucijomis, pastarųjų profesinių
paslapčių saugojimo reikalavimai ir
standartai būtų lygiaverčiai ES reikalavimams. Todėl BPV priima nuomones dėl
tokių institucijų profesinės paslapties
ir konfidencialumo režimų lygiavertiškumo. Iš viso 2021 m. sausio 1 d.
priimtos 24 BPV nuomonės dėl konfidencialumo lygiavertiškumo.
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2.7. Tarptautiniai ryšiai
FINANSINIO STABILUMO TARYBA
Pertvarkymo iniciatyvinė grupė veikia
kaip pagrindinis komitetas, kuris
Finansinio stabilumo taryboje sprendžia
su pertvarkymu susijusius klausimus.
BPV dalyvavo ne tik Pertvarkymo iniciatyvinėje grupėje, bet ir visose FST
pertvarkymo klausimus sprendžiančiose
grupėse, taip pat dirbo pagal darbo
kryptis, visų pirma Tarpvalstybinėje

bankų krizių valdymo grupėje, kuriai
nuo 2018 m. liepos mėn. pirmininkavo
BPV valdybos narys Boštjan Jazbec, ir
Tarpvalstybinėje krizių valdymo grupėje,
kuri daugiausia dėmesio skyrė FRI
svarbos klausimams. 2 paveiksle apžvelgtos BPV veiklai svarbios pagrindinės FST
grupės, kurios 2020 m. daugiausia posėdžiavo nuotoliniu būdu.

2 paveikslas. FST valdymas pertvarkymo srityje

BPV valdymas (pagrindiniai komitetai)
Spalvinis kodas:

BPV
pirmininkė / bendrap
irmininkis

FST iniciatyvinis komitetas

Nedalyvauja

Pertvarkymo iniciatyvinė grupė

Tarpvalstybinė FRI
krizių valdymo
grupė

Gelbėjimo
privačiomis
lėšomis
darbo kryptis

Tarpvalstybinė
krizių valdymo
grupė
(nuo 2018 m. liepos mėn.
pirmininkavo Boštjan
Jazbec)

Darbo kryptis dėl techninio
TLAC įgyvendinimo
peržiūros

BPV dalyvavo KVG inventorizacijos
veikloje ir dabar yra aktyvi virtualių
Veikla, susijusi su FST
pertvarkymu
– skirta vidaus
reikmėms –elementų,
O2 padalinys
darbo
krypčių,
skirtų
susijusių su gelbėjimu privačiomis
lėšomis ir FRI prieinamumo tęstinumu,
įgyvendinimui, dalyvė. Taip pat BPV
aktyviai dalyvauja naujos virtualios
krypties, skirtos gerajai KVG praktikai,
darbe. Be to, FRI tarpvalstybinio
krizių valdymo grupėje BPV padėjo
rengti rekomendacinius dokumentus,
pavyzdžiui, dėl finansinių išteklių PSŠ
pertvarkymui remti ir PSŠ nuosavybės vertinimo, ir toliau tęs veiklą šiuo
klausimu, kuris bus 2021 m. prioritetas.

Dalyvauja

Tarpvalstybinė
draudikų krizių
valdymo grupė

Virtuali darbo
kryptis dėl
galimybės
naudotis FRI
tęstinumo

Virtuali darbo
kryptis dėl
gerosios KVG
praktikos

Galiausiai BPV prisidėjo transformuojant pertvarkymo galimybių įvertinimo
(PGĮ) procesą ir vykdant metinę FST
PGĮ 2020 m. dalyvavo bandomajame projekte, skirtame pakeistai PGĮ
anketai, pagal kurio rezultatus FST
pateikta išsami ataskaita apie Bankų
sąjungos PSSB pažangą.
Be to, BPV dalyvavo FST praktiniuose seminaruose apie pernelyg
didelių, kad žlugtų reformų poveikį ir
veiksmingumą.
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2.8. Reguliavimo
veikla / teisėkūros
procesas susijusiais
klausimais
1. BGPD / BPEMR / IGSD
2020 m. teisės aktų leidėjai pradėjo
diskusijas, kad parengtų teisės akto
pasiūlymą peržiūrėti BGPD / BPeMR /
IGSD. Tikimasi, kad Komisija jį patvirtins 2021 m. pabaigoje. BPV praturtino
šias diskusijas savo patirtimi ir žiniomis,
aktyviai dalyvaudama atitinkamuose
posėdžiuose, jei buvo kviečiama
(pavyzdžiui, Parlamento klausymuose,
atitinkamų sudėčių taryboje ir Komisijos
bankininkystės ekspertų grupėse) ir, kai
reikia, teikdama techninę pagalbą.

2. SKAITMENINĖS VEIKLOS
ATSPARUMAS (SVA)
Atsižvelgdama į tai, kad IRT paslaugos
kaip
galimai
ypatingos
svarbos
funkcijos ar paslaugos yra svarbios
bankų veiklos tęstinumui ir pertvarkymui, taip pat pertvarkymo planavimui,
BPV atidžiai stebėjo, kaip 2020 m.
buvo tvirtinamas Komisijos teisės akto
pasiūlymas dėl skaitmeninės veiklos
atsparumo (SVA). Šiuo tikslu BPV
keitėsi nuomonėmis su Europos institucijomis, kad pristatytų pertvarkymo
institucijos poziciją ir užtikrintų SVA ir
pertvarkymo sistemos (BGPD / BPeMR
ir BPV Lūkesčių bankams) nuoseklumą
ir suderinamumą.

2.9. „Brexitas“
2020 m. sausio 31 d. JK išstojo iš ES.
Prasidėjo pereinamasis laikotarpis,
per kurį iki 2020 m.gruodžio 31 d.
Jungtinėje Karalystėje ir jos atžvilgiu
dar galiojo ES teisė. BPV jau kurį
laiką rengėsi „Brexitui“ ir 2018 m.
lapkričio mėn. priėmė BPV lūkesčių
dėl „Brexito“ dokumentą, kuriame
daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms sritims – MREL tinkamumui,
vidaus nuostolių padengimui, veiklos
tęstinumui, FRI prieinamumui ir
valdymo ir informacijos administravimo sistemoms. 2020 m. BPV
paskelbė dar vieną komunikatą,
kuriame pabrėžiama, kad bankai turi
pasiruošti „Brexito“ pereinamojo laikotarpio pabaigai. Tai reiškia, kad
visi ES bankai privalo užtikrinti, kad
jų atitinkamos pagal JK teisės aktus
vykdomos emisijos yra tinkamos MREL.
2020 m. VPG toliau bendradarbiavo

su atitinkamais bankais, remdamosi
lūkesčiais, kad užtikrintų šių bankų
pertvarkymo galimybes atsižvelgiant
į 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigiantį
Brexito pereinamąjį laikotarpį.
Brexitui įpusėjus, BPV toliau palaikė
reguliarius ryšius su Anglijos banku,
Europos ir nacionalinėmis institucijomis ir įstaigomis. Kaip pabrėžta
2020 m. darbo programoje, dėl Brexito
keli bankai perkėlė savo veiklą į Bankų
sąjungą ir tokiu būdu buvo priskirti BPV
kompetencijai. Taip buvo išplėsta BPV
atsakomybė, susijusi su paskesniais pertvarkymo planais ir MREL sprendimais.
Visų pirma, BPV glaudžiai bendradarbiavo su ECB su šiais bankais susijusiais
klausimais, atsižvelgdama į būtinybę
užtikrinti, kad krizės atveju jų ES
vykdoma veikla būtų tinkamai parengta
pertvarkyti.
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BPV toliau glaudžiai bendradarbiavo
su Anglijos banku, užtikrindama, kad
būtų sudaryti tinkami susitarimai dėl
veiksmingo bendradarbiavimo valdant
tarpvalstybinių bankų žlugimą, jei
to prireiktų. Šiuo tikslu su Anglijos
banku pasirašytas susitarimo memorandumas, įsigaliojęs 2021 m. sausio
1 d. Jame nustatyta konsultavimosi,

bendradarbiavimo
ir
keitimosi
informacija tvarka ruošiantis banko pertvarkymui ir jį įgyvendinant Jungtinėje
Karalystėje
ir
Bankų
sąjungoje
pagal abiejų jurisdikcijų taisykles.
Susitarimas pagrįstas abipusiškumo
ir proporcingumo principais, jame
pripažįstamas tarpvalstybinių banko
operacijų sudėtingumas.

2.10. Derybos dėl
galimybių prisijungti
prie Bankų sąjungos
2020 m. į Bankų sąjungą įstojo dvi
naujos
dalyvaujančios
valstybės
narės (DVN): Bulgarija ir Kroatija. BPV
intensyviai dirbo glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis Bulgarijos
ir Kroatijos institucijomis, taip pat su
ECB, partneriais iš Komisijos ir Tarybos,
kad užtikrintų sklandų įstojimą 2020 m.

spalio 1 d. Dėl glaudaus veiklos koordinavimo buvo galima laiku apskaičiuoti
ir į Bendrą pertvarkymo fondą pervesti
DVN mokėtiną įnašų sumą bei veiksmingai prijungti Bulgarijoje ir Kroatijoje
įsteigtus bankus prie BPV 2020 m. PPC
ir ex ante įnašų ciklo.
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3

Krizės valdymas
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3.1. Pertvarkymo
sprendimas ir neigiami
sprendimai
BANCO POPULAR – TOLESNI
VEIKSMAI
„Banco Popular Español, S.A“ (BPE)
buvo pertvarkytas 2017 m. birželio 7 d.
BPV nusprendė, kad banko pertvarkymas atitinka viešąjį interesą siekiant
apsaugoti indėlininkus ir užkirsti kelią
finansų sistemos nestabilumui.26
Nepriklausomas vertintojas išanalizavo
hipotetinius nemokumo scenarijus
vadinamojoje 3 vertinimo ataskaitoje
ir priėjo išvadą, kad tą pačią dieną dėl
banko pradėjus bankroto procedūrą,
kreditorių padėtis nepagerėtų. Dėl to
2018 m. rugpjūčio 6 d. BPV paskelbė
išankstinį sprendimą, kuriuo nurodė,
kad jokios kompensacijos neturi būti
išmokamos, ir pradėjo „teisės būti
išklausytam“ procedūrą, kurios metu
paveikti akcininkai ir kreditoriai galėjo
pateikti savo nuomonę ir argumentus
dėl to, kodėl jie gali nepritarti išankstiniam sprendimui.

Po šios analizės BPV savo galutiniame
2020 m. kovo 18 d. sprendime nurodė,
kad BPE pertvarkymo paveiktiems akcininkams ir kreditoriams neturi būti
išmokamos jokios kompensacijos, nes
jų padėtis pradėjus įprastą bankroto
procedūrą nepagerėtų.27
BPV toliau gavo prašymus leisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su
BPE pertvarkymu, ir, laikydamasi ES
teisės aktų dėl skaidrumo, paskelbė su
BPE susijusius dokumentus viešame
dokumentų registre.
2020 m. ES teismuose buvo tęsiamas
bylinėjimasis,
susijęs
su
BPE
pertvarkymu.
Papildomą informaciją galima rasti
5.4.1 skirsnyje.

3.2. Projektai, skirti
pasirengimui krizėms
stiprinti
1. PASIRENGIMO KRIZEI (R4C)
BANDYMAI
Per 6 dienų trukmės pratybas, vykusias
2020 m. liepos 9–16 dienomis, BPV
surengė pirmąsias virtualias bandomąsias pratybas, siekdama išbandyti
„Ready for Crisis“ (R4C)28 – BPV sukurtą

26

platformą krizinėms situacijoms valdyti.
Pratybas koordinavo BPV pertvarkymo
taktinė grupė (PTG), pertvarkymo
padalinys B2 ir Komisijai atstovaujantys
dalyviai (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos
generalinis direktoratas, Konkurencijos

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

27

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

28

Būtina pabrėžti, kad BPV ruošia atnaujintą R4C versiją. Tikimasi, kad antroje 2021 m. pusėje bus
paskelbtas kvietimas NPI išreikšti susidomėjimą, siekiant pakviesti NPI per 2022 m. išbandyti
naujausias platformos funkcines galimybes.
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generalinis direktoratas), ECB (BPM) ir
BPV horizontalūs padaliniai (Atitikties,
Viešųjų pirkimų, Teisinių paslaugų, BPV
sekretoriatas, Ryšių, Finansavimo ir
Vidaus audito). Per šias pratybas BPV
IRT teko pagrindinis vaidmuo ruošiant
R4C imitavimo modulį.
Per pratybas krizių valdymo komanda
naudojo R4C kaip keitimosi informacija priemonę pagal hipotetinį krizės
scenarijų – fiktyvaus banko žlugimą.
Pratybų pabaigoje surengta fiktyvi
išplėstos sudėties vykdomoji sesija,
kurioje dalyvavo Valdybos nariai.
Techniniai bandymai buvo naudingi
nustatant tobulintinas R4C sritis, pagal
kurias buvo parengtas siūlomų veiksmų
planas, įtrauktas į įgytos patirties
ataskaitą.
2. TRIŠALĖS PAGRINDINIO LYGMENS
PRATYBOS (TPLP)
2020 m. BPV stiprino pasirengimą
krizei – surengė pirmąsias bandomąsias pratybas, kurių metu imituotas
PSSB žlugimas ir pertvarkymas.
Pratybos surengtos vykdant 2015 m.
prasidėjusį trišalio bendradarbiavimo projektą, kuriame dalyvauja
pertvarkymo ir priežiūros institucijos iš JAV, JK ir Bankų sąjungos (BPV,
Komisijos ir ECB), taip pat JK ir JAV
iždo departamentai. Pagal scenarijų
buvo numatytas fiktyvių PSSB, kurių
buveinė yra Bankų sąjungoje ir kurios
vykdo reikšmingą veiklą JAV ir JK,
žlugimas ir pertvarkymas (įsteigiant
specialiosios paskirties įmonę, taikant
atvirą banko gelbėjimą privačiomis
lėšomis). Pagrindinis pratybų tikslas

buvo išbandyti tarpvalstybinį koordinavimą, informacijos mainų laiką ir
sprendimų priėmimo procesus prieš
pertvarkymą, pertvarkymo metu ir jam
pasibaigus. Pagal scenarijų dalyviai
aptarė vidaus TLAC (iTLAC) konvertavimo JAV ir JK patronuojamosiose
bendrovėse praktinio įgyvendinimo
bandymus ir likvidumo užtikrinimą
pertvarkymo metu ir jį įgyvendinus.
Nuotoliniu būdu vykusios pratybos
prasidėjo spalio 19 d. ir baigėsi
lapkričio 20 d. (imitavimo dalis iš
viso truko 10 dienų). Pratybos vyko
keturiais atskirais etapais, atitinkančiais penkis krizės „realaus gyvenimo
sąlygomis“ mėnesius. Plačių užmojų
pratybų metu kartu su trečiųjų šalių
institucijomis sėkmingai išbandytas
pasirengimas krizei ir tarpvalstybinis
bendradarbiavimas. Po pratybų BPV
ir kitos dalyvaujančios institucijos
parengė įgytos patirties ataskaitą,
kuria bus grindžiami tolesni veiksmai
pasirengimui krizei stiprinti.
3. KITOS NEI GELBĖJIMAS
PRIVAČIOMIS LĖŠOMIS
PERTVARKYMO PRIEMONĖS (RTOB)
RTOB projektas pradėtas 2020 m.
liepą siekiant sustiprinti BPV operacinį
pasirengimą
taikyti
pertvarkymo
priemones pagal perduodamus įgaliojimus. Įgyvendinant projektą pagrindinis
dėmesys skiriamas operacijų paruošimui ir vykdymui, kuo įmanoma labiau
laikantis standartinės rinkos praktikos
ir tuo pat metu vykdant pertvarkymo
sistemos teisinius reikalavimus. RTOB
yra svarbus BPV 2021–2023 m. darbo
programos prioritetas.
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Bendras pertvarkymo
fondas
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4.1. Įnašai
Įnašus į bendrą pertvarkymo fondą
(BPF) moka Bankų sąjungoje dalyvaujančių 21 valstybių narių kredito
įstaigos ir tam tikros investicinės
įmonės. BPF bus laipsniškai kuriamas
per aštuonerių metų pereinamąjį laikotarpį (2016–2023 m.) ir jo dydis iki
pereinamojo
laikotarpio
pabaigos
turi pasiekti ne mažiau kaip 1 proc.
visose kredito įstaigose, kurioms
išduoti leidimai veikti visose dalyvaujančiose valstybėse narėse, apdraustų
indėlių sumos. 2020 m., nustatydama
surenkamų metinių įnašų sumą, BPV
atsižvelgė į tikėtiną neigiamą Covid-19
pandemijos poveikį ekonomikai.
2020 m. birželio mėn. NPI pervedė į BPF
9,2 mlrd. EUR 2020 metų ex ante įnašų,
ir BPF iš viso sudaro 42 mlrd. EUR,
įskaitant neatšaukiamus mokėjimo
įsipareigojimus.
2020 m. rugsėjį BPV atsižvelgė į
Teisingumo teismo nutartis dėl 2017 m.
trijų institucijų įnašų. Išsami informacija
apie šias Teisingumo teismo nutartis
pateikiama šio dokumento 5.4.1 punkte.
1. DUOMENŲ PATEIKIMO FORMA
2020vm. pavasario pradžioje BPV
glaudžiai bendradarbiavo su NPI, kad
atnaujintų 2021 m. duomenų pateikimo
formą, būtiną 2021 m. ex ante įnašų
ciklui.
2. DUOMENŲ RINKIMAS
Per 2020 m. ex ante įnašų ciklą BPV
toliau naudojo įnašų surinkimo sistemą,
kurioje galiojo atnaujintos patvirtintos
taisyklės ir taksonomija. Be to, bendradarbiaudama su NPI, BPV dar labiau
patobulino įnašų surinkimo sistemą
duomenims rinkti ir tikrinti, ypač
paramos šablonus.
3. DUOMENŲ TIKRINIMAS
Atliekant automatizuotas patikras pasitelkus patobulintą įnašų surinkimo
sistemą ir toliau glaudžiai bendradarbiaujant su NPI, skaičiavimo

metu užtikrinama, kad visi duomenų
elementai, apie kuriuos institucijos
turėjo pranešti, būtų prieinami ir kad
būtų atlikti patikrinimai atsižvelgiant į
ECB priežiūros duomenis. Be to, BPM
prižiūrimoms grupėms priklausančios
institucijos turėjo pateikti papildomą
patikinimą dėl duomenų, kurie dar
nebuvo pateikti pagal priežiūros arba
apskaitos sistemas. Nacionalinėms
reguliavimo institucijoms buvo palikta
teisė išplėsti įstaigų ir duomenų,
kuriems taikomas papildomo patikinimo reikalavimas, apimtį.
4. ĮNAŠŲ APSKAIČIAVIMAS
Skaičiavimo darbo grupėje dalyvaujančios NPI, Komisija, ECB ir BPV aptarė
su skaičiavimo procesu susijusius
duomenis. Komisijos jungtinio tyrimų
centro atliktas nepriklausomas skaičiavimas atitiko BPV rezultatus, kurie
buvo gauti naudojant jos priemones.
Galiausiai su ECB, NKI ir NPI buvo
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oficialiai konsultuojamasi dėl galutinės
institucijų mokėtinos sumos.
5. ĮNAŠŲ SURINKIMAS
Kaip ir 2019 m., 2020 m. BPV, glaudžiai
bendradarbiaudama su NPI, toliau
didino institucijų informavimo apie
įnašo sumas proceso suderinimą, šiuo
tikslu priimdama bendrą pagrindinį
sprendimą dėl skaičiavimo, kuriame
aprašoma naudojama metodika, ir
parengdama suderintą priedą, kuriame
paaiškinama individualaus skaičiavimo
tvarka ir nurodoma kiekvienos institucijos mokėtina galutinė suma. Papildomi
statistiniai duomenis taip pat buvo
paskelbti BPV svetainėje. Be to, savo
svetainėje BPV išleido dokumentą „Kaip
aiškinti suderintą priedą“29. Šia veikla
buvo siekiama padidinti skaidrumą ir
sudaryti sąlygas institucijoms suprasti
savo santykinę padėtį atsižvelgiant į
kitų institucijų rizikingumą.
6. EX POST DUOMENŲ PATIKRINIMAS
Kaip ir 2019 m., 2020 m. siekiant patikrinti institucijų pateikiamų duomenų
kokybę ir ją pagerinti, buvo pradėtos
papildomos duomenų ex post patikrinimo pratybos. Atrinktų institucijų
buvo prašoma pateikti papildomą
informaciją BPV. Analizė parodė, kad
duomenys buvo itin kokybiški.
7. NEATŠAUKIAMŲ MOKĖJIMO
ĮSIPAREIGOJIMŲ POLITIKA
Pagal Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/81 8 straipsnio 3 dalį,

29

kuria bendros metinių įnašų sumos
surinkimui taikoma 15–30 proc. riba,
2020 m. nustatyta NMĮ dalis buvo
15 proc., įskaitant grynuosius pinigus
kaip įkaitą.
8. EX POST FINANSAVIMAS
BPV ruošėsi tarpvalstybinio susitarimo
pataisoms, susijusioms su ex post įnašų
sujungimu. Šios pataisos paskelbtos atsižvelgiant į ankstyvą 2022 m.
bendros finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymą.
9. RIZIKOS KOREGAVIMO METODIKA
2020 m. buvo tęsiamas laipsniškas
išsamaus
rizikos
tikslinimo
metodikos, nustatytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/63,
įgyvendinimas.
10. VALSTYBĖS NARĖS, STOJANČIOS Į
BANKŲ SĄJUNGĄ
2020 m. spalio 1 d. į Bankų sąjungą
įstojo ES valstybės narės Bulgarija
ir Kroatija. Pagal Tarpvyriausybinio
susitarimo dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo 8
straipsnį BPV ėmėsi būtinų priemonių
siekdama surinkti iš tų valstybių narių
ex ante įnašų, kuriuos jų institucijos
mokėtų į Bendrą pertvarkymo fondą
(BPF) tuo atveju, jei priklausytų Bankų
sąjungai nuo pat pradžių, sumą. Be to,
abiem valstybėms narėms parengtas
susitarimas dėl paskolos siekiant
paremti jų individualią dalį BPF.

https://srb.europa.eu/sites/default/files/how_to_understand_the_2020_harmonised_annex_
final.pdf
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4.2. Investicijos
Pagal BPeMR 75 straipsnį BPV yra
atsakinga už surinktų ex ante įnašų
investavimą.
2020 m.
gruodžio
mėn. pabaigoje BPF iš viso buvo
42,1 mlrd. EUR. Šią sumą sudarė
BPV portfelis (37,6 mlrd. EUR) ir NMĮ
(4,5 mlrd. EUR). BPV portfelį sudaro
strateginis grynųjų pinigų balansas,
kurio vertė 18,9 mlrd. EUR, ir 18,7 mlrd.
EUR investicijos į su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus. Sumos
investuojamos pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/451.
1. 2020 M. INVESTAVIMO PLANO
ĮGYVENDINIMAS
2020 m. investavimo planas įgyvendintas dviem dalimis. Per pirmąjį ketvirtį
laipsniškai investuota 580 mln. EUR.
Antrasis pervedimas, iš viso sudaręs
2,79 mlrd. EURO, spalį atliktas išoriniam
partneriui ir investuotas.
Dėl Covid-19 pandemijos protrūkio
sukeltos sumaišties rinkoje BPV
balandžio mėnesį nusprendė laipsniškai mažinti nefinansinių įmonių
obligacijų portfelį, o birželį – laikyti
2020 m. ex ante įnašus strateginiame
grynųjų pinigų balanse iki pakartotinio
vertinimo rugsėjį.
Atlyginimas už Europos centrinių bankų
sistemos nacionaliniuose centriniuose
bankuose laikomus grynuosius pinigus
buvo ECB indėlių sutarčių palūkanos
(2020 m. – 0,5 proc.). Investicijos į
vertybinius popierius davė teigiamą
finansinę grąžą.

Bendra BPV portfelio grąža 2020 m.
buvo 0,08 % (prieš atskaitant 0,006 %
dydžio mokesčius).
2. PERŽIŪRĖTOS INVESTAVIMO
STRATEGIJOS IR 2021 M.
INVESTAVIMO PLANO PRIĖMIMAS
Investavimo strategija peržiūrėta ir
patvirtinta 2020 m. lapkričio mėn.
Prieita prie išvados, kad investavimo
strategija išlieka tinkama, ir nereikia
atlikti jokių pataisų atsižvelgiant
į 2020 m. ar ateityje suplanuotus
pakeitimus.
2021 m. investavimo planas patvirtintas 2020 m. gruodžio mėn. Šis planas
parengtas siekiant užtikrinti aukštą BPV
portfelio likvidumą ir kredito kokybę
kartu išlaikant tinkamą įvairinimą.
3. ANTROJO INVESTICIJŲ VALDYTOJO
ATRANKOS PROCESO PRADŽIA
2020 m. buvo pradėtas viešojo pirkimo
procesas antrajam investicijų valdytojui
išrinkti. Sutartį planuojama pasirašyti ir
įgyvendinti 2021 m. 2 ketv.
4. RIZIKOS IR PORTFELIO VALDYMO
IT PRIEMONĖS KŪRIMAS
2020 m. antroje pusėje pradėtas kurti
BPV investicijų analizės ir duomenų
bazės projektas, kurį siekiama įgyvendinti iki 2021 m. pirmos pusės
pabaigos. Įgyvendinus projektą, bus
automatizuoti ir patobulinti BPV veiklos
ir rizikos ataskaitų teikimo pajėgimai,
sustiprintas portfelio kūrimo proceso
patikimumas.
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4.3. Finansavimas
Taryba turi teisę naudoti fondą tik
siekdama užtikrinti veiksmingą pertvarkymo priemonių taikymą ir pasinaudoti
pertvarkymo įgaliojimais. Tuo atveju,
jei sumos, surinktos gaunant ex ante
įnašus ir išimtinius ex post įnašus, nėra
iš karto prieinamos arba neapima
išlaidų, patirtų vykdant pertvarkymo
veiksmus, valdyba gali sudaryti su trečiosiomis šalimis susitarimus dėl fondo
paskolų arba kitų paramos formų.
1. BPF NAUDOJIMO PRAKTINIS
ĮGYVENDINIMAS
2020 m. finansavimo grupė tęsė darbą
pasirengimo panaudoti BPF likvidumui
ar kapitalui užtikrinti srityje pasitelkdama bet kokius galimus pertvarkymo
priemonių derinius. Per metinius
pertvarkymo
bandymus
išbandytas veiksmų stebėjimo sistemos,
parengtos 2019 m. siekiant planuoti ir
veiksmingai naudoti BPF, naudojimas.
Naudojant veiksmų stebėjimo sistemą
nustatomi būtini veiksmai planuojant
veiksmingą BFP panaudojimą, be to, ji
padeda orientuotis nustatant užduotis
ir pareigas, kurios bus vykdomos tuo
atveju, jei vykdant pertvarkymą bus
galimai panaudotas BPF.
2. ALTERNATYVIOS FINANSAVIMO
PRIEMONĖS
2020 m. vyko tolesni darbai siekiant
nustatyti ir sustiprinti pertvarkymo
likvidumo sprendimą. Kartu su valstybėmis narėmis BPV nagrinėjo

papildomas
galimybes
sustiprinti
finansinius BPF pajėgumus, įskaitant
išorinėmis garantijomis.
Stebėdama, kaip vykdomi susitarimai dėl paskolos, BPV apskaičiavo ir
informavo dalyvaujančias valstybes
nares apie kiekvienos valstybės narės,
įskaitant valstybes nares, įstojusias į
Bankų sąjungą 2020 m. spalio 1 d., atitinkamų finansavimo pajėgumų dalį. Ši
informacija sustiprina valstybių narių
pasirengimą prireikus pagal susitarimą dėl paskolos programos sumokėti
išmokas.
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4.4. Bendros finansinio
stabilumo stiprinimo
priemonės taikymas
Bendram pertvarkymo
fondui
2018 m. Euro grupė įsipareigojo iki
2023 m. į Bendrą pertvarkymo fondą
įdiegti bendrą finansinio stabilumo stiprinimo priemonę su sąlyga, kad bankų
sektoriui tenkanti rizika svariai sumažės.
2020 m. buvo atliktas išsamus techninis
darbas siekiant įgyvendinti susitarimus
dėl bendros finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, užtikrinti pažangą
kuriant MREL ir sumažinti bendrus
trūkumus. 2020 m. lapkričio mėn. Euro
grupė susitarė dėl ankstyvo bendros
finansinio
stabilumo
stiprinimo
priemonės taikymo BPF 2022 m. sausį.

Vykdant
šiuos
darbus, be kita ko:

paruošiamuosius

► parengtas bendrasis susitarimas,
kuriuo vadovaudamasi BPV gali
prašyti ESM paskolų pertvarkymo
veiklai vykdyti – bendros finansinio
stabilumo stiprinimo priemonės
susitarimas;
► atliktos tarpvyriausybinio susitarimo pataisos, susijusios su galimu
ankstyvu
bendros
finansinio
stabilumo stiprinimo priemonės
įdiegimu;
► parengta BPV užstatų politika
likvidumo užtikrinimo tikslais tuo
atveju, jei bus naudojama bendra
finansinio stabilumo stiprinimo
priemonė;
► parengta sistema, skirta pasinaudoti
pagal ESM kredito liniją pasiskolintų
sumų grąžinimo pajėgumu užtikrinant, kad fiskalinio neutralumo
principas būtų įvykdytas vidutinės
trukmės laikotarpiu.

Bendra pertvarkymo valdyba I 2020 m. metinė ataskaita

5
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5.1. Informacinės ir
ryšių technologijos
BPV IRT funkcija siekiama dviejų
pagrindinių tikslų: pirma, remti BPV
kaip organizaciją ir padėti perkelti
ją į skaitmeninę ekosistemą; antra,
sukurti programų ir paslaugų siekiant
remti pertvarkymo veiklą, surinkti
įnašus ir duomenis ir platinti finansinius duomenis, kad būtų remiama
rizikos analizė ir optimizuojama įvairi
BPV vykdoma veikla. IRT funkcija
vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant
su BPV padaliniais ir IRT priežiūros
komitetu, kuris prižiūri ir stebi visus IRT
projektus, siekdamas sukurti optimalias programas ir paslaugas. 2020 m.
IRT tapo svarbiu įrankiu prisitaikant
prie naujos realybės, padėdamas
spręsti Covid-19 pandemijos sukeltas
problemas. IRT daugiau nėra vertinamas kaip pagalbinė BPV veiklos
funkcija, o veikiau kaip strateginis
visos BPV turtas.
Atsižvelgdama į būtinybę sukurti
vidutinės trukmės–ilgalaikę pagrindinių veiklos rūšių (SĮ ir MSĮ pertvarkymo
planavimas, krizių valdymas, BPF)
viziją, 2020 m. BPV pradėjo BPV VIS
projektą. Projektas padalytas į du
etapus: analizės etapą, kurio metu
vertinami BPV veiklos procesai, ir įgyvendinimo etapą (prasidėjusį 2021 m.
pradžioje ir truksiantį 2–3 metus).
Atlikus strateginių idėjų analizę ir
plano analizę, buvo nustatyta vystyti
veiklą ir IRT struktūrą duomenų
pajėgumų,
dokumentų
tvarkymo
ir procesų srityse. Galiausiai šiems
klausimams spręsti sukurta nauja
duomenų ir veiklos procesų valdymo
grupė.
PAGRINDINIAI 2020 M. LAIMĖJIMAI:
► BPV
įgyvendino
naują
pagal
debesų technologiją veikiančią
infrastruktūrą nuotolinėms konferencijoms ir elektroninių parašų
sistemą; IRT apsaugos skyrius

veiksmingai
sprendė
iššūkius,
susijusius su nuotoliniu būdu dirbančiais darbuotojais.
► Įdiegta
antroji
R4C
versija.
Naudojantis
programa
galima
glaudžiai bendradarbiauti su visais
suinteresuotaisiais subjektais krizės
atveju (pavyzdžiui, pertvarkant
banką). Programa palengvina BPV
veiklos procesą ir krizinių atvejų
valdymą siekiant pasirengti krizei ir
veiksmingai ją valdyti.
► Įdiegta pirmoji FORA versija.
Programa padeda BPV sekretoriatui
tvarkyti Valdybos rašytines procedūras per jos išplėstos sudėties
vykdomąsias, vykdomąsias ir plenarines sesijas. Programa gali
naudotis ir vidaus (pirmininkė, pirmininkės pavaduotojas, nuolatiniai
valdybos nariai), ir išoriniai suinteresuotieji subjektai (ECB, Komisija,
EBI). Programoje jie gali teikti
atsiliepimus (bendru sutarimu ar
balsuodami) tiesiai sistemoje.
► Įdiegta antroji Duomenų pertvarkymo ataskaitoms rinkimo versija,
paruošta rinkti duomenis apie įsipareigojimus, taip pat apie Finansinės
rinkos
infrastruktūras,
kritines
funkcijas ir Komisijos įgyvendinimo
reglamentą dėl pertvarkymo, kaip
nustatyta EBI 2.10 atskaitomybės
sistemoje. Šie duomenys yra reikalingi MREL tikslams apskaičiuoti.
► Įdiegta penktoji Įnašų surinkimo
sistemos
versija
duomenų
pateikimo formoms rinkti. Šie
duomenys yra reikalingi siekiant
apskaičiuoti įnašus į BPV, kurie gali
būti panaudoti banko pertvarkymo
atveju.
► Įdiegta pirmoji Duomenų sertifikavimo sistemos, kurioje ekspertai
gali patikrinti surinktus duomenis
prieš įvesdami juos į duomenų
saugyklą,
versija.
Duomenų
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sertifikavimo sistema taip pat yra
sąsaja, skirta siųsti su pertvarkymu
susijusius duomenis EBI.
► Įdiegta antroji BPV Duomenų
saugyklos versija. Platformoje
kaupiami su priežiūra ir pertvarkymu susiję NPI ir ECB renkami
duomenys. Siekiama, kad duomenų
saugykla
taptų
bendru
BPV
duomenų šaltiniu, kuriuo naudodamiesi veiklos ekspertai galėtų atlikti
horizontalią analizę.
► Buvo užtikrinama bendra IT infrastruktūros branda. Buvo sukurtas
antras duomenų centras siekiant
veiksmingai
užtikrinti
atsarginę
duomenų kopiją ekstremaliosios
situacijos atveju. Antras duomenų
centras
naudojamas
apkrovos
paskirstymo ar aktyviu / atsarginiu režimais užtikrinant didelį visų
programų pasiekiamumą.

► BPV toliau vykdė savo informacijos saugumo valdymo veiklą ir
parengė visų BPV sistemų apaugos
planų (įskaitant rizikos vertinimo)
dokumentacijas, kad būtų kuo
labiau sumažinta IRT saugumui
kylanti rizika. Kibernetinių grėsmių
žvalgybos informacijos programa
leido BPV nustatyti trūkumus,
pagerinti bendrą saugumą ir
2020 m.
išvengti
kibernetinių
grėsmių.
► BPV nuolat tobulino savo Veiklos
tęstinumo (VT) valdymo sistemą ir
rengė imitavimo pratybas. 2019 m.
įgyvendinti VT sprendimai, visų
pirma, visiems darbuotojams pasiekiama veiksminga nuotolinio darbo
infrastruktūra, pandemijos metu
pasiteisino.
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5.2. Komunikacija
2020 m. BPV toliau didino matomumą
ir informuotumą laikydamasi aktyvaus
požiūrio į komunikaciją, pavyzdžiui,
skelbė tinklaraščio įrašų, kuriuose
pristatė Valdybos nuomonę dėl
Covid-19 pandemijos krizės poveikio ir
kitais svarbiais klausimais, seriją.
► BPV metinę konferenciją, surengtą
2020 m. spalio 8 d., stebėjo 5 000
žiūrovų. Žiniasklaidoje nušviesti
įvykiai pasiekė 15 mln. galimų
skaitytojų. BPV taip pat sėkmingai
organizavo arba pati rengė kitus
įvairius renginius.
► Apskritai iš rezultatų matyti, kad
pažanga padaryta visais komunikacijos kanalais. Per šį laikotarpį
išaugo žiniasklaidos dėmesys (44 %
2019 m.), o sekėjų „Twitter“ platformoje skaičius padidėjo beveik
dviem trečdaliais ir sudarė 4 872.

ekspertus, nacionalines pertvarkymo institucijas ir ECB, toliau dirbo
nuotoliniu būdu, siūlydamas įvairių
įrankių ir dalindamasis patirtimi,
visų pirma, įgyta per 2019 m.
bandymus.
► Sėkmingai pristatyta vidaus komunikacijai skirta BPV intraneto
platforma ICE. Joje skelbiamos
naujienos, biografinis žinynas ir
įvairūs padaliniams ir temoms
skirti puslapiai. Specialioje Covid-19
skiltyje darbuotojai buvo informuojami apie naujausius įvykius.
Atlikta keletą personalo apklausų,
surengtas pirmas virtualus susitikimas su visuomene.
► Grupė toliau tęsė veiklą ryšių,
susijusių su pasirengimu krizėms,
vystymo srityje, patobulino keletą
šablonų ir procesų, įskaitant vykdant
dvejas bandomąsias pratybas.

► BPeM
komunikacijos
forumas,
suburiantis BPV komunikacijos

5.3. Išteklių valdymas
5.3.1. Žmogiškieji
ištekliai
Kalbant apie žmogiškųjų išteklių grupę,
pažymėtina, kad aukštos kvalifikacijos
darbuotojų įdarbinimas, siekiant turėti
patikimus personalo išteklius pagrindinės ir pagalbinės BPV veiklos srityse,
išliko pagrindine žmogiškųjų išteklių
komandos veikla 2020 m. Po Covid-19
pandemijos protrūkio ŽI padalinys
sklandžiai pritaikė savo procesus
visose srityse ir visą įdarbinimo procesą
perkėlė į internetą.
Be to, buvo tęsiamas darbas siekiant
baigti rengti žmogiškųjų išteklių teisinę
sistemą, politiką ir paslaugų teikimą
mokymosi ir karjeros planavimo ir
administracinės pagalbos srityse, kartu
buvo užtikrinama tinkama pagalba

darbuotojams mūsų jaunoje ir sparčiai
augančioje organizacijoje.
Be to, ŽI padalinys pradėjo savo
komandos restruktūrizavimo veiklą,
siekdamas geriau paremti organizaciją
personalo įdarbinimo ir talentų išsaugojimo srityse. Projektas bus tęsiamas
ir 2021 m. Jo metu planuojama įgyvendinti iniciatyvų talentų valdymo,
personalo įtraukimo ir išsaugojimo
srityse, seriją.
1. INTENSYVUS ĮDARBINIMAS
2020 m. BPV ne tik samdė iš turimų
rezervo sąrašų, bet ir pradėjo ar baigė
14 naujų laikinųjų agentų atrankos
procesų. BPV sėkmingai surengė
dvi kampanijas vidurinės grandies
vadovų
pareigoms
Generalinėje
taryboje ir BPV sekretoriato padalinio
vadovo pareigoms užimti, toliau
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stabilizuodama organizacijos valdymo
struktūrą. Be to, BPV surengė dvi
stambias atrankas bankų pertvarkymo
eksperto ir sekretoriaus pareigoms
užimti. Tai leido BPV 2020 m. įdarbinti
53 naujus darbuotojus. Be to, valdybą
papildė trys nauji nuolatiniai nariai, o
33 personalo nariai paliko agentūrą.
Po to, kai buvo pašalinti šeši nuolatiniai
valdybos nariai, BPV dirba 372 laikinieji
agentai ir 19 DNE. Tai yra 6,4 % daugiau
nei 2019 m. ir atitinka 93 % planuoto
400 laikinųjų darbuotojų skaičiaus.
2020 m. pabaigoje vyko dar 12 darbuotojų samdymo procedūros, numatoma,
kad nauji darbuotojai pradės dirbti per
pirmąjį 2021 m. ketvirtį. Metinė darbuotojų kaita sudarė 9 %.
2. MOKYMAS
2020 m. dėl Covid-19 protrūkio BPV
turėjo
peržiūrėti
savo
siūlomus
mokymus ir pritaikyti juos prie pandemijos sukeltų aplinkybių. Per trumpą
laikotarpį, nepaisant to, kad nuo kovo
mėn. sustabdė komandos plėtros iniciatyvas, BPV savo personalui siūlė
vidinius mokymus internetu. Iš viso personalui pasiūlyti 155 vidiniai mokymai,
susiję su techniniais, asmeniniais ir IT
įgūdžiais. Dėl glaudaus bendradarbiavimo su verslo vienetais buvo galima
sėkmingai pasiūlyti mokymų, kuriais
darbuotojai liko labai patenkinti.
3. ADMINISTRACIJA
Padaryta tolesnė pažanga ŽI valdymo
ataskaitų, biudžeto planavimo ir įgyvendinimo srityse.
4. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TEISINĖ
SISTEMA IR POLITIKA
BPV pagrindiniai darbuotojų darbo
sąlygų srities informaciniai dokumentai yra ES tarnybos nuostatai ir kitų
Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos. 2020 m. BPV toliau
tobulino veiklą ŽI srityje, analogiškai
patvirtindama Komisijos sprendimus
dėl išėjimo atostogų ir teisių gauti
pensiją perkėlimo.

5.3.2. Biudžeto ir
finansų valdymas
Šiame skirsnyje aptariama veikla,
susijusi su bendru BPV finansiniu
valdymu, finansiniu planavimu ir ataskaitomis. Jame taip aptariama biudžeto
vykdymo, apskaitos ir iždo operacijų
priežiūra ir tai, kaip užtikrinama, kad jos
būtų teisingos. Be to, finansų ir viešųjų
pirkimų grupė administruoja BPV
pasirengimo viešiesiems pirkimams,
viešųjų pirkimų inicijavimo, ataskaitų
ir skelbimo veiksmus ir šiais klausimais
teikia konsultacijas.
2020 m. 117,8 mln. EUR suma, neviršijanti sąnaudų lygio, pajamų dalyje buvo
pripažinta pajamomis.
Pagal biudžeto vykdymo lentelę išlaidų
dalyje ir atlikus perkėlimus darbuotojams skirta daugiau kaip 50 mln. EUR,
kitoms administracinėms išlaidoms
(nuomai, IRT remti ir t. t.) skirta
13,34 mln. EUR, veiklos išlaidoms skirta
54,4 mln. EUR (žr. 3 priedą).
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1. PAJAMOS
Pagal
BPeMR
65 straipsnį
BPV,
siekdama parengti savo administracines išlaidas, privalo rinkti įnašus iš
visų įstaigų, kurios patenka į BPeMR
taikymo sritį.
Komisijos deleguotasis reglamentas
(ES) 2017/2361 dėl galutinės įnašų,
skirtų BPV administracinėms išlaidoms
padengti, sistemos30 (toliau – DR)
nuo 2018 m. taikomas kaip teisinis
pagrindas administraciniams įnašams
apskaičiuoti.
2020 finansiniais metais iš viso
sėkmingai surinkta metinė administracinių įmokų suma sudarė 67,3 mln.
EUR31. Pranešimai apie įmokas išsiųsti
2 372 įstaigų: 2 246 MSĮ ir 126 SĮ ir tarpvalstybinėms grupėms.
2. IŠLAIDOS
Biudžeto išlaidos apima mokėjimus,
atliktus naudojant einamųjų metų asignavimus ir iš ankstesnių metų perkeltus
asignavimus. Tolesnėse pastraipose
pagal antraštines dalis apibendrinama,
kaip asignavimai panaudoti. Duomenys
išsamiau suskirstyti 3 priede.
2020 m. BPV nustatė 355 biudžeto
įsipareigojimus,
kurie
biudžeto
I dalyje iš viso siekė 81,6 mln. EUR, o
II dalyje – 148,2 mln. EUR ir atliko 1 504
mokėjimus (iš 2020 m. mokėjimų asignavimų) bendrai 70,4 mln. EUR sumai
pagal I dalį ir 96,3 mln. EUR pagal II dalį.
2020 m. įsipareigojimų asignavimų
biudžeto įvykdymo lygis – 69,3 %, o
mokėjimų asignavimų – 59,8 %.
Be to, 296 mokėjimų 3,1 mln. EUR
sumai 2020 m. atlikti naudojant iš
2019 m. perkeltus mokėjimų asignavimus. 2021 m. perkeltų asignavimų
suma sudarė 2,5 mln. EUR.

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. PERSONALO
IŠLAIDOS
Galutinio biudžeto (po perkėlimų) I
antraštinė dalis 2020 m. buvo 50 mln.
EUR, iš kurių 46,3 mln. EUR buvo įsipareigojimai (įvykdymo lygis – 92,5 %).
Galutinė panaudotų mokėjimų asignavimų suma buvo 45,9 mln. EUR, kuri
atitinka visų įsipareigojimų įvykdymo
lygį – 99,2 %).
Pagrindinė išlaidų dalis buvo susijusi su
BPV dirbančiais darbuotojais. 42,4 mln.
EUR buvo išleista darbo užmokesčiui
(bazinis darbo užmokestis, išmokos
šeimai,
ekspatriacija,
įsikūrimo
ir
gyvenimo
užsienyje
išmokos,
draudimas, teisės gauti pensiją ir pan.).
0,9 mln. EUR išleista tarpinėms paslaugoms, 0,9 EUR – ikimokykliniams
centrams ir mokykloms.
2 ANTRAŠTINĖ DALIS.
INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS
Galutinio biudžeto (po perkėlimų) II
antraštinė dalis 2020 m. buvo 13,3 mln.
EUR. Per šiuos metus prisiimta įsipareigojimų iš viso 12,5 mln. EUR sumai
(įvykdymo lygis – 93,5 %). Galutinė
panaudotų mokėjimų asignavimų suma
buvo 10,4 mln. EUR, kuri atitinka visų
įsipareigojimų įvykdymo lygį – 83,7 %).
Pagrindinės išlaidų dalys buvo susijusios su IRT infrastruktūra (3,8 mln.
EUR), BPV pastato nuoma (3,1 mln.
EUR) ir BPV pastato apsauga ir technine
priežiūra (1,6 mln. EUR).
3 ANTRAŠTINĖ DALIS. VEIKLOS
IŠLAIDOS
3 antraštinei daliai priskiriamos tik su
BPeMR nuostatų įgyvendinimu susijusios veiklos išlaidos. Galutinis biudžetas
(po perkėlimų) 2020 m. buvo 54,4 mln.
EUR.
Per 2020 m. prisiimta įsipareigojimų 22,9 mln. EUR sumai (įvykdymo
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2017 m.
rugsėjo
14 d.
Komisijos
deleguotasis
reglamentas
(ES)
Nr. 2017/2361
dėl
galutinės
įnašų,
skirtų
Bendros
pertvarkymo
valdybos
administracinėms
išlaidoms
padengti,
sistemos,
OL L 337,
2017 12 19,
p. 6.
Apskaičiuojant sumą atsižvelgiama į paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos buvo paskelbtos
(Y-2), biudžetą.
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Apskaičiuojant sumą atsižvelgiama į paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos buvo paskelbtos
(Y-2), biudžetą.
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lygis – 42,05 %). Galutinė panaudotų
mokėjimų asignavimų suma buvo
14,1 mln. EUR, kuri atitinka visų įsipareigojimų įvykdymo lygį – 61,8 %).
Bendras biudžeto įvykdymo lygis
31 straipsnyje „BPV veikla“ dėl kelių
veiksnių yra žemesnis nei planuota.
Viena vertus, dėl Covid-19 pandemijos
teko atšaukti ar nukelti keletą suplanuotų veiklos rūšių, kaip antai, didelius
renginius ir tam tikrus IT projektus,
kuriuos, negavus būtinų išteklių, reikėjo
perkelti į 2021 m. Kita vertus, pavyko
sumažinti išlaidas ir padidinti veiksmingumą IT programų kūrimo srityje
pasinaudojus esama IT infrastruktūra
ir pajėgumais, kurių pirkimo išlaidos
buvo mažesnės nei numatyta biudžete.
Atsižvelgiant į tai, kad dėl 32 straipsnyje
nurodomos veiklos pobūdžio (nenumatyti atvejai)32 įvykdymą yra sunkiau
prognozuoti nei kitus išlaidų straipsnius, bendras biudžeto įvykdymo pagal
šį straipsnį lygis taip pat yra žemesnis
nei planuota. Žemą biudžeto įvykdymo
lygį lėmė mažos profesinio konsultavimo ir ekspertų konsultacijų išlaidos,
nes BPV turėjo tvarkyti mažiau nei
numatyta potencialių pertvarkymo bylų
ir bylinėjimosi procesų.
Pagrindinės išlaidų šioje antraštinėje
dalyje sritys susijusios su BPV darbo
programos įgyvendinimui reikalingais
tyrimais ir konsultacijomis (t. y. dėl
BPV nenumatytų atvejų), teisinėmis
paslaugomis ir bylinėjimusi, IRT plėtra
ir operacinių IT sprendimų priežiūra,
visų pirma pagalba pertvarkymo planavimui, sprendimų priėmimo veikla
ir užsakomųjų investavimo paslaugų
išlaidomis.
3. BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS
Numatoma, kad 2020 m. biudžeto
vykdymo
rezultatas33
turi
būti

45,4 mln. EUR (2019 m. – 59,3 mln.
EUR), ir jis bus įrašytas į 2021 m.
biudžetą po to, kai jį savo 2021 m.
rugsėjo mėn. plenarinės sudėties
sesijoje patvirtins Valdyba. Biudžeto
vykdymo rezultatas bus išskaičiuotas iš administracinių įnašų, kurie bus
surinkti per N+2 metus.
PAGRINDINIAI 2020 M. LAIMĖJIMAI
► Pademonstruotas
gebėjimas
aktyviai veikti neįprastomis aplinkybėmis,
sukeltomis
Covid-19
pandemijos.
► Sėkmingai pereita prie elektroninio
visų finansinių operacijų tvarkymo.
► 2020 m. biudžeto vykdymo lygis
(pagal
įvykdytus
mokėjimus
palyginti su galutiniu biudžetu)
pagerėjo ir pasiekė 10,8 %, viršydamas 10 % tikslą (veiklos rezultatų
rodiklis 19: kasmetis biudžeto
vykdymo lygio pagerėjimas neatsižvelgiant į 32 straipsnį „Nenumatyti
atvejai“).
► 97,4 % mokėjimų buvo atlikti laiku
(99 % 2019 m.) ir viršijo 2020 m.
pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį
„97 % laiku apmokėtų sąskaitų
faktūrų“ (veiklos rezultatų rodiklis
17).
► 2020 m. 3 antraštinėje dalyje,
atsižvelgiant į veiklos veiksnius ir
daugiametę veiklą, buvo būtina
nustatyti
diferencijuotuosius
asignavimus.
► 2020 m. 66,11 % (2019 m. 64,72 %.)
BPV administracinių išlaidų buvo
susijusios su personalu, o 20,77 %
(2019 m. –   21,19 %) su kitomis
svarbiomis administracinėmis išlaidomis (nuoma ir IRT palaikymas).
► Be to, bendros veiklos išlaidos
sudarė tik 4,21% visų išlaidų, t. y.
dar labiau sumažėjo palyginti su
2019 m., kai veiklos išlaidos sudarė
12,92 % visų išlaidų.

32

BPV misijai būdingas didelis neapibrėžtumo lygis. Siekiant jį valdyti, buvo sukurtas 32 straipsnis
„Nenumatyti atvejai“. Šiame straipsnyje planuojama atskleisti išlaidas, susijusias su galimų
pertvarkymo bylų ir bylinėjimosi procesų valdymu. Tokio pobūdžio išlaidos nėra pasikartojančios
ar nuspėjamos. Jos didele dalimi priklauso nuo galimų bylų skaičiaus per atitinkamus metus.
Vis dėlto, BPV visada turi būti pasiruošusi valdyti galimą krizinę situaciją ir užtikrinti lėšų, būtinų
norint veiksmingai ir greitai imtis pertvarkymo veiksmų, prieinamumą.

33

Duomenis apie biudžeto vykdymą / rezultatą galima rasti 2020 m. galutinėse finansinėse
ataskaitose (žr. 6 priedą). Šie duomenys BPV svetainėje bus paskelbti 2021 m. III ketv.
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5.3.3. 2020 m.
galutinės finansinės
ataskaitos
2020 m. galutinės finansinės ataskaitos
atspindi BPV finansinę būklę 2020 m.
gruodžio 31 d., tų metų veiklos rezultatus ir pinigų srautus, taip pat grynojo
turto pokyčius, kaip tai yra reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas
ES apskaitos taisykles.
2020 m. pabaigoje surinkus ex ante
įnašus, administracinius įnašus ir NMĮ,
svariai padidėjo bendras turtas / įsipareigojimai, t. y. nuo 32,93 mlrd. EUR iki
42,27 mlrd. EUR. Bendro turto padidėjimą daugiausia atspindi banke laikomų
grynųjų pinigų padidėjimas (6,89 mlrd.
EUR) ir grynasis bendros sumos, investuotos į parduoti laikomą finansinį
turtą, padidėjimas (2,43 mlrd. EUR).
2020 m. į BPF surinkti ex ante įnašai
sudarė
8,41 mlrd.
EUR
įplaukų.
Atskaičius su tuo susijusias tinkamas
šių lėšų laikymo nacionalinių centrinių
bankų sąskaitose išlaidas, finansinis
metų rezultatas sudarė 8,32 mlrd. EUR,
taigi BPV grynasis turtas padidėjo iki
37,63 mlrd. EUR.
Dėl 2020 m. galutinių finansinių
ataskaitų administracinių aspektų pažymėtina, kad BPV bankų įstaigoms išrašė
sąskaitų ir iš jų surinko 68,85 mln. EUR
ir panaudojo per ankstesnius finansinius laikotarpius sukauptas lėšas,
kurios sudarė 45,29 mln. EUR. Siekiant
suderinti bendras metų administracines ir veiklos išlaidas, 2020 m.
pripažintos
administracinių
įnašų
pajamos sudarė 82,27 mln. EUR. Todėl
grynojo turto iš BPV administracinės
veiklos nėra.
2020 m. 66,11 % (2019 m. 64,72 %) BPV
administracinių išlaidų buvo susijusios su personalu, o 20,77 % (2019 m.
– 21,19 %) su kitomis svarbiomis administracinėmis išlaidomis (nuoma ir IT
palaikymas). Be to, 2020 m. bendros
veiklos išlaidos sudarė tik 4,21 %

visų išlaidų, t. y. dar labiau sumažėjo
palyginti su 2019 m., kai veiklos išlaidos
sudarė 12,92 % visų išlaidų.
2020 m. gruodžio 31 d. „Finansinės
padėties
ataskaita“
ir
2020 m.
„Finansinės veiklos rezultatų ataskaita“
pateiktos 6 priede.
BPV 2020 m. finansinės ataskaitos bus
paskelbtos BPV interneto svetainėje
trečią 2021 m. ketvirtį.

5.3.4. Viešieji
pirkimai
BPV 2020 m. metinis viešųjų pirkimų
planas buvo parengtas laikantis
bendrųjų viešųjų pirkimų nuostatų,
įtvirtintų ES finansiniame reglamente.
Palyginti su pradiniu viešųjų pirkimų
planu, panaikinta viena procedūra,
nes pradėtas taikyti kitas metodas, o
kita suplanuota procedūra perkelta į
2021 m.
Išsamiai 2020 m. viešųjų pirkimų
procedūros, organizuotos BPV, išaiškintos 7 priede. Jame nurodytos viešųjų
pirkimų procedūros, pagal kurias buvo
sudarytos sutartys ir kurios vyko nuo
2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Nepaisydama Covid-19 pandemijos
sukeltų sunkumų, BPV visus metus
sėkmingai pirko visas skirtingiems
padaliniams būtinas paslaugas ir
prekes. Toliau pateikiami svarbiausi
viešieji pirkimai:
► po 2019 m. pradėtos atviros procedūros,
sudarytos
aštuonios
pagrindų sutartys dėl finansinių
ataskaitų analizės ir konsultavimo
apskaitos
klausimais
paslaugų
teikimo;
► po konkurso ir derybų dėl bankų,
vykdančių mokėjimus eurais daugiausia SEPA zonoje, atrankos
pasirašytos keturios sutartys dėl
paslaugų teikimo;
► pradėtos 49 derybų procedūros ir
atnaujinti septyni konkursai pagal
BPV ar institucijų pagrindų sutartis;
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► buvo teikiama nuolatinė pagalba
dėl įvairių SM ir paslaugų lygio susitarimų, pasirašytų su Komisija ir
kitomis valdžios institucijomis;

► buvo
dedamos
nuolatinės
pastangos siekiant toliau skaitmeninti BPV procedūras, pavyzdžiui,
išbandytas kvalifikuotų skaitmeninių parašų naudojimas, kurį 2021
m. siekiama išplėsti.

5.4. Valdymas
5.4.1. Vidaus teisinės
konsultacijos ir
bylinėjimasis
BPV teisės tarnyba yra BPV vidaus
horizontalus departamentas, tiesiogiai
atskaitingas BPV pirmininkės pavaduotojui. BPV teisės tarnyba atlieka dvejopą
vaidmenį: i) teikia vidaus teisines konsultacijas visiems BPV padaliniams ir
ii) vadovauja bylinėjimosi procesams
Europos teismuose. Teisės tarnybos
vaidmuo yra susijęs su pagalba BPV ir
visiems jos vidaus pertvarkymo padaliniams ir kitiems departamentams,
ir ji veikia kaip horizontalus vidaus
departamentas, kuris teikia teisines
konsultacijas ir kurio kompetencija
apima visą BPV pagrindinę veiklą ir
atsakomybės sritis.
2020 m. Teisės tarnyba toliau teikė
vidaus teisines konsultacijas, pavyzdžiui,
pagrindinėse
pertvarkymo
planavimo, MREL nustatymo, politikos
ir vadovų rengimo, pertvarkymo bylų,
su BPF susijusių klausimų sprendimo,
tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir išteklių valdymo srityse.
BPV teisės tarnyba taip pat konsultavo
dėl įvairių pataisų įgyvendinimo teisės
sistemoje.
Vadovaudama bylinėjimosi procesams
Europos Sąjungos Teisingumo teisme
Teisės tarnyba yra atsakinga atstovauti
BPV Bendrajame teisme ir Teisingumo
teisme. Dažniausiai Teisės tarnybos
nariai yra BPV paskirti agentai.
Pagalbą bylinėjantis BPV taip pat teikia
išoriniai konsultantai. Atstovaudama
BPV teisme Teisės tarnyba rengia
Teisingumo
teismo
reikalaujamus

rašytinius pareiškimus arba prižiūri,
kaip tokius dokumentus ruošia išoriniai
konsultantai, ruošiasi žodiniam bylos
nagrinėjimui. 2020 m. Teisingumo
Teismui pavaldžiuose teismuose, be
kita ko, buvo nagrinėjamos šios bylos:
1. Bendrajame Teisme ir Teisingumo
Teisme nagrinėjami šimtas septyniolika
buvusių banko akcininkų ir kreditorių,
be kita ko, BPV pareikšti ieškiniai dėl
sprendimų, priimtų pertvarkant BPE.
► 101 byla, susijusi su BPV pertvarkymo sprendimu. Iš šių bylų
Bendrasis Teismas nustatė ir
atrinko šešias pagrindines bylas,
penkiose iš jų BPV yra atsakovė
(šeštoje byloje BPV veikia kaip į
bylą įstojusi šalis), kad pereitų
prie antrojo rašytinės procedūros ir žodinio bylos nagrinėjimo
etapo. Likusių bylų nagrinėjimas
buvo sustabdytas, kol bus galutinai
išspręstos tos šešios pagrindinės
bylos. Bendrasis Teismas vieną iš
šešių bandomųjų bylų paskelbė
nepriimtina, ir šis sprendimas dabar
apskųstas Teisingumo Teismui.
► Trys bylos yra susijusios su BPV
sprendimu neatlikti galutinio 2
vertinimo. Vieną iš šių bylų dabar
nagrinėja
Bendrasis
Teismas.
Bendrasis
Teismas
kitas
dvi
bylas paskelbė nepriimtinomis,
ir šis sprendimas yra apskųstas
Teisingumo Teismui.
► Septynios bylos yra susijusios su
BPV sprendimu, kuriuo nustatoma,
ar būtina išmokėti kompensaciją
paveiktiems akcininkams ir kreditoriams. Vieną bylą Bendrasis teismas
paskelbė nepriimtina. Likusias bylas
dabar nagrinėja Bendrasis Teismas;
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► Penkios bylos yra susijusios su BPV
sprendimais dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais
ir (arba) susipažinti su bylomis
pagal Reglamente (ES) Nr. 806/2014
ir Reglamente (EB) Nr. 1049/2001
nustatytą režimą. Šiuo metu jas
nagrinėja Bendrasis Teismas;
► Vieną ieškinį dėl Europos duomenų
apsaugos priežiūros pareigūno
sprendimo, kuriuo nustatoma, kad
BPV pažeidė duomenų apsaugos
taisykles „teisės būti išklausytam“ procese, vykusiame ruošiant
sprendimą dėl to, ar būtina išmokėti
kompensacijas paveiktiems akcininkams ir kreditoriams, pareiškė
BPV. Šiuo metu šią bylą nagrinėja
Bendrasis Teismas.
2. Bankai BPV pareiškė penkiasdešimt
šešis ieškinius dėl ex ante įnašų į BPF.
Be to, Komisija apskundė vieną, o BPV
– tris Bendrojo teismo sprendimus,
susijusius su ex ante įnašais. Konkrečiai:
► Dvylika ieškinių buvo pareikšti dėl
2016 m. ex ante įnašo sprendimo.
Vienas jų buvo atsiimtas, o
aštuonios bylos buvo atmestos (iš
jų dvi buvo apskųstos Teisingumo
teismui). Vieną skundą Teisingumo
teismas atmetė, kitas skundas šiuo
metu nagrinėjamas. Bendrasis
teismas trijose bylose panaikino
sprendimą, kiek jis yra susijęs su
ieškovais. Vėliau BPV dėl šių trijų
ieškovų priėmė naują sprendimą
dėl 2016 m. ex ante įnašų. Tie patys
ieškovai vėl ginčijo Bendrajam
teismui naują 2016 m. ex ante įnašų
sprendimą. Šiuo metu šie trys
ieškiniai yra nagrinėjami.
► Trys ieškiniai buvo pareikšti dėl
2017 m. ex ante įnašo sprendimo.
2020 m. rugsėjį Bendrasis teismas
panaikino sprendimą, kiek jis
yra susijęs su ieškovais, dėl procedūrinių trūkumų ir pareigos
nurodyti
priežastis
pažeidimo.
Byloje T-411/1734 Bendrasis teismas
taip pat atsitiktinai nustatė, kad

34

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/63 buvo iš dalies
neteisėtas, nes, viena vertus,
pagal esamoje teisinėje sistemoje
nustatytą metodologiją BPV turi
remtis konfidencialiais institucijų
duomenimis, kita vertus, neturi
teisės jų atskleisti. Komisija ir BPV
apskundė šį sprendimą Teisingumo
teismui. BPV taip pat apskundė du
kitus sprendimus, susijusius su
2017 m. ex ante įnašų sprendimu.
Šiuo metu keturis skundus nagrinėja
Teisingumo teismas.
► Penki ieškiniai buvo pareikšti dėl
2018 m. ex ante įnašų sprendimo,
kurie
dabar
nagrinėjami
Bendrajame Teisme.
► Vienas ieškinys pareikštas dėl įnašų,
sumokėtų 2018 m. ir 2015 m., dalies
atlyginimo. Šį ieškinį 2021 m. sausį
Bendrasis teismas atmetė.
► Vienuolika ieškinių buvo pareikšti
dėl 2019 m. ex ante įnašų sprendimo
ir dabar nagrinėjami Bendrajame
Teisme.
► Devyniolika ieškinių buvo pareikšti
dėl 2020 m. ex ante įnašų sprendimo
ir dabar nagrinėjami Bendrajame
Teisme.
3. Du ieškiniai dėl BPV sprendimo nepatvirtinti „ABLV Bank, AS“ pertvarkymo
schemos, kuriuos pareiškė pats bankas
ir buvęs to banko akcininkas. Bendrasis
Teismas vieną iš ieškinių paskelbė
nepriimtinu, ir šis sprendimas dabar
apskųstas Teisingumo Teismui. Kitą iš
šių ieškinių dabar nagrinėja Bendrasis
Teismas.
4. Bendrajame Teisme nagrinėjamas
vienas ieškinys dėl BPV sprendimo
nepatvirtinti „PNB Banka“ pertvarkymo
schemos, kuriuos pareiškė bankas ir
keli to banko akcininkai.

2020 m. rugsėjo 23 d. bendrojo teismo sprendimas byloje Landesbank Baden-Württemberg
v Single Resolution Board, bylos Nr. T-411/17, ECLI:EU:T:2020:435.
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5.4.2. BPV
sekretoriatas
BPV sekretoriatas toliau teikė BPV
gaires dėl BPV priimamų sprendimų ir
valdymo klausimais. Jis prisidėjo įgyvendinant pertvarkymo planavimo
ciklą ir susijusius sprendimų priėmimo
procesus. Šiuo tikslu jis, be kita ko,
palaikė glaudžius ryšius su nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis
ir kitomis ES institucijomis ir įstaigomis, dalyvaujančiomis BPV sprendimų
priėmimo procese. Be to, BPV per savo
plenarinės ir vykdomosios sudėties
sesijas patvirtino peržiūrėtas Valdybos
darbo tvarkos taisykles, įskaitant peržiūrėtą elgesio kodeksą. Apskritai
sekretoriatas su įvairios sudėties
valdyba surengė 41 asmeninį susitikimą
ir koordinavo 285 rašytinę procedūrą.
Be to, jis surengė 12 specialių plenarinės sudėties sesijų, skirtų klausimams,
susijusiems su Covid-19 pandemijos
protrūkiu, spręsti.

5.4.3. Atitikties
užtikrinimas
Per 2020 m. BPV baigė pertvarkyti
savo atitikties funkciją ir suformavo
naują nepriklausomą grupę pirmininkės direktorate. Šią naują grupę
sudaro naujai paskirti Etikos ir atitikties
pareigūnai (EAP), kuriems talkina du
specialūs tikrieji personalo nariai.
2020 m. grupė peržiūrėjo BPV Etikos ir
atitikties sistemą, įskaitant naują Etikos
kodeksą, kuris buvo atnaujintas atsižvelgiant į naujausią ES institucinę praktiką
ir pagrindinius galimus sunkumus, su
kuriais BPV susidurs tapusi brandžia
struktūra. Sistema sustiprinamas EAP
vaidmuo, kuriam suteikiami platesni
įgaliojimai atlikti rizikos vertinimus ir
stebėti atitiktį taikytinoms taisyklėms.
Siekdama pagerinti informuotumą
apie naujas taisykles, grupė sukūrė
ir pristatė inovatyvių internetinių
kampanijų ir medžiagos seriją, pritaikytą prie Covid-19 pandemijos nulemtų
darbo nuotoliniu būdu sąlygų, įskaitant

mokymus internetu, grotažymių ir
internetinių plakatų / informacinių
juostų kampanijas, DUK skiltį, naujienlaiškius / mokomąsias korteles,
atnaujino išteklius Atitikties intraneto
puslapyje ir rengė viktorinas internetu.
BPV Atitikties grupė taip pat padėjo
peržiūrėti kitas BPV politikos sritis, jai
buvo pavesta sukurti naują BPV visuomeninės darbotvarkės įrankį.
Be veiklos šiomis darbo kryptimis nauja
BPV Atitikties grupė toliau sprendė
daugiau kasdienių užduočių, pavyzdžiui, konsultavo personalą, vadovybę
ir verslo sektorius, priėmė atitikties
pozicijas dėl prašymų suteikti leidimus,
surengė faktų tyrimo pratybas, stebėjo
personalo atskaitomybę ir vykdė
veiklą reikalavimų nesilaikymo rizikos
valdymo srityje. Be to, ji reguliariai
bendradarbiavo su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais Etikos tinklo
srityje.

5.4.4. Duomenų
apsaugos biuras
2020 m. BPV Duomenų apsaugos
pareigūnės ir jos grupės veikla vis
dar tam tikru mastu buvo susijusi su
reguliavimo pokyčiais ir griežtesniais
standartais, nustatytais Bendrajame
duomenų
apsaugos
reglamente
(BDAR) ir Reglamente (ES) 2018/1725.
Pastarojo privalo laikytis visos ES institucijos, įstaigos ir agentūros. Visų
pirma, pagal taikytiną Reglamentą
būtina imtis tam tikrų apsaugos
priemonių ir saugumo mechanizmų
perduodant asmens duomenis į trečiąsias šalis, kurioms netaikomas Europos
reglamentas ir kuriose nepriimtas jam
tapatus reguliavimo standartas, kuriuo
reglamentuojamos asmenų, kurių
asmens duomenys yra tvarkomi, teisės
ir laisvės.
Šiuo tikslu 2020 m. BPV Duomenų
apsaugos biuras, reaguodamas į
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašymą, pateiktą
visoms Europos Sąjungos institucijoms,
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įstaigoms ir agentūroms, koordinavo
visos BPV perdavimo trečiosioms
šalims ir tarptautinėms organizacijoms
veiklos žemėlapių sudarymą. DAB teikė
bendrąsias gaires ir, kai reikėjo, individualias konsultacijas dėl to, kaip aiškinti
ir vykdyti EDAPP nurodymą suteikti
išsamios informacijos apie BPV asmens
duomenų tvarkymo veiklą, kurios
metu asmens duomenys perduodami
trečiosioms šalims ir tarptautinėms
organizacijoms. Tikimasi, kad 2021 m.
BPV DAB ir duomenų valdytojas padės
BPV įgyvendinti EDAPP rekomendacijas
šiuo klausimu.
Be to, 2020 m. DAB turėjo koordinuoti analizę ir atsaką EDAPP dėl kai
kurių skundų, pateiktų EDAPP išorinių
asmenų.

5.4.5. Vidaus auditas
Vidaus
auditu
sustiprinama
ir
apsaugoma organizacijos vertė, teikiant
rizikos įvertinimu pagrįstą ir objektyvų
patikinimą, konsultacijas ir įžvalgas.
Vidaus audito ataskaitos ir rekomendacijos padeda BPV siekti tikslų, nes
užtikrina sistemingą ir tvarkingą požiūrį
į rizikos valdymo, kontrolės ir administravimo veiksmingumo vertinimą ir
tobulinimą.
BPV vidaus audito funkcija yra pagrįsta
BPeMR, BPV finansiniu reglamentu ir
išsamiau apibūdinta vidaus audito chartijoje, kurioje, be kita ko, apibrėžiami
nepriklausomumo
ir
objektyvumo,
atsakomybės ir įgaliojimų principai.
Pagal chartiją vidaus audito tarnyba per
valdybos vykdomosios sudėties sesiją
teikia ataskaitas apie savo darbo rezultatus. Be to, vidaus audito tarnyba ne
rečiau kaip kartą per metus per valdybos
vykdomąją ir plenarinę sesijas teikia
ataskaitą apie savo veiklą, pagrindines
audito išvadas ir audito metu nustatytų
faktų statusą.

35

2020 m. vidaus audito tarnyba daugiausia dėmesio skyrė keturiems patikinimo
auditams:
► Auditams
dėl
Fondo35
(BPF)
praktinio įgyvendinimo procesų:
baigtas sutarčių valdymo ir pertvarkymo planų rengimo procesas;
► Auditui dėl IRT veiklos: metų
pabaigoje buvo pasiektas galutinis
ataskaitos rengimo etapas dėl
pakeitimų valdymo.
Be to, Vidaus audito grupės darbuotojai konsultavo BPV vadovybę valdymo ir
organizavimo klausimais.
Vidaus audito grupė, atlikdama paskesnius auditus, stebi, kaip įgyvendinamos
jos patikinimo auditų rekomendacijos.
2020 m. Vidaus audito grupė tikrino
ankstesnius viešųjų pirkimų, pasirengimo krizei (R4C) projekto valdymo,
Fondo
užsakomųjų
investavimo
paslaugų,
konsultantų
paslaugų
užsakymo ir naudojimosi jomis, taip pat
pertvarkymo planavimo auditus.
VIDAUS AUDITO REKOMENDACIJŲ
ĮGYVENDINIMO STATUSAS
2020 m. Vidaus audito grupė paskelbė
dvidešimt vieną rekomendaciją, dėl
kurių vadovybė parengė veiksmų
planus. Įskaitant rekomendacijas pagal
ankstesnių metų auditus, trisdešimt
trys rekomendacijos, iš kurių aštuonios
buvo didelio prioritetiškumo, metų
pabaigoje liko nebaigtos.
Didelio prioritetiškumo rekomendacijose atkreiptas dėmesys į poreikį
toliau tobulinti valdymą, planavimą
ir stebėseną, kartu užtikrinant viso
proceso kokybę.
Penkios iš aštuoniolikos rekomendacijų
2020 m. buvo užbaigtos.

Procesams, susijusiems su įvairia Fondo veikla ir apimantiems investicijų, įnašų ir finansavimo,
finansų ir apskaitos grupes.
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5.4.6. Išorės auditas
Kiekvienais metais metinių finansinių
ataskaitų auditą vykdo ir nepriklausomas išorės auditorius. 2020 m. išorės
auditorius paskelbė savo besąlyginę
audito ataskaitą dėl BPV 2019 m.
galutinių metinių finansinių ataskaitų
patikimumo.
Be to, Europos Audito Rūmai (EAR)
kiekvienais finansiniais metais teikia
ataskaitas apie BPV metines finansines ataskaitas, taip pat teikia metinių
finansinių ataskaitų patikimumo ir jose
nurodytų BPV operacijų teisėtumo ir
tvarkingumo patikinimo pareiškimus.
2020 m. EAR paskelbė savo audito
ataskaitą dėl 2019 finansinių metų
BPV metinių finansinių ataskaitų36.
Vienintelė sritis, kurią, jo vertinimu, BPV
turi tobulinti, yra:
► Pagal
Bendros
pertvarkymo
valdybos plenarinės sesijos darbo
tvarkos taisyklių (BPV/PS/2015/9)
8 straipsnį, už kiekvieno plenarinės sesijos posėdžio santraukos
parengimą atsako pirmininkas, o
ją patvirtinus posėdžių santrauką
pasirašo pirmininkas. EAR nustatė,
kad Valdybos plenarinės sudėties
sesijos posėdžių, vykusių 2018 m. ir
2019 m., santrauka nebuvo pasirašyta. Vis dėlto, nuo 2020 m. pradžios
BPV jau pakeitė savo praktiką
– plenarinės sudėties posėdžių protokolus turi pasirašyti pirmininkė.
2020 m. EAR taip pat paskelbė
specialiąją ataskaitą dėl 2019 m. neapibrėžtųjų įsipareigojimų37, kurioje
pateikė dvi rekomendacijas:
► Atsižvelgdama į Teisingumo teismo
ir Bendrojo teismo neseniai priimtus
sprendimus ir tolesnius įvykius,

BPV turėtų iš naujo įvertinti riziką
visiems nebaigtiems procesams,
susijusiems su jos sprendimais dėl
ex ante įnašų į BPF, ir įvertinti bet
kokius naujus teismo procesus.
► BPV turėtų įvertinti visas teisines
bylas dėl jos galutinių ataskaitų,
kad užtikrintų, kad duomenys jose
būtų pateikiami teisingai ir sąžiningai. Tai taikytina ir bet kokiai
informacijai, dėl kurios reikėtų
naudoti ekonominius išteklius,
pavyzdžiui, nacionalinėms byloms
dėl vykdomųjų sprendimų pagal
patvirtintas pertvarkymo schemas.

5.4.7. Vidaus
kontrolės standartai
Vidaus kontrolės standartuose (VKS)
nustatyti veiksmingos vidaus kontrolės
sistemos, kuri padėtų pateikti pagrįstą
patikinimą dėl BPV tikslų įgyvendinimo,
sukūrimo lūkesčiai ir reikalavimai. Šie
kontrolės standartai buvo parengti
atsižvelgiant į Komisijos VKS, kurie yra
pagrįsti tarptautiniais Organizacijų
rėmimo
komiteto
standartais.
Standartai apima misijos ir vertybių,
operacijų, išteklių ir kontrolės veiklos,
planavimo, ataskaitų teikimo ir ryšių,
rizikos valdymo ir vertinimo bei audito
procesų sritis. Kiekvieną standartą
sudaro reikalavimai, kurie turi būti
įvykdyti.
Dėl nuolat augančio organizacijos
dydžio šią sistemą siekiama nenutrūkstamai tobulinti.
► 2020 m.
BPV
atliko
ketvirčio
peržiūras siekdama patikrinti, kaip
įgyvendinamas kiekvienas BPV
VKS. Sistemą sudaro 16 VKS, kurie
yra būtini siekiant nustatyti vidaus
kontrolės sistemą, skatinti aiškią
valdymo grupės atskaitomybę ir

36

Metinė ataskaita apie ES agentūrų 2019 finansinius metus (https://www.eca.europa.eu/en/
Pages/DocItem.aspx?did=54056).

37

Ataskaita apie bet kokius neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurie atsiranda dėl Bendros
pertvarkymo valdybos, Tarybos arba Komisijos 2019 finansinių metų veiklos, susijusios
su jų užduotimis pagal reglamentą (https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.
aspx?did=%7b28E29E37-D534-4F2F-8A3D-2B97E0F7AA04%7d).

58

Bendra pertvarkymo valdyba I 2020 m. metinė ataskaita

užtikrinti, kad valdyba vykdytų
vidaus kontrolės sistemos priežiūrą.

► BPV atliko savo rizikos vertinimą ir
sudarė rizikos registrą, dėl kurio
dabar rengiami ir atidžiai stebimi
veiksmų planai.

Bendra pertvarkymo valdyba I 2020 m. metinė ataskaita

6

Apeliacinė komisija
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Pagal BPeMR 85 straipsnio 1 dalį
2015 m. BPV įsteigė Apeliacinę komisiją,
kuri turi nagrinėti skundus, pateikiamus
dėl tam tikrų BPV sprendimų, pavyzdžiui, susijusių su MREL nustatymu,
pertvarkymo kliūtimis, tam tikroms
institucijoms taikomais supaprastintomis prievolėmis, sprendimų, kuriuos
Valdyba priėmė atsižvelgdama į
prašymus leisti susipažinti su dokumentais, taip pat dėl institucijų įnašų, skirtų
Valdybos administracinėms išlaidoms
padengti. Apeliacinę komisiją sudaro
penki tikrieji ir du pakaitiniai nariai,
kurių įgaliojimai yra visiškai nepriklausomi nuo Valdybos.

visus ar dalį dokumentų, susijusių su
įvairiais klausimais: „Banco Popular“
pertvarkymu, viešųjų pirkimų procedūros dokumentais ir dokumentais,
išduotais atsižvelgiant į koronaviruso
pandemiją, smogusią Europai 2020 m.
kovo pradžioje.

Apeliacinė komisija 2016 m. sausio
1 d. pradėjo pirmąją 5 metų trukmės
kadenciją. Per savo 2020 m. rugsėjo
16 d. vykdomosios sudėties sesiją BPV
nusprendė pratęsti penkių Apeliacinės
komisijos narių įgaliojimus. Paskui,
2020 m. lapkričio 9 d., Apeliacinė
komisija pritarė pirmininkės ir pirmininkės pavaduotojo perrinkimui kitai
kadencijai. 2019 m. po viešo kvietimo
pareikšti susidomėjimą BPV paskyrė du
dabartinius pakaitinius narius.

Be to, atsižvelgdama į praktinę patirtį,
sukauptą nuo veiklos pradžios 2016 m.
sausio mėn., Apeliacinė komisija
nusprendė 2020 m. peržiūrėti savo
Darbo tvarkos taisykles. 2020 m.
rugsėjo pradžioje buvo patvirtintas
naujas dokumentas.

2020 m. Apeliacinė komisija nagrinėjo
skundus dėl Valdybos patvirtinamųjų
sprendimų, kuriais atsisakoma atskleisti

Išnagrinėjusi
skundus,
Apeliacinė
komisija paskelbė savo sprendimus,
kuriais bylas atmetė arba perdavė
apskųstą sprendimą valdybai peržiūrėti. Visi komisijos sprendimai skelbiami
BPV svetainėje anonimizuoti, siekiant
apsaugoti šalių tapatybes ir neskelbtinos informacijos konfidencialumą.

Apeliacinei komisijai talkina sekretoriatas, kuris taip pat vykdo nepriklausomas
užduotis kaip BPV duomenų apsaugos
tarnyba.
Sekretoriatas
sprendžia
įvairius klausimus, susijusius su bylų
administravimu ir praktine parama
nariams.
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Patikinimo pareiškimas
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Aš, Elke König, Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė ir direktorė, kaip leidimus
suteikianti pareigūnė:
pareiškiu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga38;
pavirtinu, kad turiu pakankamą patikinimą, kad šioje ataskaitoje nurodytai veiklai
skirti ištekliai panaudoti numatytu tikslu ir laikantis patikimo finansų valdymo
principo, taip pat, kad nustatytomis kontrolės procedūromis suteikiamos būtinos
garantijos dėl nurodytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;
patvirtinu, kad neturiu kitos šioje ataskaitoje nepateiktos informacijos, kuri galėtų
pakenkti Bendros pertvarkymo valdybos interesams.
Šis pakankamas patikinimas grindžiamas mano nuomone ir turima informacija,
pavyzdžiui, įsivertinimo ir per metus atliktų ex post kontrolės patikrinimų rezultatais.
2021 m. birželis 18 d., Briuselis
Elke König

Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė

38

Teisinga informacija šiomis aplinkybėmis reiškia, kad, ja remiantis, galima susidaryti patikimą,
išsamią ir teisingą nuomonę apie tarnybos padėtį.

Priedai
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1 priedas. Organizacinė struktūra1

Elke
KÖNIG

Jan Reinder
DE CARPENTIER

Sebastiano
LAVIOLA

Bendro pertvarkymo fondo
teisinių ir valdybos
paslaugų direktorius

Pertvarkymo politikos
ir bendradarbiavimo
direktorius

E direktoratas

• BPV sekretoriatas
- Vidaus kontrolės
biuras

• Bendro
pertvarkymo fondo
investicijos

• Strategija,
tarptautiniai ryšiai
ir komunikacija

• Ištekliai
- ŽI
- Finansai ir
viešieji
pirkimai

• Vidaus audito
grupė
• Apskaitos grupė
• Apeliacinė
komisija, Duomenų
apsaugos ir
atitikties grupė

• Valdybos
paslaugos ir IRT
- IRT
- Patalpos
• Įnašai ir
finansavimas
• Teisinės paslaugos

1

A departamentas
• Pertvarkymo
politika,
procedūros ir
metodika
• Bendradarbiavim
as su
suinteresuotaisiai
s subjektais
• Finansinis
stabilumas ir
ekonominė
analizė
• Pertvarkymo
taktinė grupė

Jesús
SAURINA SALAS

Boštjan
JAZBEC

Pertvarkymo
Pertvarkymo
planavimo ir
planavimo ir
sprendimų direktorius sprendimų direktorius

C direktoratas

B direktoratas
• Austrija
Kroatija
Suomija

• Italija
Slovakija
„Unicredit Group“

• Kipras
•
Prancūzija
Graikija
•
„BNP Paribas“
„Groupe Crédit Agricole“
„Société Générale“
Patikrinimai vietoje
Grupė
• Bulgarija
Prancūzija
Liuksemburgas
Slovėnija
„Groupe BPCE“

Vokietija
„Deutsche Bank“
Estija
Vokietija
Latvija
Lietuva
Malta
Portugalija

• Pertvarkymo
planavimo biuras

Pedro
MACHADO
Pertvarkymo
planavimo ir
sprendimų direktorius

D direktoratas
• Belgija
Ispanija
„Santander“
PSŠ
• Belgija
Vokietija
Airija
Liuksemburgas
„HSBC“
• Ispanija
Nyderlandai
„ING Group“

Galutinis terminas yra 2020 m. gruodžio 31 d. Atkreipkite dėmesį, kad atnaujinta organizacinė struktūra po portfelių perskirstymo paskelbta BPV svetainėje 2021 m. kovo 16 d.: 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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Pirmininkės direktoratas

Valdybos nariai

Pirmininkės pavaduotojas

2021 m. kovas

Pirmininkė
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2 priedas. Metinė ataskaita
dėl galimybės susipažinti su
dokumentais 2020 m.
BPV gavo 88 pirminius ir 14 kartotinių
prašymų susipažinti BPV dokumentais.
Dauguma prašymų buvo susiję su BPV
sprendimu dėl „Banco Popular Español,
S.A“ pertvarkymo. Be to, nemažai
paraiškų buvo susijusios su tais pačiais
dokumentais.
Dauguma atvejų buvo susiję su dokumentais, kurių apskritai nebuvo arba
BPV jų neturėjo. Todėl BPV apie tai atitinkamai informavo pareiškėjus. Tam
tikrais atvejais BPV leido susipažinti
tik su dalimi prašomų dokumentų, nes
tam tikros informacijos atskleidimas
būtų pakenkęs interesams, kurie yra
saugomi pagal Skaidrumo reglamento
4 straipsnį.
BPV savo sprendimus grindė leidimu
iš dalies susipažinti su dokumentais
ir (arba) atsisakyti leisti susipažinti su
dokumentais atsižvelgiant į Skaidrumo

reglamente nustatytas išimtis, susijusias su dokumentų atskleidimu.
► Viešojo intereso, susijusio su
Sąjungos arba valstybės narės
finansine, pinigų arba ekonomine
politika,
apsauga
(Skaidrumo
reglamento 4 straipsnio 1 dalies
a punkto ketvirta įtrauka).
► Komercinių fizinių arba juridinių
asmenų interesų, įskaitant intelektinės
nuosavybės,
apsauga
(skaidrumo reglamento 4 straipsnio
2 dalies (pirma įtrauka).
► Asmens privatumo ir neliečiamumo
apsauga (Skaidrumo reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas).
► Inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų
apsauga (Skaidrumo reglamento
4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka)
ir
► sprendimų
priėmimo
proceso
apsauga (Skaidrumo reglamento
4 straipsnio 3 dalis).
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3 priedas. 2020 m, biudžeto įgyvendinimas
I ANTRAŠTINĖ DALIS. PERSONALO IŠLAIDOS
Biudžeto
eilutė

Biudžeto eilutės pavadinimas

Įsipareigojimų
asignavimų operacijos suma (1)

Įvykdyta įsipareigojimų suma (2)

Prisiimti įsipareigojimai (proc.)
(2)/(1)

Mokėjimų asignavimų operacijos
suma (3)

Įvykdytų
mokėjimų suma
(4)

Sumokėta
(proc.) (4)/(3)

Perkelti
neįvykdyti įsipareigojimai (C8)
(2)-(4)

Panaikinta suma
(1)-(2)

Baziniai atlyginimai

28 890 500

28 069 126,40

97,16 %

28 890 500

28 069 126,40

97,16 %

0

821 373,60

A-1101

Išmokos šeimai

2 470 000

2 281 636,72

92,37 %

2 470 000

2 281 636,72

92,37 %

0

188 363,28

A-1102

Ekspatriacijos ir gyvenimo
užsienyje išmokos

3 700 000

3 627 012,53

98,03 %

3 700 000

3 627 012,53

98,03 %

0

72 987,47

A-110

Suma

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

Deleguotieji
ekspertai

1 640 000

1 090 822,71

66,51 %

1 640 000

1 090 822,71

66,51 %

0

549 177,29

A-1112

Stažuotojai

147 000

117 194,88

79,72 %

147 000

117 194,88

79,72 %

0

29 805,12

A-111

Suma

1 787 000

1 208 017,59

67,60 %

1 787 000

1 208 017,59

67,60 %

0

578 982,41

A-1130

Sveikatos draudimas

1 650 000

959 836,69

58,17 %

1 650 000

959 836,69

58,17 %

0

690 163,31

A-1131

Draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
profesinių
susirgimų

208 000

107 708,20

51,78 %

208 000

107 708,20

51,78 %

0

100 291,80

A-1132

Nedarbo draudimas

340 000

334 666,08

98,43 %

340 000

334 666,08

98,43 %

0

5 333,92

A-1133

Teisių į pensiją kūrimas arba
išsaugojimas

5 430 000

5 250 971,24

96,70 %

5 430 000

5 250 971,24

96,70 %

0

179 028,76

A-113

Suma

7 628 000

6 653 182,21

87,22 %

7 628 000

6 653 182,21

87,22 %

0

974 817,79

A-1140

Vaiko gimimo išmokos ir
išmokos mirties atveju

37 000

36 565,42

98,83 %

37 000

36 565,42

98,83 %

0

434,58

A-1141

Kelionių išlaidos metinėms
atostogoms

470 000

444 378,73

94,55 %

470 000

444 378,73

94,55 %

0

25 621,27

A-1142

Pamaininis
budėjimas

40 000

39 132,56

97,83 %

40 000

39 132,56

97,83 %

0

867,44

A-1149

Kitos išmokos ir dotacijos

60 000

56 298,51

93,83 %

60 000

56 298,51

93,83 %

0

3 701,49

A-114

Suma

607 000

576 375,22

94,95 %

607 000

576 375,22

94,95 %

0

30 624,78

A-1150

Viršvalandžiai

0

0

0%

0

0

0%

0

0

A-115

Suma

0

0

0%

0

0

0%

0

0

nacionaliniai

darbas

ir
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A-1100

Biudžeto eilutės pavadinimas

samdymo

Įsipareigojimų
asignavimų operacijos suma (1)

Įvykdyta įsipareigojimų suma (2)

Prisiimti įsipareigojimai (proc.)
(2)/(1)

Mokėjimų asignavimų operacijos
suma (3)

Įvykdytų
mokėjimų suma
(4)

154 000

102 460,98

66,53 %

154 000

92 720,98

Perkelti
neįvykdyti įsipareigojimai (C8)
(2)-(4)

Panaikinta suma
(1)-(2)

60,21 %

9 740

51 539,02

Sumokėta
(proc.) (4)/(3)

A-1200

Darbuotojų
išlaidos

A-1201

Įsikūrimo,
persikraustymo
išmokos, dienpinigiai, perkraustymo ir kelionės išlaidos

1 260 000

787 758,61

62,52 %

1 260 000

787 758,61

62,52 %

0

472 241,39

A-120

Suma

1 414 000

890 219,59

62,96 %

1 414 000

880 479,59

62,27 %

9 740

523 780,41

A-1300

Komandiruočių, tarnybinių
kelionių išlaidos ir papildomos išlaidos

20 000

1 160,88

5,80 %

20 000

1 160,88

5,80 %

0

18 839,12

A-130

Suma

20 000

1 160,88

5,80 %

20 000

1 160,88

5,80 %

0

18 839,12

A-1400

Restoranai ir valgyklos

10 000

10 000

100,00 %

10 000

9 000

90,00 %

1 000

0

A-140

Suma

10 000

10 000

100,00 %

10 000

9 000

90,00 %

1 000

0

A-1410

Medicinos paslaugos

95 000

95 000

100,00 %

95 000

48 128

50,66 %

46 872

0

A-141

Suma

95 000

95 000

100,00 %

95 000

48 128

50,66 %

46 872

0

A-1420

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

45 000

8 875,20

19,72 %

45 000

8 635,20

19,19 %

240

36 124,80

A-1421

Specialios išmokos neįgaliesiems ir pagalbos išmokos

0

0

0%

0

0

0%

0

0

A-1422

Ikimokykliniai
mokyklos

1 001 000

988 512,30

98,75 %

1 001 000

913 339,80

91,24 %

75 172,50

12 487,70

A-142

Suma

1 046 000

997 387,50

95,35 %

1 046 000

921 975

88,14 %

75 412,50

48 612,50

A-1500

Darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas ir kalbų kursai

483 000

233 808,71

48,41 %

483 000

216 282,83

44,78 %

17 525,88

249 191,29

A-150

Suma

483 000

233 808,71

48,41 %

483 000

216 282,83

44,78 %

17 525,88

249 191,29

A-1600

Bendrijos institucijų administracinė pagalba

628 000

592 308

94,32 %

628 000

493 013,60

78,51 %

99 294,40

35 692

A-1601

Tarpinės paslaugos

1 250 000

1 031 352

82,51 %

1 250 000

914 757,94

73,18 %

116 594,06

218 648

A-160

Suma

1 878 000

1 623 660

86,46 %

1 878 000

1 407 771,54

74,96 %

215 888,46

254 340

A-1700

Reprezentacinės išlaidos

1 000

1 000

100,00 %

1 000

0

0%

1 000

0

A-170

Suma

1 000

1 000

100,00 %

1 000

0

0%

1 000

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

centrai

ir
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eilutė
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Biudžeto
eilutė

Biudžeto eilutės pavadinimas

68

II ANTRAŠTINĖ DALIS. ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
Įsipareigojimų
asignavimų operacijos suma (1)

Įvykdyta įsipareigojimų suma (2)

Prisiimti įsipareigojimai (proc.)
(2)/(1)

Mokėjimų asignavimų operacijos
suma (3)

Įvykdytų
mokėjimų suma
(4)

Sumokėta
(proc.) (4)/(3)

Perkelti
neįvykdyti įsipareigojimai (C8)
(2)-(4)

Panaikinta
suma (1)-(2)

Nuomos išlaidos

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

Suma

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

Draudimas

7 000

5 500

78,57 %

7 000

4 400

62,86 %

1 100

1 500

A-201

Suma

7 000

5 500

78,57 %

7 000

4 400

62,86 %

1 100

1 500

A-2020

Priežiūra ir tvarkymas

650 000

650 000

100,00 %

650 000

590 200

90,80 %

59 800

0

A-202

Suma

650 000

650 000

100,00 %

650 000

590 200

90,80 %

59 800

0

A-2030

Vanduo,
šildymas

210 000

145 000

69,05 %

210 000

116 000

55,24 %

29 000

65 000

A-203

Suma

210 000

145 000

69,05 %

210 000

116 000

55,24 %

29 000

65 000

A-2040

Patalpų įrengimas

150 000

42 087,78

28,06 %

150 000

39 087,78

26,06 %

3 000

107 912,22

A-204

Suma

150 000

42 087,78

28,06 %

150 000

39 087,78

26,06 %

3 000

107 912,22

A-2050

Pastato
stebėjimas

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

Suma

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

IRT įranga,
programinė

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

IRT priežiūra

575 000

568 976,07

98,95 %

575 000

518 982,91

90,26 %

49 993,16

6 023,93

A-2103

Analizė,
programavimas,
techninė pagalba ir kitos
išorės paslaugos agentūros
administravimo reikmėms

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

Telekomunikacijų įranga

250 000

241 697,08

96,68 %

250 000

205 565,54

82,23 %

36 131,54

8 302,92

A-210

Suma

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

Techninė įranga ir įrenginiai

40 000

14 949,44

37,37 %

40 000

2 057,91

5,14 %

12 891,53

25 050,56

A-220

Suma

40 000

14 949,44

37,37 %

40 000

2 057,91

5,14 %

12 891,53

25 050,56

A-2210

Baldai

100 000

48 140,35

48,14 %

100 000

15 000

15,00 %

33 140,35

51 859,65

A-221

Suma

100 000

48 140,35

48,14 %

100 000

15 000

15,00 %

33 140,35

51 859,65

A-2250

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

1 084 000

925 909,17

85,42 %

1 084 000

552 988,42

51,01 %

372 920,75

158 090,83

dujos,

elektra,

apsauga

aparatinė

ir

ir
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A-2000

Biudžeto eilutės pavadinimas

Mokėjimų asignavimų operacijos
suma (3)

Įvykdytų
mokėjimų suma
(4)

Sumokėta
(proc.) (4)/(3)

Perkelti
neįvykdyti įsipareigojimai (C8)
(2)-(4)

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

80 000

44 000

55,00 %

80 000

35 200

44,00 %

8 800

36 000

665 500

650 333,33

97,72 %

665 500

400 815,91

60,23 %

249 517,42

15 166,67

665 500

650 333,33

97,72 %

665 500

400 815,91

60,23 %

249 517,42

15 166,67

Įsipareigojimų
asignavimų operacijos suma (1)

Įvykdyta įsipareigojimų suma (2)

1 084 000

925 909,17

80 000

Prisiimti įsipareigojimai (proc.)
(2)/(1)

Panaikinta
suma (1)-(2)

A-225

Suma

A-2300

Kanceliariniai
reikmenys

A-230

Suma

A-2320

Bankų ir
mokesčiai

A-232

Suma

A-2330

Teisinės išlaidos

25 000

0

0%

25 000

0

0%

0

25 000

A-233

Suma

25 000

0

0%

25 000

0

0%

0

25 000

A-2350

Įvairus draudimas

1 000

12,97

1,30 %

1 000

12,97

1,30 %

0

987,03

A-2351

Administracinės
vertimo
raštu ir žodžiu išlaidos

200 000

189 535

94,77 %

200 000

189 535

94,77 %

0

10 465

A-2352

Transporto ir iškraustymo
išlaidos

73 000

27 431,39

37,58 %

73 000

27 431,39

37,58 %

0

45 568,61

A-2353

Verslo konsultacijos

356 112,45

301 376,84

84,63 %

356 112,45

59 523,84

16,71 %

241 853

54 735,61

A-2354

Bendrosios
išlaidos

5 000

2 823,16

56,46 %

5 000

823,16

16,46 %

2 000

2 176,84

A-2355

Leidiniai

5 000

5 000

100,00 %

5 000

3 191,01

63,82 %

1 808,99

0

A-2356

Kitos
išlaidos

10 000

3 217,64

32,18 %

10 000

1 424,64

14,25 %

1 793

6 782,36

A-235

Suma

650 112,45

529 397

81,43 %

650 112,45

281 942,01

43,37 %

247 454,99

120 715,45

A-2400

Pašto ir pristatymo mokesčiai

35 000

35 000

100,00 %

35 000

32 000

91,43 %

3 000

0

A-240

Suma

35 000

35 000

100,00 %

35 000

32 000

91,43 %

3 000

0

A-2410

Telekomunikaciniai
mokesčiai

660 000

628 457,79

95,22 %

660 000

417 743,45

63,29 %

210 714,34

31 542,21

A-241

Suma

660 000

628 457,79

95,22 %

660 000

417 743,45

63,29 %

210 714,34

31 542,21

13 349 610

12 481 236,63

93,50 %

13 349 610

10 442 985,37

78,23 %

2 038 251,26

868 373,37

ir

kiti

biuro

finansiniai

susirinkimų

administracinės
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Biudžeto
eilutė
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Biudžeto
eilutė
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III ANTRAŠTINĖ DALIS. VEIKLOS IŠLAIDOS
Įsipareigojimų
asignavimų operacijos suma (1)

Biudžeto eilutės
pavadinimas

B3-100

Valdymas

B3-101

Fondui skirta pagalbinė
veikla

B3-102

Pasirengimas
pertvarkymui

B3-103

Pertvarkymo sistema

B-310

Įvykdyta įsipareigojimų
suma (2)

Įsipareigojimų
dalis (proc.)
(2)/(1)

Mokėjimų asignavimų operacijos
suma (3)

Įvykdytų
mokėjimų
suma (4)

Sumokėta
(proc.)
(4)/(3)

Perkelti nediferencijuotų
asignavimų
neįvykdyti įsipareigojimai (C8)
(2)-(4)

Panaikinta įsipareigojimų
asignavimų suma
(1)-(2)

Panaikinta
mokėjimų
asignavimų
suma (3)-(4)*

34 552,38

27,64 %

125 000

26 052,38

20,84 %

8 500

90 447,62

90 447,62

5 265 000

3 082 493,29

58,55 %

5 249 765

2 489 740,60

47,43 %

0

2 182 506,71

2 760 024,40

50 000

0

0%

65 235

65 235,00

100,00 %

0

50 000

0

300 000

209 800

69,93 %

300 000

70 860,00

23,62 %

0

90 200

229 140

Suma

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

Komunikacija

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

Komandiruotės

850 000

193 938,05

22,82 %

850 000

143 938,05

16,93 %

50 000

656 061,95

656 061,95

B3-113

Programinės
įrangos
paketas ir informacinės
sistemos

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

Kompiuterinės ir telekomunikacijų mašinos ir
įrenginiai

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 paslaugos: konsultavimas programinės įrangos
kūrimo ir palaikymo
klausimais

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

Suma

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

Apeliacinė komisija

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

Ryšių
krizę

1 000 000

0

0%

1 000 000

0

0%

0

1 000 000

1 000 000

B3-202

Nenumatytų
fondas

3 000 000

0

0%

3 000 000

0

0%

0

3 000 000

3 000 000

B3-203

Teisinės konsultacijos ir
bylinėjimasis

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

Konsultacijos ir patarimai

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

Lėšos
nenumatytiems
krizių atvejams

100 000

1 000

1,00 %

100 000

0

0%

1 000

99 000

99 000

B-320

Suma

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

III ANTRAŠTINĖ DALIS,
IŠ VISO

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

palaikymas

per

atvejų
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125 000

2020 M. BPV BIUDŽETO I DALIS, IŠ VISO
Biudžeto eilutės
pavadinimas

Įsipareigojimų
asignavimų
operacijos
suma (1)

Įvykdyta
įsipareigojimų
suma (2)

117 800 000

81 633 351,16

2020 M.
BPV
BIUDŽETO I DALIS, IŠ
VISO

Mokėjimų
asignavimų
operacijos
suma (3)

Įsipareigojimų
dalis (proc.)
(2)/(1)

69,30 %

Įvykdytų
mokėjimų
suma (4)

117 800 000

70 482 295,45

Sumokėta
(proc.)
(4)/(3)

Perkelti nediferencijuotų asignavimų
neįvykdyti įsipareigojimai (C8) (2)-(4)

59,83 %

Panaikinta įsipareigojimų asignavimų
suma (1)-(2)

2 542 537,81

Panaikinta
mokėjimų asignavimų suma (3)-(4

36 166 648,84

44 775 166,74

2020 M. BIUDŽETO VYKDYMAS – II DALIS – BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
BIUDŽETO VYKDYMAS / FINANSAVIMO ŠALTINIS R0 – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS – 2020 M.
Biudžeto eilutės

2020-01-01 prieinamas biudžetas

B4-000 Fondo
naudojimas
pertvarkymo
schemose

Galutiniai asignavimai (1)

Įsipareigota iki
2020 m.

Iš viso įsipareigota 2020 m. (2)

Priskirta
įsipareigojimų
asignavimams
(proc.) (2)/(1)

Iš viso
sumokėta (3)

Sumokėta asignavimų (proc.) (3)/(1)

Perkelta įsipareigojimų asignavimų į
kitą laikotarpį (1)-(2)

Perkelta
mokėjimo
asignavimų į
kitą laikotarpį
(1)-(3)

0

0

1

0

0%

0

0%

0

1

B4-010
Investicijos

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

B4-011
Investicijos
grąža

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

B4-031 Bankų
mokesčiai
ir
rinkliavos

1 707

7 401,50

894,50

5 387,60

72,79 %

4 210,40

56,89 %

2 013,90

3 191,10

B4-032
Įsipareigojimų
mokesčiai,
taikomi laikinai
finansavimo
tvarkai

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0

BPV BIUDŽETO
II DALIS, IŠ
VISO

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

Bendra pertvarkymo valdyba I 2020 m. metinė ataskaita

Biudžeto
eilutė

IX ANTRAŠTINĖ DALIS. N METŲ BIUDŽETO REZULTATAS (BPV FINANSINIO REGLAMENTO 16 STRAIPSNIS)
Biudžeto
eilutės

B9-000

Biudžeto eilutės

Išlyginimas iš rezervo

Įsipareigojimų
asignavimai
59 359 169,28

Nustatyti
įsipareigojimai
0

Įsipareigota
(proc.)
0%

Mokėjimų
asignavimai
59 359 169,28

Įvykdyti
mokėjimai

Sumokėta
(proc.)
0

0%

Perkelti įsipareigojimų
asignavimai
59 359 169,28

Perkelti mokėjimų
asignavimai
59 359 169,28
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4 priedas. 2020 m. etatų
planas
2019 m.
Kategorija ir lygis

Etatų planas ES
biudžete

2020 m.

Faktinis metų darbuotojų skaičius

Etatų planas patvirtintame ES biudžete

Faktinis metų darbuotojų skaičius

AD 16

0

0

0

0

AD 15

0

0

0

0

AD 14

0

0

0

0

AD 13

6

0

6

AD 12

6

4

9

4

AD 11

10

4

13

6

AD 10

12

11

17

8

AD9

60

21

55

28

AD 8

70

52

65

55

AD 7

56

47

65

50

AD6

65

74

66

87

AD 5

30

70

29

65

315

283

325

303

AST 11

0

0

0

0

AST 10

0

0

0

0

AST 9

0

0

0

0

AST 8

0

0

0

0

AST 7

4

0

0

0

AST 6

7

0

1

0

AST 5

10

2

7

3

AST 4

16

15

24

18

AST 3

14

24

14

21

AST 2

6

2

3

3

Iš viso AD

AST 1

2

1

2

0

Iš viso AST

59

44

51

45

AST / SC 6

0

0

0

0

AST / SC 5

0

0

0

0

AST / SC 4

2

0

0

0

AST/SC 3

12

0

12

AST / SC 2

7

4

9

11

AST / SC 1

5

19

3

13

Iš viso AST/SC

26

23

24

24

Bendra suma

400

350

400

372

35

22

35

19

DNE
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5 priedas. Darbuotojų skaičius
pagal pilietybę ir lytį
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS PAGAL PILIETYBĘ 2020 M. PABAIGOJE
Pilietybė

2020 m.
Skaičius

%

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 %

Privatus akcinis kapitalas

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 %

JK
Bendra suma

5

1,3 %

372

100,0 %

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ 2020 M. PABAIGOJE
2020-12-31 duomenimis BPV 2020 m. dirbo 166 moteriškosios lyties
ir 206 vyriškosios lyties laikinieji darbuotojai.

Lytis

2020 m.
Skaičius

%

Vyrai

206

55,4 %

Moterys

166

44,6 %
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6 priedas. 2020 m. galutinės
finansinės ataskaitos
2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA
(EUR)
Pavadinimas

2020 m.

ILGALAIKIS TURTAS

2019 m.

Skirtumas

11 231 385 307,80

10 087 874 557,10

1 143 510 750,70

Ilgalaikis nematerialusis turtas

7 008 189,64

4 163 596,42

2 844 593,22

Ilgalaikis materialusis turtas

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

Ilgalaikis išankstinis finansavimas

0

0

0

Ilgalaikės gautinos sumos

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

28 669 874 885,50

21 771 643 473,58

6 898 231 411,92

IŠ VISO TURTO

42 268 059 732,19

32 926 555 839,11

9 341 503 893,08

GRYNASIS TURTAS

37 632 689 691,28

29 191 715 238,95

8 440 974 452,33

Sukaupti rezervai

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

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

97 306 187,75

112 211 987,65

-14 905 799,90

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

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

Finansinis turtas (ilgalaikis), kurį galima parduoti

TRUMPALAIKIS TURTAS
Finansinis
parduoti

turtas

(trumpalaikis),

kurį

galima

Trumpalaikis išankstinis finansavimas
Trumpalaikės gautinos sumos

Metų ekonominės veiklos rezultatas (Fondas)
Metų
ekonominės
(administracija)

veiklos

rezultatas

Tikrosios vertės perkainojimo rezervas
Grynasis turtas iš aktuarinio pelno / nuostolių
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Rizikos ir mokėjimų atidėjiniai
Išmokos darbuotojams
Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal BPV NMĮ

Rizikos ir mokesčių atidėjiniai (trumpalaikiai)
Mokėtinos sumos
IŠ VISO REZERVŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
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7 priedas. 2020 m. paskelbti
viešieji pirkimai
2020 m. pradėtų viešųjų pirkimų procedūrų rūšys

Labai mažos vertės derybų procedūros (1 000,01–15 000,00)

16

Mažos ir vidutinės vertės derybų procedūros (15 000,01 > 139 000,00)

5

Atvira procedūra (>=139 000,00)
Apribota procedūra (>=139 000,00)
Specialios derybos

26

Konkursas su derybomis

1

Pakartotinai skelbtas konkursas pagal BPV ir institucijų pagrindų sutartis

7

Nukrypimas nuo viešųjų pirkimų procedūros

1

MAŽOS IR VIDUTINĖS VERTĖS DERYBŲ PROCEDŪROS
(15 000,01 > 139 000,00)
Sutarties
numeris

Dalykas

Statusas

Skirta suma

NEG/8/2020

Firminio stiliaus atnaujinimas, vadovas
ir šablonai

Paskirta

44 100

NEG/9/2020

Renginiai
ugdymas

Paskirta

24 500

NEG/14/2020

Tvarių baldų tiekimas

Paskirta

29 579,50

NEG/45/2020

Lyginamųjų
standartų
valdymui nustatymas

NEG/63/2019

Teisinių konsultacijų dėl Belgijos teisės
veiksnių teikimas

ir

konsultuojamasis

portfelio

Vykdomas
Paskirta

130 000
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SPECIALIOS DERYBŲ PROCEDŪROS (11 STR.)
Sutarties numeris

Dalykas

Teisinis pagrindas

Statusas

Skirta suma

NEG/2/2020

„Bloomberg“ 2020–2023 m.

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies b punktas

Paskirta

1 481 976,51

NEG/5/2020

„Financial Times“ prenumerata 2020–2021 m.

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies b punktas

Paskirta

58 176

NEG/13/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

5 200 000

NEG/16/2020

Teisinių konsultacijų teikimas
(ŽI)

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

48 000

NEG/17/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

100 000

NEG/18/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

100 000

NEG/21/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

100 000

NEG/22/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

90 000

NEG/23/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

80 000

NEG/24/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

73 000

NEG/25/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

80 000

NEG/26/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

80 000

NEG/27/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

80 000

NEG/28/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

80 000

NEG/29/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

100 000

NEG/31/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

90 000

NEG/32/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

80 000

NEG/33/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

100 000

NEG/34/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

100 000

NEG/35/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

100 000
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Sutarties numeris

Dalykas

Teisinis pagrindas

Statusas

Skirta suma

NEG/36/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

280 000

NEG/37/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

115 000

NEG/39/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

100 000

NEG/4/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

150 000

NEG/46/2020

Faktinės
bylinėjimosi
paramos teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies b punktas

Paskirta

250 000

NEG/48/2020

Profesionalių teisinių bylinėjimosi paslaugų teikimas

BPV FR 83 straipsnis; ES
FR I priedo 11 straipsnio
1 dalies h punktas

Paskirta

300 000

NUKRYPIMAS NUO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ
Sutarties numeris

Dalykas

Pateisinimas

SRB/Art81/1/2020

Investavimo valdymo paslaugos Bendrai
pertvarkymo valdybai

BPV
FR
straipsnis

Statusas

84

Skirta suma

Vykdomas

PAKARTOTINAI SKELBTI KONKURSAI PAGAL BPV PAGRINDINES SUTARTIS
Sutarties numeris

Dalykas

Statusas

Skirta suma

OP/5/2017 - SC8

Teisinių konsultacijų teikimas

Paskirta

1 750 000

OP/5/2017 - SC9

Teisinių konsultacijų teikimas

Paskirta

50 000

OP/1/2018 - SC1

Strateginių konsultacijų, investicinės bankininkystės ir įmonių finansų konsultacijų teikimas

Paskirta

1 750 000

OP/2/2018 - SC2

Konsultavimas ir pagalba atliekant ekonominį ir
finansinį vertinimą

Paskirta

2 000 000

OP/2/2019 - SC1

Finansinių ataskaitų analizės ir konsultavimo
apskaitos klausimais paslaugų teikimas

Paskirta

500 000

KONKURSAS SU DERYBOMIS
Sutarties numeris

SRB/CPN/1/2020

Dalykas

Bankų atranka mokėjimų eurais vykdymui iš esmės SEPA
zonoje

Statusas

Paskirta
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8 priedas. 2020 m. BPV darbo
programos pagrindinių veiklos
rezultatų rodiklių santrauka
Skaičius

2020 m. BPV pagrindiniai veiklos
rezultatų rodikliai

Tikslas

Vertė

Pastabos

GALIMYBIŲ PERTVARKYTI VISUS BANKUS STIPRINIMAS

1

Pertvarkymo planų tiesioginei
BPV kompetencijai priskirtų
bankų grupėms, daugiausia
dėmesio skiriant pertvarkymo
strategijos praktiniam įgyvendinimui, įskaitant privalomus
išorinius ir vidinius MREL tikslus,
atsižvelgiant į peržiūrėtą teisinę
sistemą, parengimas

2

Nuoseklaus 12 mėn. pertvarkymo planavimo ciklo visoms
tiesioginei BPV kompetencijai
priskirtų bankų grupėms įgyvendinimas nuo 2020 m. 2 ketv.
iki 2021 m. 1 ketv. (22)

3

Gelbėjimo privačiomis lėšomis
protokolų visoms BPV kompetencijai priskirtoms bankų
grupėms,
pagal
kuriuos
gelbėjimo privačiomis lėšomis
priemonė buvo pasirinkta kaip
pagrindinė pertvarkymo strategija, inicijavimas

4

Metinio pertvarkymo galimybės
įvertinimo, kuriame nustatomos
galimos pertvarkymo kliūtys
ir kiekvienam bankui apibrėžiami individualūs prioritetai,
paskelbimas

5

NPI
pateiktų
pertvarkymo
sprendimų dėl jų tiesioginei
kompetencijai priskirtų MSĮ
projektų vertinimas.

100 %

BPV parengė visus pertvarkymo planus,
kurie buvo numatyti 2020 PPC.

100 %

Nepaisydama su Covid-19 pandemija
susijusių sunkumų BPV vykdė 2020 m.
ciklą ir sėkmingai įgyvendino ankstesnių metų planavimo ir parengiamąją
veiklą. Neatsižvelgta į tam tikrus
vėlavimus patvirtinimo etapu dėl
išorinių priežasčių (pavyzdžiui, BGPD2
perkėlimo į nacionalinę teisę).

<100 %

Visi atitinkami bankai 2020 m. pateikė
gelbėjimo privačiomis lėšomis protokolus. BPV pateikė reikalavimus
bankams dėl gelbėjimo privačiomis
lėšomis protokolų rengimo. Šis reikalavimas įtrauktas į 2020 m. paskelbtus
Lūkesčius bankams. Taip pat 2020 m.
atitinkamas VTT parengė ir paskelbė
pertvarkymo veiklos gaires.

100 %

100 %

BPV parengė politiką dėl galimų kliūčių
nustatymo ir PPC bei pertvarkymo
galimybės įvertinimą kaip pertvarkymo
plano kiekvienam bankui dalį.

100 %

100 %

BPV įvertino visus MSĮ pertvarkymo
priemonių projektus, apie kuriuos
pranešė NPI ir kurie numatyti COFra.

13
politikos
priemonių
/ gairių

2020 m. BPV parengė MREL politiką,
kurioje buvo įgyvendintos tam tikros
BPeMR2, BGPD2 ir KRRD2 nuostatos.
Be to, parengtos ir paskelbtos papildomos gairės dėl MSĮ ir veiklos tęstinumo
pertvarkymo atveju. Atnaujintas pertvarkymo planavimo vadovas, BPV
paskelbė savo Lūkesčių bankams
dokumentą. Galiausiai BPV parengė
veiklos gaires dėl likvidumo, VIS
vertinimo duomenų rinkinio ir veiklos
gaires dėl gelbėjimo privačiomis
lėšomis.

100 %

100 %

90 %

PATIKIMOS PERTVARKYMO SISTEMOS SKATINIMAS

6

Naujų BPeMR2, BGPD2 ir
KRRD2 taisyklių įgyvendinimas
parengiant BPV vidaus politiką
ir veiklos gaires pagal darbo
programą

> 5 politikos
priemonės /
gairės
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Skaičius

2020 m. BPV pagrindiniai veiklos
rezultatų rodikliai

Derybos ar prisijungimas prie
bendradarbiavimo sutarčių dėl
PSSB, kuriems BPV yra priimančioji institucija.

Tikslas

Vertė

90 %

BPV ruošiasi prisijungti prie bendradarbiavimo sutarčių dėl PSSB, kuriems BPV
yra priimančioji institucija. 2020 m. prisijungta prie priimančiosios institucijos
bendradarbiavimo sutarties. Sudarytas
techninis susitarimas dėl prisijungimo
prie penkių bendradarbiavimo sutarčių
(bus oficialiai įteisinta 2021 m.).

75 %

2020 m. sudarytas techninis susitarimas su ECB dėl bendro SM šablono,
pagal kurį atsižvelgiant į konkrečią
šalį bus deramasi su nedalyvaujančių
valstybių narių institucijomis.

100 %
dalyvavimas

100 %

BPV atstovai dalyvavo visuose atitinkamuose Europos ir tarptautiniuose
forumuose siekdami praturtinti BPV
politinį darbą ir dalytis BPV politinėmis pozicijomis. BPV taip pat aktyviai
dalyvavo ir pristatė savo poziciją visuose
posėdžiuose, į kuriuos buvo kviečiama
Europos ir tarptautiniu lygiais. Tarp jų
– įvairios sudėties Tarybos posėdžiai,
BPB pertvarkymo iniciatyvinės grupės
posėdžiai, atitinkami pogrupiai ir darbo
kryptys, taip pat dvišaliai ir daugiašaliai
apsikeitimai nuomonėmis su trečiųjų
šalių jurisdikcijoms priklausančiomis
institucijomis.

>15 mokymų

94
mokymai

2020 m. BPV surengė 94 atskirus
mokymus skirtingoms dalyvių grupėms
(BPV personalui, NPI, BPG / ECB) įvairiomis su pertvarkymu susijusiomis
temomis.

100 %

Vadovaujant BPV PTG 2020 m. NPI
įtraukė papildomą svarbią informaciją
dėl nacionalinių nemokumo procedūrų
į savo nacionalinius vadovus. Dar reikia
daug ką nuveikti tobulinant nacionalinius vadovus (pvz., pertvarkymo
priemonių praktinio įgyvendinimo
srityje).

90 %

7
Derybos dėl SM su ECB BPM
ir nedalyvaujančių valstybių
narių priežiūros ir pertvarkymo
institucijomis

8

Aktyvus dalyvavimas atitinkamame Europos ir tarptautiniame
forume siekiant praturtinti BPV
politinį darbą ir dalytis BPV politinėmis pozicijomis.

9

Su pertvarkymu susiję mokymai
BPV darbuotojams

Pastabos

75 %

VEIKSMINGO KRIZIŲ VALDYMO VYKDYMAS

10

Vadovavimas pažangai rengiant
NPI nacionalinius krizių valdymo
vadovus per koordinavimo
posėdžius

100 %
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Skaičius

2020 m. BPV pagrindiniai veiklos
rezultatų rodikliai

Tikslas

Vertė

Pastabos

2020 m. BPV su Bankų sąjungai priklausančiomis ir nepriklausančiomis
pertvarkymo agentūromis ir išoriniais
suinteresuotaisiais subjektais surengė
dvejas bandomąsias pratybas pasirengimui krizei išbandyti:

11

Bandomosios
pratybos
su
Bankų sąjungai priklausančiomis ir nepriklausančiomis
pertvarkymo agentūromis ir
išoriniais
suinteresuotaisiais
subjektais, įgytą patirtį įtraukiant į BPV krizių vadovą

- TPLE pratybos (2020 m. spalio ir
lapkričio mėn.): dalyvavo Bankų
sąjungai priklausančios institucijos
(ECB ir Komisija), JK ir JAV institucijos.

2 pratybos

100 %

- Techninės bandomosios R4C pratybos:
dalyvavo CY ir IE NPI, Komisija, ECB ir
EBI
2020 m. BPV atliko išsamią savo
mokomųjų kortelių ir krizių valdymo
vadovų, įskaitant per imitavimo
pratybas įgytą visą svarbią patirtį,
peržiūrą.

BPF įgyvendinimas

BPF išbandytas per kasmetinius pertvarkymo bandymus. BPV toliau
analizuos
optimalias
finansavimo
priemones, skirtas kapitalui ir (arba)
likvidumui užtikrinti, pasitelkdama bet
kokius galimus pertvarkymo priemonių
derinius.

12

2020 m. investavimo plano įgyvendinimas ir 2021 m. plano
rengimas.

13

IT
patobulinimų
duomenų
rinkimo ir ex ante įnašų apskaičiavimo srityje įgyvendinimas

14

Bendros finansinio stabilumo
stiprinimo priemonės praktinis
įgyvendinimas ir BPV grąžinimo
pajėgumų
metodologijos
kūrimas

100 %

100 %

100 %

100 %

2020 m. BPV toliau investavo į vertybinius popierius ir keliais etapais
įgyvendino 2020 m. investavimo planą.
2021 m. investavimo planas parengtas
2020 m. 3 ketv. ir, kaip kiekvienais
metais, patvirtintas 2020 m. 4 ketv.
pabaigoje.

100 %

BPV suskaitmenino didelę savo ex ante
duomenų rinkimo, patikrų ir apskaičiavimo proceso dalį. Tai leido svariai
padidinti savo išteklių produktyvumą
ir pastebimai sumažinti rankiniu būdu
tvarkomų duomenų apimtis ir taip
sumažinti veiklos riziką

100 %

2020 m. pasirašytos sutartys, pagal
kurias BPV galėjo sukurti grąžinimo
pajėgumų metodologiją ir apsispręsti
dėl metodologinio požiūrio ir principų.

100 %

IRT iniciatyvinis komitetas ir BPV pirmininkė pritarė IRT darbo programos
pokyčiams, patvirtinti skirtingi projektų
aprašai. Suderinta IRT programa įgyvendinta laikantis projektų pagrindinių
kriterijų.

PAPRASTOS IR VEIKSMINGOS ORGANIZACIJOS SUKŪRIMAS

15

IRT
programos
įgyvendinimas laikantis IRT iniciatyvinio
komiteto nurodymų.

100 %
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Skaičius

2020 m. BPV pagrindiniai veiklos
rezultatų rodikliai

Tikslas

Vertė

Pastabos

Kiekvienam prašymui nagrinėti skirtų
darbo dienų skaičius skaičiuojamas
pagal tai, kiek užtrunkama atsakymui
paruošti, pradedant nuo prašymo
pateikimo
dienos
iki
atsakymo
pateikimo dienos. Pagal visus pateiktus
prašymus tokių laikotarpių vidurkis
2020 m. buvo 6, 12 d.

16

2

Visų prašymų dėl atitikties užtikrinimo ir prašymų suteikti
teisines konsultacijas nagrinėjimas laiku.2

17

Sąskaitų faktūrų sumokėjimas
laiku

18

2020 m. etatų planas įgyvendintas taikant atrankos procedūras

19

Kasmetis biudžeto vykdymo
lygio pagerėjimas (neatsižvelgiant į straipsnį „Nenumatyti
atvejai“)

20

BPV
sektoriaus
organizavimas

dialogo

100 %
90 %
96,09 %

2020 m. Teisės tarnyba gavo daug
prašymų,
siekdama
patenkinti
bent 90 % prašymų suteikti teisinę
pagalbą ir pirminį atsakymą pateikti
per 2 savaites. Fiksuojama prašymo
pateikimo data ir data, kurią Teisės
tarnyba pateikė savo pirminį atsakymą.
Atsižvelgiant į prašymo pateikimo ir
pirminės konsultacijos suteikimo datą,
į 96,09 % prašymų buvo atsakyta per
dvi savaites, tokiu būdu viršijant 90 %
tikslą.

97,40 %

BPV finansinio reglamento 73 straipsnyje nustatytas galutinis mokėjimo
terminas 30 / 60 / 90 (kalendorinių)
dienų, kuris priklauso nuo sutarties
sudėtingumo lygio. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo to momento,
kai BPV gauna sąskaitą faktūrą, ir
baigiasi dieną, kurią iš BPV sąskaitos
nuskaičiuojamos lėšos. Per šį laikotarpį
būtina atlikti visus sąskaitos faktūros
patvirtinimo ir mokėjimo žingsnius.

Užbaigta

2020-12-31 dirbo 372 darbuotojai.
Vyksta 12 papildomų darbuotojų
samdymo procesas, dėl likusių 16 laisvų
pareigybių vyksta atranka.

10 %

10,80 %

Nepaisant
nepaprastų
aplinkybių,
sukeltų Covid-19 pandemijos, 2020vm.
biudžeto vykdymo lygis (pagal įvykdytus
mokėjimus palyginti su galutiniu
biudžetu) pagerėjo.

Iki 1 ketv.

100 %

2020 m. surengti du BPV sektoriaus
dialogai – 2020 m. birželio 15 d. ir
gruodžio 14 d.

97 %

Iki 1 ketv.

2020 m. BPV Teisės ir Atitikties grupių veikla buvo atskirta, dėl to nuspręsta taikyti dvi atskiras vertes šiam anksčiau
naudotam veiklos rezultatų rodikliui.
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9 priedas. Plenarinės sudėties
valdybos nariai
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PLENARINĖS SUDĖTIES VALDYBOS NARIAI
PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

INSTITUCIJA

Pirmininkė

Elke König

BPV

Pirmininkės pavaduotojas

Jan Reinder DE
CARPENTIER

BPV

Visateisis valdybos narys

Sebastiano
LAVIOLA

BPV

Visateisis valdybos narys

Jesús SAURINA
SALAS

BPV

Visateisis valdybos narys

Boštjan JAZBEC

BPV

Visateisis valdybos narys

Pedro MACHADO

BPV

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Thorsten PÖTZSCH

Vokietija
(Bundesanstalt
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Luis Augusto
Maximo DOS
SANTOS

Portugalija (Banco de Portugal)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Jožef BRADEŠKO

Slovėnija (Banka Slovenije)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Frédéric
VISNOVSKY

Prancūzija (Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Paula CONTHE

Ispanija (Ispanijos vykdomoji pertvarkymo
institucija)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Steven VANACKERE

Belgija (Belgijos nacionalinis bankas)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Michalis
STYLIANOU

Kipras (Kipro centrinis bankas)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Vasileios
MADOUROS

Airija (Airijos centrinis bankas)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Gediminas ŠIMKUS

Lietuva (Lietuvos bankas)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Maria MAVRIDOU

Graikija (Graikijos bankas)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Enzo SERATA

Italija (Banca d’Italia pertvarkymo padalinys)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Jelena LEBEDEVA

Latvija (Finansų ir kapitalo rinkos komisija)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Romain STROCK

Liuksemburgas (Commission de Surveillance du
Secteur Financier)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Nicole
STOLK-LUYTEN

Nyderlandai (De Nederlandsche Bank)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Ľuboš JANČÍK

Slovakija (Slovakijos pertvarkymo taryba)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Aldo GIORDANO

Malta (Maltos finansinių paslaugų priežiūros
institucija)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Riin HEINASTE

Estija (Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucija)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Kalin HRISTOV

Bulgarija (Bulgarijos nacionalinis bankas)

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Eduard MÜLLER

Austrija (Austrijos finansų rinka)

für
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PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

INSTITUCIJA

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Tuija TAOS

Suomija (Suomijos
institucija)

finansinio

stabilumo

Dalyvaujančios valstybės narės paskirta NPI
atstovaujanti narė

Roman ŠUBIĆ

Kroatija (Kroatijos nacionalinis bankas)

Stebėtojas pagal Plenarinės sudėties
valdybos darbo tvarkos taisyklių 1.6 straipsnį

Petar DZELEPOV

Bulgarija (Finansinės priežiūros komisija (FPK))

Stebėtojas pagal Plenarinės sudėties
valdybos darbo tvarkos taisyklių 1.6 straipsnį

Marija HREBAC

Kroatija (Valstybinė indėlių garantijų ir bankų
pertvarkymo agentūra)

Stebėtojas pagal Plenarinės sudėties
valdybos darbo tvarkos taisyklių 1.6 straipsnį

Angel ESTRADA

Ispanija (Banco de España, Ispanijos pertvarkymo prevencijos institucija)

Stebėtojas pagal Plenarinės sudėties
valdybos darbo tvarkos taisyklių 1.4 straipsnį

Linette FIELD

Europos Centrinis Bankas

Stebėtojas pagal Plenarinės sudėties
valdybos darbo tvarkos taisyklių 1.4 straipsnį

John BERRIGAN

Europos Komisijos Finansinio stabilumo,
finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos
generalinis direktoratas

Stebėtojas pagal Plenarinės sudėties
valdybos darbo tvarkos taisyklių 1.7 straipsnį

Francesco MAURO

Europos bankininkystės institucija
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10 priedas. Žodynėlis
Pertvarkymo kolegijos

įsteigtos pagal BGPD 88 straipsnį GLPI ir nedalyvaujančių valstybių narių NPI darbui
koordinuoti.

Vidaus pertvarkymo grupės
(VPG)

Įsteigtos pagal BPeMR 83 straipsnį siekiant geriau koordinuoti pertvarkymo planų
rengimą ir užtikrinti sklandų keitimąsi informacija tarp NPI. Vidaus pertvarkymo
grupės sukurtos visoms bankų grupėms, į kurias įeina bent dviejose Bankų sąjungai
priklausančiose šalyse įsteigti juridiniai subjektai.

Pertvarkymo galimybių įvertinimas (PGĮ)

kasmet visiems PSSB vykdoma procedūra siekiant paskatinti, kad apie pertvarkymo galimybes pasauliniu lygiu būtų atsiskaitoma tinkamai ir nuosekliai, taip pat
siekiant nustatyti, ką reikėtų daryti norint išspręsti svarbius pasikartojančius su pertvarkymu susijusius klausimus. PGĮ atlieka Krizių valdymo grupės.

Minimalus nuosavų lėšų ir
tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (MREL)

Minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą turi nustatyti pertvarkymo institucija, kad būtų užtikrintas veiksmingas pertvarkymo priemonių,
įskaitant gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, t. y. nuosavo kapitalo ir skolos
konvertavimo arba nurašymo, taikymas.

Principas, kai nė vieno kreditoriaus padėtis nėra blogesnė
(angl. NCWO)

apibrėžtas BGPD 34 straipsnio 1 dalies g punkte dėl bendrųjų pertvarkymo principų.
Pagal jį reikalaujama, kad nė vienas kreditorius nepatirtų didesnių nuostolių negu
būtų patyręs įprastinės bankroto bylos atveju. BGPD 34 straipsnio 1 dalies i punkte
taip pat reikalaujama, kad pertvarkymo veiksmų būtų imtasi taikant direktyvoje
numatytas apsaugos priemones (o viena iš apsaugos priemonių yra principas, kai
nė vieno kreditoriaus padėtis nėra blogesnė).

Bendra finansinio stabilumo
stiprinimo priemonė

mechanizmas, kurį reikia sukurti BPF pereinamuoju laikotarpiu ir pagal kurį būtų
galima skolinti BPF lėšas ir sudaryti tam palankesnes sąlygas, jeigu bankų sektorius
nepakankamai finansuoja BPF. Sistema būtų galima naudotis kaip kraštutine
priemone, visapusiškai laikantis valstybės pagalbos taisyklių. Galutinė atsakomybė
už grąžinimą teks bankų sektoriui – bankų sektorius rinks mokesčius visose dalyvaujančiose valstybėse narėse, įskaitant ex post įnašus.

Priemonių
rinkinys

2016 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos priimtas išsamus pertvarkos dokumentų
rinkinys, kuriuo buvo siekiama perkelti įvairius tarptautinės reguliavimo sistemos,
pavyzdžiui, TLAC arba elementus į Europos teisės aktus, šiuo tikslu atliekant BGPD,
BPeMR ir KRR ir KRD pakeitimus. 2019 m. pradžioje teisės aktų leidėjai pasiekė
galutinį susitarimą dėl priemonių bankų sektoriuje rinkinio.

bankų

sektoriuje

Kaip susisiekti su ES
Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra daugybė Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio
centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt
Telefonu arba e. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba
galite susisiekti:
– nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos
skambučius gali imti mokestį),
– šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
– elektroniniu paštu svetainėje: https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES
Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti
Europa svetainėje https://europa.eu/european-union/index_lt.
ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti
https://publications.europa.eu/lt/publications. Jeigu jums reikia daugiau nemokamų
leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą
(žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt).
ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo
1951 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex
https://eur-lex.europa.eu/.
ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES
duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti
tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

BENDRA PERTVARKYMO VALDYBA
Treurenberg 22, 1049 Brussels
https://srb.europa.eu

