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BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

DAĦLA
Il-perjodu tal-2018 immarka sena oħra ta’ suċċess għallBord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB) billi bqajna niżviluppaw
in-negozju ewlieni tagħna tal-ippjanar ta’ riżoluzzjoni, kif
ukoll oqsma oħra ta’ rilevanza. Bdejna ċiklu ġdid ta’ ppjanar
ta’ riżoluzzjoni u komplejna nikkontribwixxu għallħidma fuq fajls leġiżlattivi li għaddejjin, billi pprovdejna
għarfien espert u pariri lil dawk li jfasslu l-politika. Din
il-ħidma ffokat fuq it-tnaqqis tar-riskju, il-Garanzija ta'
Kontinġenza Komuni li għandha tiġi pprovduta millMekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) lill-Fond Uniku
ta’ Riżoluzzjoni (SRF) tal-SRB u l-likwidità fir-riżoluzzjoni.
S’issa, wasslet għall-adozzjoni tal-Pakkett għat-Tnaqqis
tar-Riskju, li implimenta b'mod partikolari l-istandard talkapaċità totali ta’ assorbiment tat-telf (TLAC) fil-qafas ta’
riżoluzzjoni tal-UE.
Il-ħidma fuq aktar minn 100 pjan ta’ riżoluzzjoni
għall-banek li jaqgħu taħt l-ambitu tal-SRB imxiet
f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni
nazzjonali (NRAs). Matul iċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni
tal-2018, niżguraw trattament allinjat u proporzjonat
tal-banek kollha fir-rigward tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (MREL) u
oqsma oħra ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni li jirrikjedu konformità tal-bank. L-għan aħħari huwa li l-banek ikunu
riżolvibbli. Għal dan il-għan, iddeċidejna li niddifferenzjaw bejn banek attivi għalkollox fl-Unjoni Bankarja,
jiġifieri banek mingħajr kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, u l-banek l-aktar kumplessi, attivi internazzjonalment, jiġifieri
banek b’kulleġġi ta’ riżoluzzjoni, li għalihom iċ-ċiklu ta’ ppjanar ikopri sew is-sena 2019. Sabiex nappoġġaw
il-ħidma tagħna u biex inkunu kompletament trasparenti, ippubblikajna politika dettaljata tal-MREL fl-2018.
L-SRB jipprevedi li jintlaħaq stat stabbli bi pjanijiet ta’ riżoluzzjoni kompletament żviluppati għall-gruppi
bankarji kollha taħt il-mandat tagħna sal-2020. Madankollu, dan naturalment mhuwiex tmiem il-vjaġġ. Hekk
kif il-banek u s-settur bankarju jevolvu, hekk iridu jagħmlu l-pjanijiet tagħna. Aħna dejjem lesti li nanalizzaw,
nisfidaw u, fejn meħtieġ, naġġornaw u nirfinaw il-pjanijiet tagħna biex jirriflettu l-istat attwali.
Fl-2018, l-SRB ikkontribwixxa b’mod attiv il-kompetenza tal-politika tiegħu għall-impenn tiegħu ma’
sħab kemm fuq livell Ewropew kif ukoll internazzjonali. It-trasparenza u l-governanza tajba huma wkoll
il-pedamenti tal-prinċipji tal-SRB. Għal dan il-għan, nedejna proċedura komprensiva ta’ “dritt li jinstema'”
relatata mal-ewwel każ ta’ riżoluzzjoni tal-SRB.
L-SRF bena aktar il-kapaċità tiegħu. Id-diskussjonijiet dwar il-Garanzija ta' Kontinġenza Komuni għall-SRF
ġew konklużi fuq livell politiku; issa jeħtieġ li tiġi implimentata. Fl-aħħar iżda mhux l-anqas, l-SRB mexa lejn
il-kisba tal-livell ta’ persunal fil-mira tiegħu.
Bil-biċċa l-kbira tal-politiki ta’riżoluzzjoni adottati, l-enfasi li ser issir 'il quddiem ser tkun fuq l-implimentazzjoni
u li l-banek isiru tassew riżolvibbli. Il-politiki tal-SRB issa huma miġbura f’Manwal ta’ Ppjanar tar-Riżoluzzjoni
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li jservi bħala gwida għat-timijiet interni ta’ riżoluzzjoni (IRTs) tal-SRB. Barra minn hekk, qed naħdmu fuq gwida
dettaljata indirizzata lill-banek li ser nippubblikaw dan is-sajf. Wara kollox, huwa l-ewwel u qabel kollox li
l-banek jindirizzaw tħassib dwar ir-riżolvibbiltà u li jagħmlu lilhom infushom riżolvibbli, billi jafu l-istruttura
tan-negozju tagħhom u kif jindirizzaw impedimenti possibbli bl-aħjar mod possibbli. Aħna niggwidawhom u
nimmonitorjawhom f'dan il-proċess u, f'każ biss li l-banek ma jagħmlux progress adegwat, nibdew proċeduri
formali f'konformità mar-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRMR). Il-ħidma qed tkompli
wkoll fuq istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs). Hawnhekk l-SRB jimmonitorja l-progress li jsir mill-NRAs u
jiżgura kundizzjonijiet ekwi fi ħdan il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRM).
Fir-rigward ta’ qafas ta’ riżoluzzjoni stabbli, il-koleġiżlaturi qablu dwar BRRD2 u SRMR2 aktar kmieni din is-sena.
Issa huwa f’idejn l-SRB li jimplimenta l-leġiżlazzjoni. Filwaqt li jibni fuq il-kisbiet tiegħu s'issa, l-SRB m'għandu
l-ebda dubju li jista’ jintegra l-qafas rivedut u li jkompli jsaħħaħ ir-riżolvibbiltà, b'mod partikolari permezz tarrekwiżiti rigward il-kwantità u l-kwalità ta’ MREL. Madankollu, hemm livell għoli ta’ kumplessità fir-regoli riveduti
li jeħtieġ li jiġu tradotti fi prattika li tista’ titħaddem u li tkun konsistenti fl-SRM. Dan jikkonċerna inter alia
distribuzzjoni effettiva u bbilanċjata ta’ MREL fi gruppi transkonfinali. Dawn il-kwistjonijiet iridu jiġu vvalutati
bir-reqqa fil-futur.
Varjetà ta’ kwistjonijiet ser ikollhom jiġu indirizzati mill-Kummissjoni l-ġdida, inklużi dawk stabbiliti fir-rapport
riċenti tiegħu (1). Il-Kummissjoni trid ukoll tagħmel progress fuq suġġetti sinifikanti oħra: skema Ewropea
armonizzata għalkollox ta’ assigurazzjoni tad-depożiti hija ta’ importanza kruċjali fit-tlestija tal-qafas tal-Unjoni
Bankarja, kif ukoll fajls oħra bħall-Garanzija ta' Kontinġenza Komuni għall-SRF u l-likwidità fir-riżoluzzjoni. Barra
minn hekk, aħna nkomplu naħdmu għall-armonizzazzjoni tar-reġimi ta’ insolvenza għall-banek, li twassal għal
regoli konsistenti u effettivi fl-Ewropa. L-istatus quo mhuwiex tajjeb biżżejjed jekk irridu nindirizzaw b’mod
definittiv il-kwistjonijiet identifikati matul l-aħħar kriżi.
Fl-aħħar nett, nixtieq nirringrazzja lill-membri tal-persunal tal-SRB u lill-membri tal-bord, kollha, kif ukoll lis-sħab
tagħna fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali għax-xogħol iebes, id-dedikazzjoni u l-kooperazzjoni
eċċellenti tagħhom fil-kisba tal-għan komuni tagħna. Ninsab ħerqan li nkompli f'dan l-ispirtu fl-2019 u
wara, sabiex ir-riżolvibbiltà tal-banek tkun tista’ ssir realtà, inkomplu nippromwovu l-istabbiltà finanzjarja u
nipproteġu lill-kontribwent.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0213/COM_COM(2019)0213_MT.pdf
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TAQSIRIET
BPE

Banco Popular Español S.A.

MPE

BRRD

Direttiva dwar l-Irkupru u
r-Riżoluzzjoni tal-Banek

Membru tal-Parlament
Ewropew

MREL

rekwiżit minimu għal fondi
proprji u obbligazzjonijiet
eliġibbli

MSU

Mekkaniżmu Superviżorju
Uniku

MtQ

memorandum ta’ qbil

NCWO

l-ebda kreditur ma jmur agħar

NRA

awtorità ta’ riżoluzzjoni
nazzjonali

CCP

kontroparti ċentrali

CIR

Regolament ta’
Implimentazzjoni talKummissjoni (UE) 2018/1624
tat-23 ta’ Ottubru 2018

CMG

grupp għall-immaniġġjar talkriżijiet

CoAg

ftehim ta’ kooperazzjoni

EBA

L-Awtorità Bankarja Ewropea

QEA

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

EDIS

Skema Ewropea ta’
assigurazzjoni tad-depożiti

RTT

Tim Tattiku ta’ Riżoluzzjoni

SRB

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

ENS

espert nazzjonali sekondat

SRF

Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni

FMI

infrastruttura tas-suq
finanzjarju (eż. CCPs)

SRM

Mekkaniżmu Uniku ta’
Riżoluzzjoni

FMI

Fond Monetarju
Internazzjonali

SRMR

FSB

Bord għall-Istabilità Finanzjarja

Regolament dwar
l-Mekkaniżmu Uniku ta’
Riżoluzzjoni

G-SIB

bank globali sistemikament
importanti

TFAK

Task Force dwar Azzjoni
Koordinata

ICS

standard(s) ta’ kontroll intern

TLAC

ICT

teknoloġija tal-informazzjoni u
tal-komunikazzjoni

kapaċità totali ta’ assorbiment
tat-telf

Il-BĊE

Il-Bank Ċentrali Ewropew

IMAS

sistema ta’ ġestjoni talinformazzjoni

IPC

impenn ta’ pagament
irrevokabbli

IRT

tim intern ta’ riżoluzzjoni

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

rapport tad-data dwar
l-obbligazzjonijiet

LFA

ftehim dwar faċilità ta’ self

LSI

istituzzjoni inqas sinifikanti
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INTRODUZZJONI
Skont l-Artikolu 50 tal-SRMR, dan id-dokument jippreżenta r-Rapport Annwali 2018 tal-SRB,
u jiddeskrivi l-attivitajiet u l-prestazzjoni tal-SRB fl-2018. Il-ħidma li twettqet matul is-sena
preċedenti għandha l-għan li tikseb u timplimenta l-viżjoni, il-missjoni u l-mandat tal-SRB.
(A) IL-VIŻJONI TAL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI
L-SRB jaħdem bis-sħiħ sabiex isir awtorità ta’ riżoluzzjoni fdata u rrispettata b’kapaċità ta’
riżoluzzjoni b’saħħitha fil-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRM) u sabiex jaġixxi malajr u b’mod
xieraq, konsistenti u proporzjonat fl-istabbiliment u l-infurzar ta’ reġim effettiv ta’ riżoluzzjoni
għall-banek fil-ġuriżdizzjonijiet tal-SRM, sabiex b’hekk jiġu evitati salvataġġi futuri. L-SRB għandu
l-għan li jkun ċentru ta’ għarfien espert fir-riżoluzzjoni tal-banek fl-Unjoni Bankarja u lil hinn.
(B) IL-MISSJONI TAL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI
L-SRB huwa l-awtorità ċentrali ta’ riżoluzzjoni fi ħdan l-Unjoni Bankarja. Flimkien mal-NRAs tal-Istati
Membri parteċipanti, huwa jifforma l-SRM. L-SRB jaħdem mill-qrib mal-NRAs, mal-Kummissjoni
Ewropea (il-Kummissjoni), mal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), mal-Awtorità Bankarja Ewropea
(EBA) u mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Il-missjoni tiegħu hija li jiżgura riżoluzzjoni
ordnata ta’ banek inadempjenti b’impatt minimu fuq l-ekonomija reali, fuq is-sistema finanzjarja
u fuq il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri parteċipanti u lil hinn. Ir-rwol tal-SRB huwa proattiv:
minflok ma jistenna li jinħolqu sitwazzjonijiet ta’ riżoluzzjoni, l-SRB jiffoka fuq l-ippjanar tarriżoluzzjoni u t-titjib tar-riżolvibbiltà, sabiex jiġu evitati l-impatti negattivi potenzjali ta’ falliment
bankarju fuq l-ekonomija u fuq l-istabbiltà finanzjarja.
(Ċ) IL-MANDAT TAL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI
Sabiex itejjeb l-istabbiltà finanzjarja, l-SRB iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni bħala attività li tħares
’il quddiem. Jekk bank fi ħdan il-mandat tal-SRB ikun qed ifalli jew x’aktarx li jkun ser ifalli u
jissodisfa l-kriterji għal riżoluzzjoni, l-SRB ser iwettaq ir-riżoluzzjoni tiegħu permezz tal-hekk
imsejħa skema ta’ riżoluzzjoni. L-SRB huwa responsabbli wkoll mill-SRF iffinanzjat mill-industrija,
li ġie stabbilit sabiex jipprovdi finanzjament anċillari biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva
tal-iskemi ta’ riżoluzzjoni f’ċerti ċirkostanzi. Barra minn hekk, l-SRB jissorvelja l-funzjonament
konsistenti tal-SRM kollu kemm hu. L-SRB ġie stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 806/2014
(SRMR), u fl-1 ta’ Jannar 2015 beda jopera bħala aġenzija indipendenti tal-Unjoni Ewropea.
Fl-1 ta’ Jannar 2016, huwa assuma l-mandat legali sħiħ tiegħu għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni u
għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet kollha li jirrigwardaw ir-riżoluzzjoni. Matul il-ħidma tiegħu, l-SRB
jibqa’ responsabbli lejn il-partijiet ikkonċernati tiegħu.
(D) RESPONSABBILTÀ
L-SRMR jistabbilixxi qafas sostantiv u robust ta’ responsabbiltà għall-attivitajiet tal-SRB fir-rigward
tal-Parlament Ewropew (il-Parlament), tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (il-Kunsill) u tal-Kummissjoni.
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Wieħed mill-mezzi ewlenin ta’ responsabbiltà huwa r-rapport annwali, li, f’konformità malSRMR (l-Artikolu 50(1)(g)), għandu jiġi adottat mill-SRB fis-Sessjoni Plenarja tiegħu. Imbagħad
l-SRB għandu jgħaddih lill-Parlament, lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti, lillKunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (il-QEA).
Il-President għandu jippreżenta r-rapport annwali fil-pubbliku lill-Parlament u lill-Kunsill
(l-Artikolu 45(3) tal-SRMR). Il-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti jistgħu
jippreżentaw ukoll osservazzjonijiet motivati dwar ir-rapport annwali, li għalihom ser iwieġeb
l-SRB.
L-SRB jinżamm responsabbli għall-implimentazzjoni tal-SRMR mir-rappreżentanti taċ-ċittadini
Ewropej fil-Parlament permezz ta’ seduti pubbliċi regolari u skambji ad hoc ta’ fehmiet malPresident waqt il-laqgħat tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament
Ewropew (il-Kumitat ECON). Fuq talba tal-Kunsill, il-President jista’ jinstema’ wkoll mill-Kunsill.
L-SRB għandu jwieġeb verbalment jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jiġu indirizzati lilu millParlament u mill-Kunsill. Il-parlament nazzjonali ta’ Stat Membru parteċipanti jista’ wkoll jistieden
lill-President biex jipparteċipa fi skambju ta’ fehmiet dwar ir-riżoluzzjoni ta’ entitajiet fl-Istat
Membru rilevanti.
Fir-rigward tal-Parlament, fl-2018 il-President attenda tliet seduti pubbliċi li saru mill-Kumitat talECON, li l-aħħar waħda minnhom saret fl-10 ta’ Diċembru 2018 u li fiha l-President ippreżenta
l-Programm ta’ Ħidma tal-SRB għall-2019.
Bil-għan li jinforma u jikkomunika mal-pubbliku dwar il-ħidma, il-missjoni u l-mandat tiegħu, l-SRB
laħaq b’mod attiv lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku ġenerali billi ppubblika informazzjoni
speċjali fuq is-sit web tiegħu, bħall-politika tal-SRB għall-2018 dwar l-MREL, u billi mexxa djalogi
industrijali u organizza t-tielet konferenza tal-SRB. Il-President u l-membri l-oħrajn tal-bord żaru
wkoll pajjiżi individwali sabiex jibnu u jsaħħu l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali rilevanti u
mal-partijiet ikkonċernati.
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SOMMARJU EŻEKUTTIV
Is-sena 2018 immarkat ir-raba’ sena ta' servizz tal-SRB bħala aġenzija, u rat progress konsiderevoli
fl-iżvilupp ulterjuri u l-evoluzzjoni tal-SRB bħala l-awtorità ta’ riżoluzzjoni Ewropea fl-Unjoni
Bankarja.
Bħala tali, l-SRB għamel progress sinifikanti fit-tisħiħ tal-qafas ta’ riżoluzzjoni, aktar
operazzjonalizzazzjoni ta’għodod ta’riżoluzzjoni u tal-politiki ta’ppjanar ta’riżoluzzjoni korrispondenti,
l-irfinar tal-politika MREL, it-titjib tal-prontezza għall-kriżijiet, l-operazzjonalizzazzjoni ulterjuri
tal-SRF, it-tisħiħ u l-kontribuzzjoni għal kooperazzjoni internazzjonali u regolatorja u l-iżvilupp
ulterjuri tal-proċessi interni. Bħal fl-2017 u kif deskritt fil-Programm ta’ Ħidma għall-2018, l-SRB
iffoka l-ħidma tiegħu fuq l-oqsma operattivi ewlenin li ġejjin:
(I)

it-tisħiħ tar-riżolvibbiltà għal entitajiet tal-SRB u LSIs;

(II)

it-trawwim ta’ qafas ta’ riżoluzzjoni robust;

(III) it-tħejjija u t-twettiq ta’ mmaniġġjar effettiv tal-kriżijiet;
(IV) l-operazzjonalizzazzjoni tal-SRF;
(V) l-istabbiliment ta’ organizzazzjoni effikaċi u effiċjenti.
Fil-biċċa l-kbira, l-objettivi ewlenin identifikati fil-prijoritajiet ta’ ħidma tal-SRB għall-2018 intlaħqu,
u l-kisbiet ewlenin tal-SRB kienu dawn li ġejjin:
 Fit-twettiq tal-missjoni tiegħu biex jiżgura r-riżolvibbiltà għal istituzzjonijiet sinifikanti,
l-SRB kompla l-kooperazzjoni mill-qrib u ta’ suċċess tiegħu mal-NRAs permezz ta’ timijiet
interni ta’ riżoluzzjoni (IRTs) biex jabbozza 109 pjan ta’ riżoluzzjoni għaċ-ċiklu ta’ ppjanar
ta' riżoluzzjoni għall-2018, li nqasam f'żewġ fażijiet, kif deskritt fil-Programm ta’ Ħidma
tal-SRB għall-2018. L-ewwel fażi tikkonsisti f’banek aktar sempliċi mingħajr attività fi Stati
Membri oħra li ma jipparteċipawx fl-Unjoni Bankarja filwaqt li t-tieni fażi tinkludi l-banek
l-aktar kumplessi u attivi fuq livell internazzjonali. Barra minn hekk, l-SRB ikkontribwixxa
għal ħames pjanijiet ospitanti mfassla minn awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni oħra tal-UE fil-livell
tal-grupp. Barra minn hekk, fir-rigward tal-funzjoni ta’ sorveljanza tal-LSI tiegħu, li għandha
l-għan li tiżgura approċċi ta' riżoluzzjoni konsistenti fl-Unjoni Bankarja, l-SRB irċieva notifiki
mill-NRAs għal 1189 abbozz ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, li jimmarka żieda mdaqqsa meta
mqabbla mal-2017.
 Fir-rigward tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni, l-SRB aġġorna l-manwal tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni
tiegħu li jinkorpora l-aħħar firxa ta’ għodod u politiki, li eventwalment għandha tiġi
ppubblikata verżjoni pubblika tagħha li tiffoka fuq l-aspettattivi lejn il-banek. Il-politika
MREL għall-2018 ġiet ippubblikata f'żewġ fażijiet f'konformità mal-approċċ prijoritizzat
ta’ żewġ fażijiet għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni. Barra minn hekk, fl-2018 l-SRB intensifika
aktar il-komunikazzjoni tiegħu mal-banek taħt il-mandat tiegħu f'bosta preżentazzjonijiet,
sessjonijiet ta’ ħidma u djalogi industrijali sabiex jippreżenta b'mod ċar dak li huwa
mistenni mill-banek sabiex ikun ikkunsidrat bħala riżolvibbli fuq il-bażi tal-politiki tal-SRB.
Ċerti sfidi bħall-kwalità tad-data fil-livell tad-ditta, il-kumplessità tal-operazzjonalizzazzjoni
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tal-istrumenti permezz tal-protokolli u aktar progress fit-tneħħija tal-impedimenti għarriżolvibbiltà ser ikollhom jiġu indirizzati aktar fl-2019.
 Fir-rigward tal-kooperazzjoni internazzjonali, l-SRB kompla jikkontribwixxi l-għarfien espert
tiegħu għal diskussjonijiet regolatorji kemm fil-proċess leġiżlattiv tal-UE kif ukoll f’korpi
regolatorji internazzjonali. B'mod partikolari, l-SRB kompla jipprovdi l-għarfien espert
tekniku tiegħu lill-koleġiżlaturi Ewropej waqt in-negozjati dwar il-Pakkett għat-Tnaqqis
tar-Riskju u l-Garanzija ta' Kontinġenza Komuni, li għalihom intlaħaq ftehim politiku
f'Diċembru 2018 u li l-implimentazzjoni effettiva tiegħu ser tkun kruċjali. Barra minn hekk,
fl-2018, l-SRB ikkonkluda erba’ arranġamenti ta’ kooperazzjoni bilaterali — mal-Bank Ċentrali
tal-Brażil, il-Bank Nazzjonali tas-Serbja, il-Bank tal-Albanija u l-Istitut għall-Protezzjoni tatTfaddil Bankarju tal-Messiku.
 Fir-rigward tat-tħejjija għall-kriżijiet, l-SRB kompla bil-ħidma interna tiegħu fuq proġetti
importanti bħall-proġett ta’ valutazzjoni u l-ħolqien ta’ Tim Tattiku ta’ Riżoluzzjoni (RTT)
iddedikat sabiex jiġu ottimizzati l-proċessi ta' kriżi u l-flussi tax-xogħol. Minn perspettiva
prattika, twettqu b'suċċess tliet eżerċizzji ta' sessjonijiet ta’ prattika f'konfigurazzjonijiet
differenti.
 Fl-2018, l-SRF ġabar EUR 7.5 biljun f’kontribuzzjonijiet ex ante, kif ikkalkulat mill-SRB, sabiex
jinkiseb il-livell fil-mira aġġustat mill-ġdid. L-ammonti miżmuma fl-SRF bħalissa jilħqu
total ta’ EUR 24.9 biljun. L-NRAs huma mistennija li jkomplu jibnu l-SRF billi jittrasferixxu
l-kontribuzzjonijiet tal-2019 sas-27 ta’ Ġunju 2019.
Barra minn hekk, l-SRF implimenta b'suċċess l-istrateġija ta’ investiment tiegħu għall-2018
mas-sħab għall-esternalizzazzjoni magħżula għall-ġestjoni tal-portafolji u servizzi ta’
kustodja u beda jinvesti f'sigurtajiet u l-operazzjonalizzazzjoni tal-SRF tmexxiet aktar 'il
quddiem.
 Fl-isforzi tiegħu biex jiżviluppa aktar l-istruttura organizzattiva tiegħu, l-SRB tejjeb diversi
proċessi u strutturi interni, bħall-infrastruttura tat-teknoloġija tal-informazzjoni u talkomunikazzjoni (ICT) għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni u l-immaniġġar ta' kriżijiet, iżda l-aktar
importanti kompla l-attivitajiet ta’ reklutaġġ tiegħu bin-numru ta' membri tal-persunal
jiżdied b'24 % meta mqabbel mas-sena ta’ qabel. Dan ser jiffaċilita l-kapaċità sħiħa talmembri tal-persunal li tista’ tinkiseb, wara li l-mira ġiet irfinata fl-2018.

Il-Membri tal-Bord tal-SRB fl-2018
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1. IT-TISĦIĦ TARRIŻOLVIBBILTÀ TALBANEK TAL-SRB U TA’
ISTITUZZJONIJIET INQAS
SINIFIKANTI
Bil-għan li jwettaq il-mandat tiegħu sabiex jiżgura r-riżolvibbiltà tal-banek u l-istituzzjonijiet transkonfinali
inadempjenti b’impatt minimu fuq l-ekonomija reali u l-finanzi pubbliċi, parti predominanti talħidma tal-SRB tikkonsisti fl-abbozzar ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-banek kollha taħt il-mandat talSRB, l-iffissar ta’ miri vinkolanti tal-MREL u l-identifikazzjoni u t-tneħħija tal-ostakoli għar-riżolvibbiltà.
Bil-għan li jiġu żgurati attivitajiet ta’ ppjanar tar-riżoluzzjoni konsistenti fost il-banek kollha fl-Unjoni
Bankarja, it-tisħiħ ulterjuri ta’ funzjoni ta’ superviżjoni effettiva tal-LSI huwa qasam strateġiku ewlieni
ieħor. F’dawn l-isforzi kollha, il-kollaborazzjoni mill-qrib mal-NRAs kienet kruċjali.

1.1. Pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-banek tal-SRB
Billi f'Jannar 2018 kien hemm 129 bank fil-mandat tal-SRB, fl-aħħar tas-sena n-numru naqas ftit għal
126 bank. Ħames banek telqu mill-mandat tal-SRB, minħabba telf tal-istatus ta’ istituzzjoni sinifikanti
(żewġ każijiet), fużjoni u akkwist (żewġ każijiet) u likwidazzjoni. Żewġ banek ġodda daħlu fil-mandat
tal-SRB minħabba r-ristrutturar tal-gruppi rispettivi tagħhom, wieħed minnhom huwa bank globali
sistemikament importanti (G-SIB) li qed jirriloka fl-UE.
Il-graff u t-tabella ta' hawn taħt jipprovdu ħarsa ġenerali lejn in-numru ta’ banek li jaqgħu taħt il-mandat
tal-SRB u l-istat tal-ippjanar ta’ riżoluzzjoni skont l-Istat Membru (2).

(2) It-tabella 1 turi l-SIs f’kull Stat Membru; l-LSIs transkonfinali jingħaddu biss fl-Istati Membri fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali tagħhom.
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Tabella 1. Ħarsa ġenerali dettaljata lejn l-attività tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni skont l-Istat
Membru (3) 45

Stat Membru

Numru ta’ banek talSRB fl-1 ta’ Jannar 2018

Numru ta’ banek
tal-SRB fil31 ta’ Diċembru 2018

Ir-riżoluzzjoni tippjana li tiġi adottata sa
tmiem iċ-ċiklu ta’ ppjanar għall-2018

Deċiżjonijiet tal-MREL li għandhom jiġu
adottati sa tmiem iċ-ċiklu tal-ippjanar
għall-2018

Numru totali

Li minnhom obbligi
ssimplifikati

Konsolidat

Individwali (4)

BE

8

8

7

0

6

9

DE

23

23

20

1

16

22

EE

2

3

1

0

0

0

IE

6

5

5

1

4

9

EL

4

4

4

0

4

8

ES

12

12

12

0

12

9

FR

12

12

11

1

9

111

IT

12

12

11

0

9

36

CY

5

4

2

0

2

1

LV

5

4

1

0

1

0

LT

3

3

0

0

0

0

LU

5

5

5

0

5

6

MT

3

3

2

0

2

0

NL

7

7

7

2

4

11

AT

9

8

8

0

8

24

PT

5

4

5

0

4

3

SI

3

3

3

0

3

0

SK

3

3

2

0

2

0

2

3

3

1

2

0

129 ( )

126

109

6

93

249

FI
Total:

5

 109 pjanijiet + ħames każijiet ta’ ospitanti
 30 grupp b’kulleġġi + sitt gruppi b’kulleġġi ta’ riżoluzzjoni Ewropej
 114-il IRTs
 8 gruppi għall-immaniġġjar tal-kriżijiet (CMGs) ippreseduti mill-SRB

(3) Kif spjegat aktar fit-test, il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni u d-deċiżjonijiet tal-MREL li għandhom jiġu adottati sa tmiem iċ-ċiklu ta’ ppjanar
għall-2018 jistgħu jseħħu fl-2019 u anke wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-Rapport Annwali għat-tieni grupp ta’ banek fiċ-ċikli ta’ ppjanar
attwali għall-2018.
(4) Dawn in-numri huma bbażati fuq stimi magħmula fit-12 ta’ Novembru 2018 għall-programm ta' ħidma tal-SRB għall-2019 u jistgħu
jkunu soġġetti għal tibdil sal-aħħar taċ-ċiklu ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni għall-2018, b'mod partikolari rigward il-kamp ta’ applikazzjoni tassussidjarji koperti mid-deċiżjonijiet tal-MREL fl-applikazzjoni tal-politika tal-SRB u l-leġiżlazzjoni applikabbli. Dawn iċ-ċifri ma jantiċipawx
il-proċess formali tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-SRB, inklużi d-deċiżjonijiet konġunti ma’ awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni ta’ Stati Membri mhux
parteċipanti. L-SRB ser jirrevedi din it-tabella fil-pubblikazzjonijiet li jmiss, filwaqt li jqis id-deċiżjonijiet speċifiċi għall-bank meħuda misSessjonijiet Eżekuttivi Estiżi.
(5) Dawn il-banek huma parti minn 111-il grupp bankarju tal-Unjoni Bankarja u ħames gruppi mhux tal-Unjoni Bankarja, li għalihom
għandhom jiġu abbozzati pjanijiet ta’ riżoluzzjoni.
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Figura 1. Daqqa t’għajn lejn l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni
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Numru ta’ banek tal-SRB fil31 ta’ Diċembru 2018

Il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni adottati sa
tmiem iċ-ċiklu ta’ ppjanar għall-2018

Il-deċiżjonijiet konsolidati tal-MREL
adottati sa tmiem iċ-ċiklu ta’ ppjanar
għall-2018

KISBIET EWLENIN FL-2018
1. ĊIKLU TAL-IPPJANAR U NUMRU TA’ PJANIJIET TA’ RIŻOLUZZJONI
Taħt iċ-ċiklu ta’ ppjanar tal-2018, il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni nqasmu f’żewġ gruppi, kif deskritt filprogramm ta’ ħidma tal-SRB għall-2018. L-ewwel fażi tikkonsisti f’banek aktar sempliċi mingħajr
attività fi Stati Membri oħra li ma jipparteċipawx fl-Unjoni Bankarja filwaqt li t-tieni fażi tinkludi
l-banek l-aktar kumplessi u attivi fuq livell internazzjonali. Il-biċċa l-kbira tad-deċiżjonijiet dwar
l-ewwel grupp ta’ pjanijiet ġew finalizzati fit-tieni trimestru (Q2) tal-2019, filwaqt li għat-tieni
grupp ta’ pjanijiet, li għalih iċ-ċiklu beda f'Settembru 2018, id-deċiżjonijiet huma mistennija fil-Q4
tal-2019, wara tmiem il-proċess ta’ deċiżjoni konġunta ta’ 4 xhur, meħtieġ mid-Direttiva dwar
l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD).
Fil-futur, l-SRB beħsiebu jallinja aktar iċ-ċikli għall-kategoriji kollha tal-banek li huma fil-mandat
tiegħu. L-istabbiliment ta’ skeda ta’ żmien u ta’ objettivi introdotti f'ċikli preċedenti servew bħala
soluzzjoni effettiva biex tiġi ttrattata l-espansjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-banek koperti
mill-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni bl-aktar politiki avvanzati disponibbli b'mod proporzjonat, filwaqt
li jiġi żgurat progress kontinwu fir-riżolvibbiltà. Din id-distinzjoni ser tkompli fl-2019, b'mod
partikolari fir-rigward tat-tieni grupp ta’ banek li għalihom iċ-ċiklu huwa mifrux matul l-2018 u
l-2019. Madankollu, bit-tibdiliet leġiżlattivi kontinwi miġjuba mill-Pakkett għat-Tnaqqis tar-Riskju
u d-dħul fi stat stabbli għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni, l-SRB jipprevedi allinjament mill-ġdid taċċikli ta’ ppjanar għat-tipi kollha ta’ banek mill-2020 'il quddiem bil-għan li tiġi applikata b'mod
uniformi l-leġiżlazzjoni l-ġdida.

Tabella 2. Iċ-ċikli tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni 2015-20186
Ċiklu tal-Ippjanar
Pjanijiet ta’ riżoluzzjoni abbozzati mill-IRTs
Pjanijiet ospitanti

2015

2016

2017

2018 (6)

36

92

106

109

0

6

5

5

(6) Iċ-ċifri jinkludu l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu adottati fl-2019 għat-tieni grupp ta’ banek, f'konformità mad-disinn attwali
taċ-ċikli ta’ ppjanar.
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2. IL-KONTENUT TAL-PJANIJIET TA’ RIŻOLUZZJONI
Billi kważi l-banek kollha li jaqgħu taħt il-mandat tal-SRB issa huma koperti mill-pjanijiet ta’
riżoluzzjoni, issa qed issir fokus dejjem akbar fuq l-operazzjonalizzazzjoni tal-pjanijiet eżistenti,
li jibbenefikaw minn politiki tal-SRB interni aktar numerużi u aktar komprensivi. L-aktar pjanijiet
riċenti jkopru kważi kull aspett tal-ippjanar, inkluż l-għażla ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni, ilvalutazzjoni tar-riżolvibbiltà, il-valutazzjoni tal-interess pubbliku jew l-użu ta’ obbligi simplifikati.
Dawn l-aġġornamenti jikkomplementaw il-politiki li kienu diġà disponibbli fl-2017. Barra minn
hekk, ma’ kull iterazzjoni jista’ jiġi osservat il-progress fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà.
Barra minn hekk, ta’ min jinnota li fiċ-ċiklu li jmiss l-entitajiet li ma jagħmlux biżżejjed progress
jistgħu jkunu - soġġetti għall-approvazzjoni tal-Bord - immirati mill-proċedura ta’ impedimenti.
L-SRB ikompli jsegwi approċċ gradwali u modulari, taħt liema fiċ-ċiklu tal-2018 ġew identifikati
żewġ gruppi ta' pjanijiet, b'xi differenzi fil-kamp ta’ applikazzjoni u l-metodoloġiji applikati, li
huma konformi mal-prinċipju ġenerali ta' proporzjonalità. L-għan finali tal-SRB, li jkollu pjanijiet
sħaħ abbozzati għall-entitajiet kollha taħt il-mandat tiegħu sal-2020, jibqa’ kif inhu. L-approċċ
doppju adottat għall-2018 kien ukoll konformi mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal2017 mill-QEA.
3. DEĊIŻJONIJIET DWAR IR-REKWIŻIT MINIMU GĦALL-FONDI PROPRJI U
L-OBBLIGAZZJONIJIET ELIĠIBBLI
L-MREL jirrappreżenta waħda mill-għodod ewlenin tal-SRB sabiex tinkiseb ir-riżolvibbiltà talbanek taħt il-mandat tiegħu. Dan jirrikjedi analiżi ddettaljati tal-profili ta’ riskju u l-istrateġiji ta’
riżoluzzjoni speċifiċi tal-banek, kif ukoll skambju ta’ informazzjoni u koordinazzjoni ma’ bosta
partijiet ikkonċernati bħall-NRAs, l-awtoritajiet kompetenti, il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni
jew il-banek. Matul l-2018 xi deċiżjonijiet dwar l-MREL ġew finalizzati taħt iċ-ċiklu tal-2017 u
l-ħidma estensiva fuq iċ-ċiklu ta’ wara. Filwaqt li taħt iċ-ċiklu tal-2017 il-miri vinkolanti MREL ġew
stabbiliti għall-maġġoranza tal-ikbar gruppi bankarji, taħt iċ-ċiklu attwali, il-miri MREL fuq livell
konsolidat ikopru ħafna mill-banek li jaqgħu taħt il-mandat tal-SRB: 93 deċiżjoni vinkolanti fuq
livell konsolidat u 249 deċiżjoni vinkolanti fuq livell individwali huma mistennija li jiġu adottati sa
tmiem iċ-ċiklu ta’ ppjanar.
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1.2. Is-sorveljanza tal-SRB għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni
u d-deċiżjonijiet għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti
Filwaqt li l-NRAs huma direttament responsabbli mil-LSIs (7), l-SRB għandu rwol ta’ sorveljanza
għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni u għal deċiżjonijiet għal-LSIs, immirat biex jiżgura funzjonament
effettiv u konsistenti tal-SRM.
Fl-2018, l-NRAs kienu responsabbli mill-ippjanar tar-riżoluzzjoni għal total ta’ 2,301 LSI fl-Unjoni
Bankarja (ċifra kif notifikata mill-NRAs).
KISBIET EWLENIN FL-2018
1. VALUTAZZJONI TAL-ABBOZZ TA’ MIŻURI
Bħala parti mir-rwol ta’ sorveljanza tiegħu, fl-2018 l-SRB irċieva 1 189 abbozz ta’ pjanijiet ta’
riżoluzzjoni mingħand l-NRA, li minnhom 1 152 ipprovdew issettjar tal-MREL. Barra minn hekk,
ġew innotifikati tliet abbozzi ta’ deċiżjonijiet biex titpoġġa entità taħt likwidazzjoni.
L-1189 abbozz ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni notifikati (ara t-Tabella 3 għal tqassim skont il-pajjiż)
koprew 51.7 % ta’ 2 301 LSI li għalihom huwa meħtieġ ippjanar ta’ riżoluzzjoni. Dan jikkostitwixxi
żieda mdaqqsa meta mqabbel mal-2017, meta l-ippjanar tar-riżoluzzjoni kien ikopri biss
17.6 % tal-LSIs. Min-numru aggregat ta’ abbozzi ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għal-LSIs, 31 (2.6 %)
ipprevedew ir-riżoluzzjoni bħala l-kors ta’ azzjoni preferut.
2. METODI TA’ ĦIDMA MTEJBA GĦAS-SORVELJANZA TA’ ISTITUZZJONIJIET INQAS
SINIFIKANTI FIL-MEKKANIŻMU UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI
L-SRB jiddependi fuq l-għodod u l-proċeduri żviluppati biex jiżgura l-eżekuzzjoni bla xkiel tarrwol tagħha ta’ sorveljanza tal-LSI. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Qafas ta’ Kooperazzjoni
bejn l-SRB u l-NRAs, l-SRB iżomm Sistema ta’ Twissija Bikrija tal-LSI b'informazzjoni dwar LSIs li
qed jiffaċċjaw sinjali ta' deterjorazzjoni finanzjarja. Din l-għodda tippermetti lill-SRB jimmonitorja
mill-qrib u jipprepara għall-valutazzjoni f'waqtha ta’ abbozzi ta’ miżuri ta’ kriżi possibbli. Għal
dan il-għan, fl-2018, l-SRB u l-NRAs intensifikaw il-kooperazzjoni tagħhom bil-għan li jiżguraw
aġġornamenti f’waqthom u informazzjoni ta’ kwalità għolja.
Fl-2018, l-SRB organizza sessjoni ta’ ħidma tal-LSI mal-NRAs biex jiġu diskussi u kondiviżi l-aħjar
prattiki komuni dwar ir-riżoluzzjoni tal-LSI u l-immaniġġjar tal-kriżijiet, kif ukoll biex tiġi żgurata
l-applikazzjoni koerenti tagħhom b'mod trasparenti.
Il-Pjattaforma ta’ Riżoluzzjoni implimentata bis-sħiħ għas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Informazzjoni
(IMAS) iffaċilitat il-proċess ta’ notifika tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni tal-LSI u d-deċiżjonijiet talimmaniġġjar ta’ kriżijiet f'dan ir-rigward.

(7) Ħlief għal LSIs transkonfinali, li, ipprovduti mill-Artikolu 7(2)(b) SRMR, huma entitajiet li jaqgħu taħt il-mandat dirett tal-SRB.
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Tabella 3. Tqassim tal-abbozz ta’ miżuri ta’ riżoluzzjoni nnotifikati fl-2018
(mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2018)
Ippjanar tar-Riżoluzzjoni
Stat Membru

Immaniġġjar ta’ Kriżijiet
Deċiżjoni għat-tqegħid ta’ entità
f’likwidazzjoni

Li minnhom jiġi pprovdut l-issettjar talMREL (vinkolanti jew indikattiv*)

Pjanijiet ta’ riżoluzzjoni

BE

13

13

DE

603

601

EE

2

2

IE

9

9

EL

4

4

ES

19

19

FR

28

28

IT

24

-

CY

-

-

LV

4

-

LT

2

2

LU

26

26

MT

4

1

NL

19

19

AT

416

416

PT

5

1

SI

5

5

SK

1

1

FI

5

5

1,189

1,152

Total

* Il-miri indikattivi tal-MREL m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala deċiżjonijiet formali adottati mill-NRAs

1

1

1

3
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2. QAFAS TA’
RIŻOLUZZJONI
Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-SRB hija li jinkiseb qafas ta’ riżoluzzjoni b'saħħtu. Għalhekk,
l-SRB huwa ħerqan li jikkontribwixxi għal din il-missjoni b'żewġ modi: l-ewwel, permezz ta’ titjib
ċikliku kontinwu tal-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u l-pjanijiet infushom, u t-tieni billi jikkoopera u
jiskambja mill-qrib ma’ korpi tal-UE, awtoritajiet nazzjonali u atturi internazzjonali ewlenin filkwistjonijiet ta’ riżoluzzjoni. Il-kwalità tal-operazzjonalizzazzjoni u l-konsistenza tal-pjanijiet ta
’riżoluzzjoni u ta’ azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni potenzjali huma sostnuti mill-iżvilupp kontinwu ta’
politiki ġodda tal-SRB li jservu ta’ gwida għall-IRTs.

2.1. Għodod u politiki
KISBIET EWLENIN FL-2018
1. MANWAL DWAR L-IPPJANAR TAR-RIŻOLUZZJONI
Is-sena 2018 rat l-iżvilupp kontinwu ta’ politiki ġodda tal-SRB li jservu ta’ gwida għall-IRTs fil-fażijiet
tal-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-operazzjonalizzazzjoni tal-għodod ta’ riżoluzzjoni, b’referenza
partikolari għall-ħidma fuq l-għażla tal-għodda. Il-ħidma li saret iffokat fuq il-valutazzjoni tarriżolvibbiltà u fuq l-iżvilupp ulterjuri tal-politika għad-determinazzjoni tal-MREL. Dawn il-politiki
kollha ser jikkontribwixxu għal verżjoni riveduta tal-manwal ta’ ppjanar tar-riżoluzzjoni SRB. Barra
minn hekk, l-SRB ser jippubblika dokument li jistipula dak li huwa mistenni mill-banek sabiex ikun
ikkunsidrat li jista’ jiġi riżolt fuq il-bażi tal-politiki tal-SRB.
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KAXXA 1. POLITIKI ADOTTATI FL-2018
Fl-2018 l-SRB adotta politiki tar-riżoluzzjoni fl-oqsma li ġejjin:
-

Aċċess għal FMIs

-

Għodda tas-separazzjoni tal-assi

-

Għodda ta’ rikapitalizzazzjoni interna

-

Għażla ta’ għodod tar-riżoluzzjoni

-

Funzjonijiet Kritiċi

-

Falliment jew il-probabbiltà ta’ falliment

-

MREL għall-ewwel grupp ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, inklużi strateġiji ta’ trasferiment

-

MREL 2018 għat-tieni grupp ta’ pjanijiet ta' riżoluzzjoni

-

Valutazzjoni tal-Interess Pubbliku

-

Valutazzjoni tal-pjan ta’ rkupru

-

Valutazzjoni tar-Riżolvibbiltà

-

Il-Bejgħ ta’ Għodda ta’ negozju

-

Obbligi Simplifikati

2. POLITIKA DWAR IR-REKWIŻITI MINIMI GĦAL FONDI PROPRJI U OBBLIGAZZJONIJIET
ELIĠIBBLI
(a) Dispożizzjonijiet ġenerali
MREL jikkorrispondi mar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli.
L-istandard internazzjonali tal-kapaċità totali ta' assorbiment tat-telf (TLAC) żviluppat millBord għall-Istabilità Finanzjarja (FSB) isegwi l-istess għan. L-istandard TLAC jeħtieġ li jintlaħaq
bi strumenti subordinati fil-prinċipju. Madankollu, l-istandard TLAC ikopri biss l-G-SIBs filwaqt li
l-MREL japplika għall-istituzzjonijiet kollha fl-UE kif stabbilit fid-Direttiva 2014/59/UE.
L-SRB ippreveda approċċ ta' tranżizzjoni f’żewġ stadji għall-proċess ta’ tfassil tal-MREL għaċ-ċiklu
tal-ippjanar tal-2018. B’mod partikolari, meta wieħed iqis il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-ispeċifiċitajiet
tal-gruppi l-aktar kumplessi b’aktar dettall, l-SRB jaqsam iċ-ċiklu għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni
f’żewġ gruppi. L-ewwel wieħed beda f'Jannar 2018 biex jippermetti li l-banek li ma kellhomx
miri vinkolanti fl-2017 jiġu indirizzati l-ewwel - ibbażat fuq politika MREL fil-biċċa l-kbira wara
l-approċċ tal-2017. Għall-banek l-aktar kumplessi, ġiet żviluppata politika mtejba dwar l-MREL.
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Figura 2. Pjan direzzjonali tal-politika MREL
L-ewwel grupp tal-pjanijiet tal-2018 – banek mingħajr kulleġġ ta’ riżoluzzjoni

ċiklu għall-2017
Miri informattivi
politika tal-MREL
għall-2017

ċiklu għall-2018
Il-miri vinkolanti fil-livell ikkonsolidat huma
bbażati fuq politika raffinata tal-2017 dwar l-SRB
Politika tal-SRB għall-2018 – L-ewwel grupp ta’
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni

Sena 2017

Sena 2018

ċiklu għall-2019
Miri vinkolanti

Sena 2019

It-tieni grupp ta’ pjanijiet għall-2018 – banek b’kulleġġ ta’ riżoluzzjoni

ċiklu għall-2016
Miri informattivi

ċiklu għall-2017
Miri vinkolanti fil-livell ikkonsolidat
politika tal-SRB għall-2017

ċiklu għall-2018
Miri vinkolanti fil-livell ikkonsolidat u miri
individwali
Politika tal-SRB għall-2018 – it-tieni grupp
ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni

(b) Żvilupp ta’ politiki tal-2018
L-SRB ippubblika żewġ stqarrijiet ta’ politika dwar l-MREL: l-ewwel waħda fl-20 ta’ Novembru 2018
li tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-ewwel grupp ta’ banek u tibni fuq pożizzjonijiet ta’ politika
preċedenti applikabbli fl-2017 bl-introduzzjoni ta’ aġġustamenti speċifiċi għall-bank relatati malużu ta’ strateġija ta’ riżoluzzjoni li ma tibbażax ruħha primarjament fuq l-għodda ta’ salvataġġ; u
t-tieni waħda fid-19 ta’ Jannar 2019 li tirrevedi l-politika applikabbli għat-tieni grupp ta’ banek
b'aktar rekwiżiti ta’ subordinazzjoni, dispożizzjonijiet ġodda relatati mal-post tal-ħruġ tal-MREL
u l-introduzzjoni ta’ deċiżjonijiet vinkolanti fuq livell individwali. Dawn l-elementi ewlenin
għandhom l-għan li jtejbu r-riżolvibbiltà tal-banek.
Il-politiki tal-2018, kemm l-ewwel kif ukoll it-tieni grupp, jaħsbu għall-għodod kollha ta’
riżoluzzjoni. Meta l-istrateġija tiddependi primarjament fuq għodda ta’ trasferiment (bejgħ ta’
negozju – sehem jew ftehim ta’ assi, istituzzjoni tranżitorja u/jew separazzjoni tal-assi), l-SRB ser
jaġġusta l-ammont ta’ rikapitalizzazzjoni billi japplika fattur ta’ gradazzjoni bħala prokura biex
jirrifletti t-tibdil fil-ħtiġijiet ta’ rikapitalizzazzjoni, b'mod partikolari minħabba assi li għandhom
jiġu trasferiti u/jew likwidati taħt proċeduri ta’ insolvenza normali. Dan l-approċċ huwa pass
temporanju lejn approċċ aktar speċifiku. L-SRB għandu l-intenzjoni li jirfina l-politika tiegħu dwar
l-MREL għall-istrateġiji ta’ trasferiment sabiex jirrifletti l-perimetru ta’ assi u obbligazzjonijiet li
x’aktarx jiġu ttrasferiti jew mibjugħa f'xenarju ta’ riżoluzzjoni u l-użi u l-kombinazzjonijiet differenti
ta’ għodod.
Il-progress mill-approċċ konsolidat li jgħodd l-obbligazzjonijiet kollha maħruġa minn entitajiet
tal-istess grupp ta’ riżoluzzjoni fil-politika tal-2017, għall-banek l-aktar kumplessi, issa japplika
approċċ b’punt ta’ dħul għall-obbligazzjonijiet minbarra minn fondi proprji. Huma biss
l-obbligazzjonijiet maħruġa direttament mill-entità ta’ riżoluzzjoni li ser jiġu kkunsidrati eliġibbli
biex jintlaħqu miri konsolidati minħabba li l-għodod ta’ riżoluzzjoni ser jiġu applikati biss għal din
l-entità bħala l-punt ta’ dħul għall-istrateġija ta’ riżoluzzjoni.
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Fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ subordinazzjoni, fl-2018 l-SRB mexa għall-banek l-aktar kumplessi minn
punti ta’ riferiment informattivi lejn rekwiżiti ta’ subordinazzjoni minimi vinkolanti f’livelli miżjuda
sabiex titjieb ir-riżolvibbiltà billi jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-riskju tal-ebda kreditur ma
jmur agħar (NCWO) u biex jiġu appoġġati l-banek fl-ippjanar effettiv tal-ħtiġijiet ta’ finanzjament
tagħhom; għal banek inqas kumplessi għadhom japplikaw miri informattivi.
Bil-ħsieb li jiġi żgurat ammont suffiċjenti ta’ kapaċità tal-assorbiment tat-telf fil-partijiet kollha talgrupp ta’ riżoluzzjoni, għall-banek l-aktar kumplessi fl-2019 l-SRB ser jibda joħroġ miri vinkolanti
fuq il-livell individwali jew subkonsolidat lil sussidjarji ta’ gruppi bankarji, billi jipprijoritizza
l-entitajiet l-aktar rilevanti. Il-kalibrazzjoni ta’ miri individwali ġeneralment issegwi l-metodoloġija
għal miri konsolidati, billi titqies l-applikabbiltà ta' komponenti individwali ta’ rekwiżiti prudenzjali
tal-formula prestabbilita (rekwiżiti ta' pilastru 2, komponenti ta’ buffer) fuq livell individwali, kif
ukoll speċifiċitajiet f'aġġustamenti sussegwenti.

2.2. Data għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni
Matul il-proċess tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni, iżda l-aktar importanti fil-każ ta’ kriżi jew riżoluzzjoni,
huwa importanti ħafna li l-banek ikunu jistgħu jirrapportaw id-data dwar l-obbligazzjonijiet
f’waqtu fuq bażi ad hoc u f’format standardizzat. Sabiex inaqqsu l-iżbalji u jżidu l-effiċjenza,
l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għandhom ikunu kapaċi jiġbru, jaħżnu, jipproċessaw u janalizzaw
id-data li jirċievu b’mod kompletament awtomatizzat.
Eżerċizzji oħra kbar ta’ ġbir ta’ data għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni saru permezz tal-mudell talfunzjonijiet kritiċi u l-mudell tal-infrastruttura tas-suq finanzjarju (FMI), li jespandu l-mudelli ta’
rappurtar standard maħsuba mill-EBA.
KISBIET EWLENIN FL-2018
1. MUDELL TAD-DATA DWAR L-OBBLIGAZZJONIJIET
L-SRB kompla jtejjeb fuq l-effiċjenza tal-proċess tal-ġbir tad-data tar-responsabbiltà tiegħu, f'konformità malpjan ta’ ħidma tal-2018. Żewġ eżiti essenzjali tiegħu kienu l-bidu ta' kollaborazzjoni mal-EBA bil-għan li jiġi
armonizzat ir-rappurtar ta’ riżoluzzjoni, u t-tħabbir ta’ rappurtar esklussiv ta’ XBRL lill-SRB mill-2019.
Fir-rigward tal-kollaborazzjoni mal-EBA, l-għan kien li jitnaqqas il-piż tar-rappurtar tal-banek billi titfassal talba
waħda ta’ data fejn jeżistu similaritajiet bejn ir-rapporti ta’ riżoluzzjoni li jimplimentaw standards tekniċi li qed
jiġu żviluppati mill-EBA u r-rapporti ta’ riżoluzzjoni eżistenti tal-SRB (Rapport tad-Data ta’ Obbligazzjoni (LDR),
funzjonijiet kritiċi, FMI). Bħala riżultat ta’ dan l-eżerċizzju, ir-rekwiżiti minimi ta’ erbgħa minn 15-il rapport tal-ITS
ġew inkorporati fir-rapporti tal-SRB, li jirrappreżenta tnaqqis ta’ erba’ rapporti li għandhom jinħolqu mill-banek
għall-SRB mill-ġbir tad-data tal-2019. L-isforz kollaborattiv irriżulta wkoll fid-deċiżjoni li jiġi applikat approċċ
sekwenzjali għar-rappurtar għall-banek taħt il-mandat tal-SRB: mill-banek — għall-NRAs — għall-SRB —
għall-EBA. Dan jissimplifika l-ġbir u t-trażmissjoni tad-data għall-NRAs billi l-SRB ser ikun responsabbli għallkomunikazzjoni tar-rapporti ta’ riżoluzzjoni lill-EBA.
Fir-rigward tal-format tar-rappurtar tad-data, l-SRB ħabbar fl-2018 li mill-2019 l-LDR kien ikun irrappurtat
esklussivament fil-format XBRL mill-NRAs u mill-2020 mill-banek. Il-vantaġġi ewlenin ta’ din l-evoluzzjoni huma
li jinkoraġġixxu lill-banek biex jawtomatizzaw il-proċessi ta’ rappurtar tagħhom, iżidu l-kapaċità tal-banek u
l-NRAs biex iżidu l-frekwenza tar-rappurtar tad-data kif meħtieġ u jawtomatizzaw il-kontrolli tad-data, u billi
jagħmlu dan itejbu l-kwalità ġenerali tad-data għall-kalibrazzjoni tal-MREL u l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni. Minnaħa tal-SRB, l-iżviluppi tal-ICT jinsabu għaddejjin sew biex jippermettu dawn il-bidliet miċ-ċiklu tal-ġbir taddata tal-2019. Il-komunikazzjoni dwar dawn il-bidliet hija assigurata permezz tad-diversi kumitati u netwerks li
fihom l-NRAs jiġu msejħa kif ukoll permezz ta’ pubblikazzjonijiet fuq is-sit web tal-SRB.
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2. MUDELL TAL-FUNZJONIJIET KRITIĊI
L-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni jeħtieġu informazzjoni aġġornata dwar jekk l-istituzzjonijiet
humiex qed jipprovdu funzjonijiet kritiċi. Jekk il-funzjonijiet bankarji pprovduti lil partijiet terzi
jkunu kritiċi, il-waqfien f’daqqa tagħhom ikollu impatt materjali fuq l-istabbiltà finanzjarja u/jew
l-ekonomija reali. Għalhekk, f’konformità mal-ewwel objettiv tar-riżoluzzjoni, l-awtoritajiet tarriżoluzzjoni għandhom ifittxu li jippreservaw il-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi.
Fl-2018, l-SRB ġabar l-awtovalutazzjonijiet tal-funzjonijiet kritiċi tal-banek taħt il-mandat tiegħu
permezz tal-mudell tal-funzjonijiet kritiċi. L-SRB u l-NRAs irrieżaminaw ir-rapporti u ddiskutewhom
mal-banek inkwistjoni bil-għan li jilħqu konklużjoni finali dwar il-kritikalità. Din il-konklużjoni hija
riflessa fil-pjanijiet ta' riżoluzzjoni u tinforma, pereżempju, il-valutazzjonijiet tal-awtoritajiet dwar
jekk ikunx xieraq li l-banek jiġu riżolti jekk ikunu inadempjenti.
Ir-rapport tal-funzjonijiet kritiċi tal-SRB huwa allinjat mad-definizzjonijiet tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1624 tat-23 ta’ Ottubru 2018 (CIR) u jinkorpora bissħiħ ir-rekwiżiti ta’ rappurtar skont is-CIR. B'konsegwenza ta’ dan, fl-2019 l-istituzzjonijiet jeħtieġ
biss li jissottomettu r-rapport tal-funzjonijiet kritiċi tal-SRB, filwaqt li l-mudell CIR rispettiv ser
jimtela awtomatikament (ara l-paġna web tal-SRB (8) u n-nota ta’ gwida għall-banek għal aktar
dettalji). Il-kontenut tal-mudell ma nbidilx b’mod materjali mis-sena l-oħra; kwalunkwe modifika
kienet fil-biċċa l-kbira mmexxija mill-ħtieġa li jsir allinjament mas-CIR. L-EBA ser tintegra l-punti
tad-data addizzjonali meħtieġa mill-SRB fil-mudell tal-punt tad-data 2.9 tagħha, li ġie ppubblikat
f'Mejju 2019.
3. MUDELL TAL-INFRASTRUTTURA TAS-SUQ FINANZJARJU
Kull meta istituzzjoni tfalli, l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni jeħtieġ li jkollhom informazzjoni komprensiva
dwar il-fornituri tas-servizzi tal-ISF (ISF u intermedjarji li jipprovdu servizzi ta’ pagament, ikklerjar jew
saldu) użati minn dik l-istituzzjoni. L-iżgurar ta’ aċċess kontinwu għall-ISF huwa essenzjali sabiex
istituzzjoni tkun tista’ tkompli twettaq l-attivitajiet bankarji tagħha u, b’mod partikolari, il-funzjonijiet
kritiċi li tipprovdi lill-ekonomija.
L-SRB jiġbor tali informazzjoni matul il-proċess tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni fir-rapport tal-FMI. Dan ilmudell jibni fuq il-mudell tas-CIR rilevanti. Bħala konsegwenza, fl-2019 l-istituzzjonijiet għandhom bżonn
jissottomettu biss ir-rapport FMI tal-SRB, filwaqt li l-mudell tas-CIR rispettiv ser jimtela awtomatikament
(ara l-paġna web tal-SRB u l-Gwida dwar ir-rapport tal-FMI għall-banek għal aktar dettalji).
Il-mudell jintuża sabiex tinġabar data f’format Excel u sabiex jitħejjew il-kapitoli rilevanti fl-analiżijiet
kummerċjali strateġiċi tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni. Meta mqabbel mal-2017, xi oqsma kwalitattivi (eż.
dwar ir-rekwiżiti tas-sħubija, is-sostitwibbiltà jew il-konsegwenzi tar-riżoluzzjoni) tneħħew mill-mudell,
bil-fehim li l-banek jintalbu biex jipprovdu din l-informazzjoni permezz ta’ mezzi aktar xierqa, filwaqt li
ġie miżjud punt tad-data wieħed, dwar il-kontribuzzjonijiet tal-fond tal-inadempjenza tal-kontroparti
ċentrali (CCP). L-EBA ser tintegra l-punti tad-data addizzjonali meħtieġa mill-SRB fil-mudell tal-punt taddata 2.9 tagħha.

(8) https://srb.europa.eu/en/content/critical-functions-report
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2.3. Interazzjonijiet mal-banek
Filwaqt li l-SRB qed jagħmel progress kontinwu b'attivitajiet ta’ ppjanar ta' riżoluzzjoni, hija,
l-ewwel u qabel kollox, ir-responsabbiltà tal-banek stess li jsiru riżolvibbli u jibnu l-MREL
tagħhom. L-SRB kompla jinteraġixxi mill-qrib mal-industrija u mal-partijiet ikkonċernati, sabiex
jagħti informazzjoni dwar u jiddiskuti l-politiki adottati u l-inizjattivi ppjanati, sabiex jiżgura li
l-banek ikunu konxji u jistgħu jieħdu miżuri xierqa fil-ħin.
KISBIET EWLENIN FL-2018:
1. SESSJONIJIET TA’ ĦIDMA MAL-BANEK
Is-sessjonijiet ta’ ħidma mal-banek huma okkażjoni kemm għall-IRTs biex jiġbru aktar
informazzjoni mill-banek kif ukoll biex il-banek jifhmu aħjar il-proċess ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni
u jagħmlu mistoqsijiet rilevanti lill-IRTs. Il-banek jingħataw l-opportunità li jinfluwenzaw b'mod
pożittiv il-proċess ta’ ppjanar u jifhmu aħjar l-aspettattivi tal-awtorità ta' riżoluzzjoni. Is-sessjonijiet
ta’ ħidma jkopru diversi suġġetti, inkluża l-identifikazzjoni ta’ funzjonijiet kritiċi jew diskussjonijiet
dwar iż-żmien meħtieġ biex jiġi eliminat d-distakk fir-rigward tal-MRELs. In-numru ta’ sessjonijiet
ta’ ħidma għal kull bank jista' jkun differenti, skont il-bżonnijiet partikolari, iżda ġeneralment
sessjoni ta’ ħidma waħda tkun organizzata għal kull ċiklu.
2. PROĊESS TAD-DRITT LI JINSTEMA'
Sabiex tiżdied it-trasparenza u biex ikun żgurat li l-banek kollha kellhom il-possibbiltà li
jikkummentaw dwar id-deċiżjonijiet tal-MREL applikabbli, l-SRB introduċa l-proċess tad-dritt li
jinstema' għaċ-ċiklu ta’ riżoluzzjoni tal-2018. Qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni finali, kull
bank jista’ jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar ir-rekwiżit propost, li huwa pass addizzjonali għallinterazzjonijiet kollha preċedenti bejn l-IRTs u l-entitajiet u jipprovdi possibbiltà mtejba għallbanek biex jantiċipaw deċiżjonijiet li jorbtu u jippreparaw lilhom infushom bil-quddiem.
3. DJALOGU TAL-INDUSTRIJA
Fl-2018, l-SRB kompla jaħdem mill-qrib mal-industrija. Minbarra laqgħat bilaterali u sessjonijiet ta’
ħidma mal-banek, l-SRB organizza laqgħa tal-kamra tal-bord mal-Federazzjoni Bankarja Ewropea
fit-12 ta’ Ġunju 2018, u s-seba’ djalogu tal-industrija tagħha fl-10 ta’ Diċembru 2018, li laqqa'
flimkien rappreżentanti mill-federazzjonijiet bankarji fil-livell tal-UE u nazzjonali u l-assoċjati
tagħhom minn Stati Membri tal-Unjoni Bankarja, rappreżentanti mill-NRAs, il-Kummissjoni
Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-BĊE. F’din l-okkażjoni, l-SRB ippreżenta l-komponenti talpolitika tal-MREL tal-2018 u l-approċċ tal-SRB għall-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà.
4. BREXIT
Sabiex tiġi żgurata r-riżolvibbiltà tal-banek kollha b'antiċipazzjoni tal-ħruġ tar-Renju Unit millUE, f'Novembru 2018, l-SRB ippubblika dokument ta’ pożizzjoni (9), li fih esprima b'mod ċar
l-aspettattivi tiegħu lejn il-banek tal-Unjoni Bankarja, li huma jew banek b'attivitajiet sinifikanti
f'pajjiżi terzi jew sussidjarji tal-Unjoni Bankarja ta’ gruppi bankarji ta’ pajjiżi terzi biex jissodisfa
sett speċifiku ta’ kundizzjonijiet ta’ riżolvibbiltà. Dawn l-aspettattivi konkreti ffokaw fuq sitt
oqsma ewlenin: l-eliġibbiltà tal-MREL, l-assorbiment ta’ telf intern, il-kontinwità operazzjonali,
l-aċċess għal FMIs, is-sistemi ta' informazzjoni dwar il-governanza u l-ġestjoni. Fl-istess ħin l-SRB
(9) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/brexit_position_paper.pdf
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ikkoopera mill-qrib mal-BĊE, b'enfasi speċjali fuq il-banek li jirrilokaw l-attivitajiet tagħhom flUnjoni Bankarja.

2.4. Analiżi tal-Istabbiltà Finanzjarja
Il-valutazzjoni tal-interess pubbliku hija element importanti meta jiġi deċiż jekk hux fl-interess
pubbliku u jekk ir-riżoluzzjoni hijiex l-eżitu ppreferut meta mqabbel mal-likwidazzjoni talistituzzjoni taħt proċeduri normali ta’ insolvenza. L-impatt fuq l-istabbiltà finanzjarja huwa
wieħed mill-fatturi, li għandhom jiġu kkunsidrati fil-valutazzjoni tal-interess pubbliku. Għalhekk,
unità orizzontali ddedikata żviluppat aktar il-ħidma tagħha fuq dan is-suġġett importanti.
KISBIET EWLENIN FL-2018
1. NIFHMU U NEVALWAW IR-RISKJI
Matul l-2018, l-SRB saħħaħ l-approċċ tiegħu għall-valutazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja firriżoluzzjoni u fil-fażi tal-ippjanar ta’ riżoluzzjoni kif ukoll l-approċċ tiegħu għall-monitoraġġ
tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet fis-setturi bankarji u finanzjarji rilevanti minn perspettiva ta’
riżoluzzjoni. F'konformità mal-leġiżlazzjoni, il-valutazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja teżamina
r-rilevanza sistemika ta’ istituzzjoni, il-potenzjal tagħha għal kontaġju dirett u indirett kif ukoll
l-impatt tagħha fuq l-ekonomija reali. Matul l-2018, inbdew diskussjonijiet dwar suġġetti oħra
relatati mal-istabbiltà finanzjarja. Barra minn hekk, sabiex tappoġġa wkoll l-analiżi tal-istabbiltà
finanzjarja mmexxija mid-data, ġiet stabbilita funzjoni ddedikata għall-ġestjoni tad-data fl-SRB.
2. NETWERK TA’ ESPERTI TAL-ISTABBILTÀ FINANZJARJA
L-SRB saħħaħ ukoll id-djalogu regolari tiegħu dwar kwistjonijiet ta’ stabbiltà finanzjarja fl-SRM.
Fl-2018 ġie stabbilit netwerk ta’ esperti tal-istabbiltà finanzjarja ddedikat, bil-għan li jingħaqdu
flimkien fl-SRM għall-iżvilupp tal-għodod u l-metodi għall-valutazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja
fir-riżoluzzjoni. In-netwerk jikkonsisti minn esperti tal-istabbiltà finanzjarja mill-NRAs kif ukoll
minn korpi Ewropej, bħall-BĊE u l-Kummissjoni.

2.5. Kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali,
l-istituzzjonijiet Ewropej u l-awtoritajiet mhux tal-Unjoni
Ewropea
Fl-2018, l-SRB kompla wkoll bil-kooperazzjoni tiegħu mal-partijiet ikkonċernati rilevanti bħallistituzzjonijiet Ewropej, l-awtoritajiet nazzjonali mill-Istati Membri tal-Unjoni Bankarja u minn
Stati Membri barra l-Unjoni Bankarja u pajjiżi mhux tal-UE u awtoritajiet f’livelli differenti. Din
il-kooperazzjoni kontinwa fil-livell Ewropew u internazzjonali tiżgura skambju kostanti ta’
informazzjoni, flussi tax-xogħol u l-aħjar prattiki u, b’hekk, turi li hija essenzjali għall-ħidma talSRB. Hija mhux biss issaħħaħ il-qafas tar-riżoluzzjoni, iżda wkoll ittejjeb il-viżibbiltà tal-SRB li
jinkludi l-perspettiva tiegħu dwar dibattiti internazzjonali.
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ŻVILUPPI EWLENIN FL-2018
1. KOOPERAZZJONI MAL-AWTORITAJIET TA’ RIŻOLUZZJONI NAZZJONALI FI ĦDAN ILMEKKANIŻMU UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI
Fis-17 ta’ Diċembru 2018, l-SRB fis-Sessjoni Plenarja tiegħu adotta “Qafas [emendat] għallarranġamenti prattiċi għall-kooperazzjoni fi ħdan il-mekkaniżmu uniku ta’ riżoluzzjoni bejn ilBord Uniku ta’ Riżoluzzjoni u l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali” (qafas ta’ kooperazzjoni). Iddeċiżjoni ġiet adottata fuq il-bażi tal-Artikoli 31(1) u 50(1)(q) tal-SRMR u daħlet fis-seħħ fil-jum
tal-adozzjoni tagħha.
Il-qafas ta’ kooperazzjoni jiżviluppa u jispeċifika aktar il-kooperazzjoni bejn l-SRB u l-NRAs, inklużi
l-proċeduri rilevanti, u b'hekk jiżgura l-funzjonament effettiv u konsistenti tal-SRM. Fost l-emendi
ewlenin meta mqabbel mat-test tal-2016 hemm dawn li ġejjin:
 kjarifika dwar l-arranġamenti lingwistiċi bejn l-SRB u l-NRAs;
 kjarifika tal-proċess għall-adozzjoni ta’ linji gwida u struzzjonijiet ġenerali kif ukoll
l-introduzzjoni ta’ dispożizzjoni speċifika dwar noti ta’ gwida għall-IRTs; u
 konferma tal-IRTs bħala l-uniċi punti ta’ kuntatt għall-entitajiet u l-gruppi rispettivi li jaqgħu
taħt il-mandat tal-SRB.
Il-qafas ta’ kooperazzjoni huwa ppubblikat fuq is-sit web tal-SRB (10).

(10) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/decision_of_the_srb_on_cofra.pdf
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2. KOOPERAZZJONI MAL-ISTITUZZJONIJIET U L-AĠENZIJI EWROPEJ
(a) Parlament Ewropew
F’konformità mal-obbligu tal-SRB dwar ir-responsabbiltà pubblika, il-President tal-SRB attenda
tliet seduti pubbliċi fil-Parlament Ewropew tul l-2018. Il-President ippreżenta r-Rapport Annwali
għall-2017 matul seduta pubblika tal-Kumitat ECON fil-11 ta’ Lulju, u l-programm ta’ ħidma
tal-SRB għall-2018 f’seduta pubblika fl-10 ta’ Diċembru. L-SRB kompla bil-kuntatt mill-qrib u
l-iskambju tiegħu mal-Membri tal-Parlament Ewropew u mas-Segretarjat tal-Kumitat ECON
dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-mandat tiegħu u wieġeb il-mistoqsijiet parlamentari
b’mod f’waqtu u komprensiv. L-SRB kompla jissorvelja mill-qrib il-proċess leġiżlattiv u l-laqgħat
tal-kumitat dwar il-fajls leġiżlattivi rilevanti, b’mod partikolari l-adozzjoni tal-pakkett għat-tnaqqis
tar-riskji.
Fir-rapporti annwali tiegħu dwar l-Unjoni Bankarja tal-2017 u l-2018, il-Parlament Ewropew
talab inter alia kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji u ta’
riżoluzzjoni (l-SRB u l-BĊE kienu kkonkludew memorandum ta’ qbil (MtQ) fit-30 ta’ Mejju 2018;
għal dettalji ara t-Taqsima 2.5.2(d). Sejħiet addizzjonali għal azzjoni inkludew il-pubblikazzjoni
ta’ informazzjoni dwar il-litigazzjoni, l-aċċess tal-Parlament Ewropew għal dokumenti ewlenin
li jirrappurtaw deċiżjonijiet ta’ riżoluzzjoni u aċċess għal dokumenti (rigward is-seduti ta’ smigħ
pubbliċi u informali, ara hawn fuq; għal aċċess għal dokumenti ara t-Taqsima 6 u l-Anness 2).
F'ittra (11) lill-Membru tal-Parlament Ewropew Giegold, l-SRB irrimarka l-ostakoli għar-riżolvibbiltà
li jiltaqgħu magħhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew Ewropea kif mitlub mir-Rapport Annwali talUnjoni Bankarja. Suġġetti oħra inkludew sforzi akbar ta’ reklutaġġ (aktar dettalji fit-Taqsima 5.3) u
kontribuzzjonijiet ex ante għall-SRF (aktar dettalji fit-Taqsima 4.1).
(b) Kummissjoni Ewropea
Fl-2018, l-SRB kompla bil-kooperazzjoni mill-qrib tiegħu mad-direttorati ġenerali rilevanti talKummissjoni, b’mod partikolari mad-Direttorat Ġenerali għall-Istabilità Finanzjarja, is-Servizzi
Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u mad-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni, fil-livelli
kollha dwar bosta aspetti li huma rilevanti għall-ħidma u l-funzjonijiet tal-SRB. Bl-istess mod, ilKummissjoni attendiet bħala osservatur, is-sessjonijiet plenarji u eżekuttivi tal-SRB u l-laqgħat
tal-kumitati interni tal-SRB. Fil-kuntest ta’ dan l-iskambju kontinwu, l-SRB kellu l-għan li jipprovdi
għarfien espert u appoġġ tekniku sabiex jiffaċilita l-proċess ta’ sejbien ta’ kompromessi talpakkett għat-tnaqqis tar-riskju u biex javvanza l-ħidma leġiżlattiva dwar l-assigurazzjoni taddepożiti. Diskussjonijiet tekniċi dwar l-MtQ biex tiġi foramizzata l-interazzjoni reċiproka bejn ilKummissjoni u l-SRB ġew finalizzati f'Diċembru 2018. L-adozzjoni formali tal-MtQ hija prevista
għall-2019.
(c) Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Bl-istess mod, l-SRB saħħaħ ir-rabtiet mill-qrib u l-kooperazzjoni tiegħu mal-Kunsill f’ħafna oqsma
u żamm skambji regolari mal-Presidenzi tal-Kunsill tal-Bulgarija u tal-Awstrija dwar il-prijoritajiet
tagħhom. Il-President ipparteċipa fil-laqgħat tal-Grupp tal-Euro kull meta ġie mistieden.
L-SRB ikkontribwixxa għal u pparteċipa fil-ħidma tal-grupp ta’ ħidma tal-Grupp tal-Euro u talKumitat Ekonomiku u Finanzjarju dwar aspetti relatati mal-pakkett għat-tnaqqis tar-riskju,
l-implimentazzjoni tal-istandard tat-TLAC, it-tisħiħ tal-qafas ta’ riżolvibbiltà u l-assigurazzjoni taddepożiti. Barra minn hekk, l-SRB ipprovda appoġġ tekniku u preżentazzjonijiet dwar dawn issuġġetti matul il-laqgħat tal-grupp ta’ ħidma ad hoc dwar l-iskema Ewropea ta’ assigurazzjoni taddepożiti (EDIS), fejn huwa membru permanenti, u lill-Grupp ta’ Ħidma tal-Kunsill dwar is-Servizzi
(11) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20171121_srb_response_mep_giegold.pdf
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Finanzjarji, kull meta ġie mistieden. Barra minn hekk, fl-2018, l-SRB kompla jipprovdi għarfien
espert tekniku sabiex jappoġġa n-negozjati dwar l-introduzzjoni ta’ Garanzija ta’ Kontinġenza
Komuni għall-SRF fil-kuntest tat-Task Force dwar Azzjoni Koordinata (TFAK).
(d) Il-Bank Ċentrali Ewropew
Fl-2018, l-SRB kompla l-kooperazzjoni mill-qrib u l-iskambju ta’ informazzjoni tiegħu malBĊE u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) fil-livelli kollha kemm dwar kwistjonijiet
operattivi kif ukoll ta’ politika matul is-sena f'konformità mar-regolamenti xierqa u l-MtQ. Fl2018 saret ir-reviżjoni ta’ dan tal-aħħar, bil-MtQ imsaħħaħ iffirmat u ppubblikat fuq is-sit web
fis-6 ta’ Ġunju 2018. L-għan ewlieni kien li jitwessa’ l-iskambju ta’ informazzjoni, li jikkorrispondi
għal rakkomandazzjoni ewlenija fir-rapport speċjali tal-QEA tal-2017. Ir-reviżjoni tal-MtQ tal-2018
indirizzat il-lezzjonijiet miksuba fl-iskambju ta’ informazzjoni mill-iffirmar tal-MtQ fl-2015, inkluż
l-iskambju ta’ informazzjoni f’każijiet ta’ kriżi. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-iskambju awtomatiku
ta’ informazzjoni bejn l-SRB u l-BĊE twessa’ għall-fażi preparatorja kif ukoll għall-għanijiet talimmaniġġjar u r-riżoluzzjoni tal-kriżijiet. Barra minn hekk, l-abbozz rivedut tal-MtQ jipprevedi xi
simplifikazzjonijiet u kjarifiki rigward l-iskambji ad hoc ta’ informazzjoni li mhumiex koperti milliskambju awtomatiku.
(e) Awtorità Bankarja Ewropea
Fl-2018, l-SRB ikkoopera mill-qrib mal-EBA b'enfasi qawwija fuq il-funzjonament tal-kulleġġi ta’
riżoluzzjoni u l-applikazzjoni tal-qafas tal-BRRD. Fost l-oħrajn, l-SRB ikkontribwixxa għall-ħidma
fuq il-manwal ta’ valwazzjoni u r-rapport dwar il-funzjonament tal-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni.
Barra minn hekk, l-SRB segwa wkoll suġġetti rilevanti oħra ta’ riżoluzzjoni, bħal-linji gwida dwar
l-esternalizzazzjoni jew dwar l-investimenti fid-dejn tal-bejgħ bl-imnut li jistgħu jibbenefikaw
mir-rikapitalizzazzjoni interna.
L-SRB kellu rwol ewlieni fil-Kumitat ta’ Riżoluzzjoni tal-EBA. Il-Kumitat huwa ppresedut minn
Membru tal-Bord SRB fuq bażi full-time, li jattendi wkoll il-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri talEBA bħala osservatur. L-SRB, f'konformità mal-qafas regolatorju, irrapporta l-ewwel sett ta’
deċiżjonijiet vinkolanti tal-MREL lill-EBA. Huwa kkopera wkoll fir-rigward tar-rappurtar tal-banek
għal skopijiet ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni. Sar sforz kbir biex l-oqfsa ta’ rappurtar jiġu allinjati sabiex
tiżdied l-effiċjenza u jittaffa l-piż fuq il-banek.
3. KOOPERAZZJONI MA’ AWTORITAJIET MHUX TAL-UNJONI EWROPEA
(a) Arranġamenti ta’ kooperazzjoni ta’ riżoluzzjoni bilaterali
Fl-2018, l-SRB ikkonkluda erba’ arranġamenti ta’ kooperazzjoni bilaterali — mal-Bank Ċentrali
tal-Brażil (id-19 ta’ Lulju 2018), il-Bank Nazzjonali tas-Serbja (il-25 ta’ Lulju 2018), il-Bank talAlbanija (it-3 ta’ Ottubru 2018) u l-Istitut għall-Protezzjoni tat-Tfaddil Bankarju tal-Messiku
(l-4 ta’ Ottubru 2018). Dawn jiżdiedu maż-żewġ arranġamenti ta’ kooperazzjoni diġà konklużi fl2017 mal-Korporazzjoni Federali tal-Assigurazzjoni tad-Depożiti tal-Istati Uniti u l-Korporazzjoni
tal-Assigurazzjoni tad-Depożiti tal-Kanada. In-negozjati mal-Awtorità Awstraljana dwar irRegolamentazzjoni Prudenzjali, mal-Awtorità Monetarja ta’ Hong Kong, mal-Awtorità tas-Servizzi
Finanzjarji tal-Ġappun u mal-Awtorità Żvizzera għas-Superviżjoni tas-Suq Finanzjarju baqgħu
għaddejjin bil-għan li jiġu konklużi l-arranġamenti bilaterali fl-2019. Dawn l-arranġamenti
jipprovdu bażi għall-iskambju tal-informazzjoni u l-kooperazzjoni fl-ippjanar tar-riżoluzzjoni
u l-implimentazzjoni ta’ tali ppjanar għal istituzzjonijiet finanzjarji b’operazzjonijiet fl-Unjoni
Bankarja u pajjiżi barra l-UE sabiex tissaħħaħ ir-riżolvibbiltà transkonfinali.
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(b) Ftehimiet ta’ kooperazzjoni għal gruppi tal-immaniġġjar tal-kriżijiet dwar banek
globali sistemikament importanti li għalihom il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni huwa
l-awtorità tad-domiċilju
Il-firmatarji ta’ dawn il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni għal CMGs jinkludu, fost l-oħrajn, awtoritajiet
mhux tal-UE bħall-Korporazzjoni Federali tal-Assigurazzjoni tad-Depożiti, id-Dipartiment tas-Servizzi
Finanzjarji tal-Istat ta’ New York, il-Bord tal-Gvernaturi tas-Sistema ta’ Riżerva Federali, il-Kummissjoni
dwar is-Sigurtajiet u l-Kambju tal-Istati Uniti, l-Istitut Messikan għall-Protezzjoni tat-Tfaddil Bankarju, ilBank tal-Messiku, il-Kummissjoni dwar is-Sigurtajiet u l-Bank Ċentrali tal-Brażil. Fl-2018, l-SRB iffinalizza
n-negozjati estensivi mal-firmatarji u fetaħ il-proċedura ta’ adeżjoni għalihom.
Barra minn hekk, għas-CMGs li fihom l-SRB huwa l-awtorità ospitanti, fl-2018, l-SRB aderixxa għal
ftehimiet ta’ kooperazzjoni għal CMGs fuq G-SIBs tar-Renju Unit ospitati mill-Bank of England, kif ukoll
għal arranġament ta' kooperazzjoni għal CMG fuq kamra tal-ikklirjar tas-CCP Franċiża. Barra minn
hekk, l-SRB mexxa negozjati dwar l-adeżjoni għall-ftehimiet ta’ kooperazzjoni fuq is-CMGs ospitati millawtoritajiet ta' riżoluzzjoni Kanadiżi, Żvizzeri u tal-Istati Uniti bil-għan li jiġu finalizzati fl-2019.
(c) Valutazzjoni tar-reġimi ta’ segretezza professjonali u kunfidenzjalità ta’ awtoritajiet
mhux tal-Unjoni Ewropea
F’konformità mal-Artikolu 98 tal-BRRD, l-iskambju ta’ informazzjoni ma’ awtoritajiet mhux tal-UE jiddependi
mir-rekwiżiti u l-istandards tas-segretezza professjonali tagħhom li jkunu ekwivalenti għal dawk tal-UE.
L-SRB għalhekk adotta opinjonijiet dwar l-ekwivalenza tar-reġimi tas-segretezza professjonali u talkunfidenzjalità tal-Bank tal-Albanija, l-Awtorità Awstraljana tar-Regolamentazzjoni Prudenzjali, il-Bank
Ċentrali tal-Brażil, l-Uffiċċju tas-Supretendent tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji tal-Kanada, l-Istitut tal-Messiku
għall-Protezzjoni tat-Tfaddil Bankarju, il-Bank Nazzjonali tas-Serbja, l-Awtorità Monetarja ta' Singapore,
l-Awtorità Żvizzera għas-Superviżjoni tas-Suq Finanzjarju, l-Uffiċċju tal-Istati Uniti tal-Kontrollur talMunita u d-Diviżjoni tal-Banek tal-Commonwealth ta’ Massachusetts. B’kollox, in-numru ta’ opinjonijiet
tal-SRB dwar l-ekwivalenza tal-kunfidenzjalità żdied għal 15. Barra minn hekk, tnedew valutazzjonijiet ta’
10awtoritarijiet oħra u dawn ser jiġu ffinalizzati u adottati b’mod progressiv fl-2019.

2.6. Relazzjonijiet internazzjonali
L-FSB u organizzazzjonijiet intergovernattivi oħra għandhom rwol importanti fil-promozzjoni talkonverġenza u fl-għoti ta’pariri u gwida fil-qasam tar-riżoluzzjoni. F’dan il-kuntest, fil-kapaċità tiegħu bħala
l-awtorità ta’ riżoluzzjoni fi ħdan l-Unjoni Bankarja b’responsabbiltà diretta għall-banek l-aktar importanti
fiż-żona tal-euro u għall-gruppi bankarji transkonfinali, l-SRB irfina l-profil tiegħu u kkontribwixxa
l-għarfien espert dejjem jikber tiegħu lejn il-ħidma ta’ tali organizzazzjonijiet intergovernattivi.
ŻVILUPPI EWLENIN FL-2018
1. BORD GĦALL-ISTABILITÀ FINANZJARJA
Il-Grupp ta’ Tmexxija tar-Riżoluzzjoni huwa l-kumitat li jinkludi u jindirizza l-kwistjonijiet ta’ riżoluzzjoni
fi ħdan l-FSB. Minbarra l-Grupp ta’ Tmexxija tar-Riżoluzzjoni, l-SRB involva ruħu fil-gruppi relatati marriżoluzzjoni u l-flussi ta’ ħidma kollha rilevanti tal-FSB, b'mod partikolari fil-Grupp ta’ Mmaniġġjar talKriżijiet Transkonfinali għall-banek, ippresedut minn membru tal-bord tal-SRB minn Lulju 2018, u filGrupp ta’ Mmaniġġjar tal-Kriżijiet Transkonfinali li jiffoka fuq kwistjonijiet ta' rilevanza għall-infrastrutturi
tas-suq finanzjarju. Il-Figura 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-kumitati ewlenin tal-FSB li huma rilevanti għallattivitajiet tal-SRB.
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Tabella 3. Kumitati, gruppi u gruppi ta’ ħidma tal-FSB fil-qasam tar-riżoluzzjoni
Kodiċi bil-kulur:

Kumitat ta’ Tmexxija tal-FSB

Parteċipazzjoni

President / Ko-President tal-SRB

Grupp ta’ Tmexxija ta’ Riżoluzzjoni

Grupp ta’ mmaniġġjar talkriżijiet transkonfinali għal
FMIs

Influss tax-xogħol
dwar il-Finanzjament
fir-Riżoluzzjoni

Grupp ta’ Mmaniġġjar talKriżijiet Transkonfinali
(Ippresedut minn Boštjan Jazbec
minn Lulju 2018)

Influss tax-Xogħol
dwar
Eżekuzzjoni ta’
Rikapitalizzazzjoni
Interna

Ebda parteċipazzjoni

Grupp ta’ Mmaniġġjar talKriżijiet Transkonfinali għal
Assiguraturi

Influss tax-xogħol
virtwali dwar l-Istralċ
b'Solventi

Influss tax-xogħol
virtwali fuq
Divulgazzjonijiet
Pubbliċi

Fir-rigward tal-qafas ta’ riżoluzzjoni bankarja tal-FSB, l-SRB appoġġa lill-FSB fl-isforzi tiegħu
biex iħaddem aktar l-elementi ewlenin tiegħu, b’mod partikolari kkontribwixxa għall-iżvilupp
ta’ dokumenti ta’ gwida dwar l-eżekuzzjoni ta’ rikapitalizzazzjoni interna (12) u dwar elementi
ta’ strateġija ta’ finanzjament ta’ pjan ta’ riżoluzzjoni implimentabbli (13), it-tnejn ippubblikati
f'Ġunju 2018. Fi ħdan il-Grupp ta’ Mmaniġġjar tal-Kriżijiet Transkonfinali, l-SRB ikkontribwixxa għal
aktar ħidma dwar id-divulgazzjonijiet pubbliċi dwar l-ippjanar ta’ riżoluzzjoni u r-riżolvibbiltà, u
dwar l-istralċ b'solventi tal-attività tad-derivati u l-portafoll tan-negozjar, li huma soġġetti għal
konsultazzjoni pubblika fl-2019. Barra minn hekk, l-SRB, flimkien mal-Kummissjoni u l-NRAs,
ipprovda feedback dwar l-implimentazzjoni tal-istandard TLAC, li ser jiġi ppubblikat qabel issummit G20 tal-2019. Barra minn hekk, l-SRB ikkontribwixxa għat-tielet rieżami tematiku bejn
il-pari tal-FSB dwar reġimi ta’ riżoluzzjoni, li jeżamina l-implimentazzjoni ta’ rekwiżiti għall-ippjanar
ta’ riżoluzzjoni u valutazzjonijiet ta’ riżolvibbiltà f'ġurisdizzjonijiet tal-FSB u l-passi meħuda millawtoritajiet u d-ditti biex jiżviluppaw u jżommu pjanijiet ta’ riżoluzzjoni kredibbli u robusti.
Finalment, fil-kuntest tal-proċess ta’ valutazzjoni ta’ riżolvibbiltà annwali tal-FSB fl-2018, l-SRB
ippreżenta ittri individwali għall-G-SIBs taħt il-mandat tiegħu, u ppreżenta l-progress li sar u
l-isfidi li fadal lejn it-titjib tar-riżolvibbiltà.
2. FOND MONETARJU INTERNAZZJONALI (FMI)
L-enfasi ewlenija tal-kooperazzjoni tal-SRB mal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) fl-2018 kienet
relatata mal-programm ta’ valutazzjoni tas-settur finanzjarju taż-żona tal-euro, li beda lejn l-aħħar tal2017. Flimkien mal-Kummissjoni u l-BĊE, l-SRB, bħala l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għaż-żona tal-euro,
kien involut ħafna f'dan l-eżerċizzju matul l-ewwel nofs tal-2018. Matul dan il-perjodu, l-SRB ipprovda
lill-FMI b’informazzjoni rigward l-ispeċifiċitajiet tal-funzjonament tal-SRM, il-proċess tal-ippjanar tarriżoluzzjoni għal istituzzjonijiet sinifikanti u l-progress globali fl-iżvilupp ta’ gwida u metodoloġiji
rispettivi fil-qasam tar-riżoluzzjoni. Xi NRAs kienu involuti wkoll f’dan l-eżerċizzju billi pprovdew
informazzjoni dwar speċifiċitajiet nazzjonali jew esperjenza riċenti ta’ mmaniġġjar tal-kriżijiet. Ilprogramm ta’valutazzjoni tas-settur finanzjarju taż-żona tal-euro tal-FMI ġie finalizzat bil-pubblikazzjoni
tal-valutazzjoni tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja għaż-żona tal-euro fid-19 ta’ Lulju 2018.
(12) Ara FSB, Principles on Bail-in Execution (Prinċipji dwar l-Eżekuzzjoni ta’ Rikapitalizzazzjoni Interna), 2018 (http://www.fsb.org/wp-content/
uploads/P210618-1.pdf )
(13) Ara l-FSB, Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan (Elementi ta’ Strateġija ta’ Finanzjament ta’ Pjan ta’ Riżoluzzjoni
Implimentabbli), 2018 (http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P210618-3.pdf )
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2.7. Attività regolatorja/proċess leġiżlattiv tal-fajls
rilevanti
Fl-2018, l-SRB kompla d-djalogu intensiv tiegħu mal-Kummissjoni u mal-koleġiżlaturi filParlament u l-Kunsill dwar kwistjonijiet relatati mar-riżoluzzjoni li jakkumpanjaw il-progress li
sar dwar il-pakkett għat-tnaqqis tar-riskju. Il-missjoni tal-SRB f’dan il-kuntest kienet li jipprovdi
għarfien espert u pariri tekniċi matul l-istadji differenti tal-proċess leġiżlattiv.
ŻVILUPPI EWLENIN FL-2018
1. PAKKETT GHAT-TNAQQIS TAR-RISKJU
Matul l-2018, l-SRB involva lilu nnifsu b'mod estensiv mal-leġiżlaturi tal-UE fl-hekk imsejjaħ
pakkett bankarju. Il-pakkett kien jinvolvi r-reviżjoni leġiżlattiva tal-BRRD, l-SRMR u r-Regolament
u d-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali, bil-għan li, fost l-oħrajn, jimplimenta l-istandards TLAC u
Basel III fil-qafas leġiżlattiv tal-UE. F’konformità mar-rakkomandazzjoni tal-QEA Nru 6 tar-rapport
tal-QEA tal-2017 Nru 23, l-SRB stinka biex iwassal lil-leġiżlaturi, l-esperjenza u l-kompetenza
miksuba filwaqt li jimplimenta l-qafas legali eżistenti għar-riżoluzzjoni u l-ippjanar tar-riżoluzzjoni.
Fuq it-talbiet tal-leġiżlaturi, l-SRB ippreżenta preżentazzjonijiet dwar suġġetti speċifiċi, kif ukoll
stimi kwantitattivi, u investa riżorsi ddedikati biex jipprovdi analiżijiet u firxa ta’ feedback lillParlament, lill-Kummissjoni, jew lil formazzjonijiet differenti tal-Kunsill. Il-leġiżlaturi laħqu ftehim
politiku dwar il-pakkett bankarju f'Diċembru 2018. B'mod li jħares lejn il-futur, l-SRB segwa millqrib il-finalizzazzjoni tar-regoli u ta bidu għat-tħejjija għad-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni futuri
tagħhom.
2. RIŻOLUZZJONI DWAR L-INFRASTRUTTURA TAS-SUQ FINANZJARJU
Fl-2018, l-SRB kompla bl-impenn tiegħu ma’ dawk involuti mill-UE u internazzjonalment sabiex
tiġi stabbilita leġiżlazzjoni għar-riżoluzzjoni ordnata tal-FMIs, li għandhom rwol importanti
fis-swieq finanzjarji Ewropej. L-SRB kompla jippromwovi l-pożizzjonijiet tiegħu u jikkondividi
l-għarfien espert tiegħu fil-fora internazzjonali rilevanti, bħall-FSB, li f'Novembru 2018 ippubblika
dokument ta’ diskussjoni dwar ir-riżorsi finanzjarji biex jappoġġa r-riżoluzzjoni tas-CCP u
t-trattament tal-ekwità tas-CCP, u fost imsieħba Ewropej u internazzjonali oħra. L-SRB enfasizza
b'mod konsistenti l-importanza li jiġi stabbilit qafas ta’ riżoluzzjoni għas-CCPs, b’mod partikolari
fid-dawl tal-interkonnettività ta’ ħafna banek taħt il-mandat tal-SRB mas-CCPs. L-SRB ser jissorvelja
mill-qrib il-progress fuq dan il-fajl u ser ikun lest sabiex jikkontribwixxi għad-diskussjoni, kull meta
jiġi mistieden.
3. SKEMA EWROPEA TA’ ASSIGURAZZJONI TAD-DEPOZITI
Id-diskussjonijiet dwar l-introduzzjoni ta’ skema Ewropea ta’ assigurazzjoni tad-depożiti bilgħan li tiġi stabbilita sistema ta’ garanzija tad-depożiti dejjem aktar ċentralizzata għall-membri
kollha taż-żona tal-euro u bil-għan li jitlesta t-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja komplew ukoll
fuq livell tekniku fl-istituzzjonijiet Ewropej fl-2018. L-SRB iqis l-implimentazzjoni tat-tielet pilastru
bħala prerekwiżit biex titlesta l-Unjoni Bankarja u kkontribwixxa għal dawn id-dibattiti tekniċi
billi pprovda kummenti dettaljati dwar id-disinn ġenerali tal-EDIS, l-użu ta’ miżuri alternattivi
u l-karatteristiċi tad-disinji alternattivi potenzjali tal-EDIS. Fil-kuntest ukoll tal-Grupp ta’ Ħidma
l-ġdid ta’ Livell Għoli dwar l-EDIS, maħluq mill-membri tal-Eurogroup f’Diċembru 2018, l-SRB ser
jistinka biex jipprovdi għarfien tekniku u biex jappoġġa l-progress f'dan il-proġett importanti.
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4. DISPOŻIZZJONIJIET TAL-GARANZIJA TA’ KONTINĠENZA TAL-SRF
Sabiex iwettaq il-mandat legali tiegħu f’każ ta’ riżoluzzjoni li tkun teħtieġ aċċess għall-SRF, l-SRF
irid ikollu dejjem biżżejjed mezzi finanzjarji għad-dispożizzjoni tiegħu. Filwaqt li fl-2018 il-livell
ta’ fondi tal-SRF kompla jiżdied permezz ta’ kontribuzzjonijiet ex ante u diġà ġew ippromulgati
ftehimiet dwar faċilitajiet ta’ self (LFAs), garanzija ta’ kontinġenza komuni tista’ tipprovdi rimedju
effettiv bħala l-aħħar miżura biex tiġi implimentata l-istrateġija ta' riżoluzzjoni f'kull ħin u, b’hekk,
tiġi appoġġata aktar l-istabbiltà finanzjarja.
Matul l-2018, l-SRB kompla l-kooperazzjoni mill-qrib tiegħu mal-korpi regolatorji u l-Istati Membri
fil-kuntest tat-TFCA, li wassal eventwalment għal ftehim politiku dwar l-introduzzjoni ta’ garanzija
ta’ kontinġenza komuni matul il-Kunsill tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji fl-4 ta’ Diċembru 2018.
Dan il-ftehim importanti għadu jirrikjedi aktar kjarifika dwar l-operazzjonalizzazzjoni tat-termini ta’
referenza li jirregolaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-kondizzjonalità f'każ li l-garanzija ta’ kontinġenza
komuni tiġi attivata.
Dan jinvolvi kooperazzjoni u skambju aktar mill-qrib fil-futur mal-MES sabiex tiġi evitata
kwalunkwe duplikazzjoni tar-rwoli meta tkun qed tiġi attivata l-garanzija ta’ kontinġenza komuni
u biex ikun hemm teħid ta’ deċiżjonijiet mgħaġġel waqt riżoluzzjoni.
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3. IMMANIĠĠJAR TALKRIŻIJIET
Wieħed mill-kompiti ewlenin tal-SRB huwa li jkun ippreparat f'każ ta’ kriżi. Għalhekk, l-SRB kompla
bil-ħidma tiegħu fuq il-preparazzjoni għall-kriżijiet fl-2018, mexxa proġett ta’ valutazzjoni u
eżegwixxa sessjonijiet ta' prattika. Barra minn hekk, l-SRB ħa deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni negattiva
rigward ABLV Bank, AS u ABLV Bank Luxembourg S.A. Barra minn hekk, l-SRB kompla jipproċessa
l-konsegwenzi tar-riżoluzzjoni tal-Banco Popular Español S.A. (BPE).

3.1. Deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni u deċiżjonijiet negattivi
ŻVILUPPI EWLENIN FL-2018
1. ABLV BANK, AS U ABLV BANK LUXEMBOURG S.A.
Fit-23 ta’ Frar 2018, wara d-deċiżjoni mill-BĊE li tiddikjara li ABLV Bank, AS u s-sussidjarja tiegħu
ABLV Bank Luxembourg S.A. “qed ifallu jew probabbli ser ifallu”, l-SRB iddeċieda li l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni ma kinitx iġġustifikata għal dawn il-banek.
L-SRB qabel mal-valutazzjoni tal-BĊE u kkonkluda li ma kien hemm ebda miżura ta’ superviżjoni
jew tas-settur privat disponibbli li setgħet tipprevjeni l-falliment tal-banek. Wara kunsiderazzjoni
bir-reqqa ta’ jekk l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni kinitx meħtieġa u proporzjonata biex tissalvagwardja
l-għanijiet stipulati fil-qafas ta’ riżoluzzjoni tal-UE, l-SRB ikkonkluda li għal dawn iż-żewġ banek
l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni ma kinitx fl-interess pubbliku. B’mod partikolari, l-ebda wieħed minn
dawn il-banek ma pprovda funzjonijiet kritiċi, u l-falliment tagħhom ma kienx mistenni li jkollu
impatt negattiv sinifikanti fuq l-istabbiltà finanzjarja fl-Istati Membri.
L-SRB ikkomunika ż-żewġ deċiżjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-Swieq Finanzjarji u Kapitali u lillCommission de Surveillance du Secteur Financier bin-nuqqasijiet li għandhom jiġu ttrattati taħt
il-liġijiet tal-Latvja u l-Lussemburgu, rispettivament.
2. BANCO POPULAR – SEGWITU
Fis-7 ta’ Ġunju 2017, l-SRB adotta l-ewwel deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni tiegħu. Id-deċiżjoni kienet tikkonċerna
lil BPE, l-istituzzjoni prinċipali tal-Grupp Banco Popular (14). Bħala riżultat tad-dħul fis-seħħ tal-iskema ta’
riżoluzzjoni, l-ishma f’BPE, inkluż in-negozju kollu ta’ Banco Popular Group, ġew ittrasferiti lill-Grupp
Santander b’effett immedjat, wara li ġiet eżerċitata s-setgħa li ssir valwazzjoni negattiva u konverżjoni talistrumenti kapitali tal-BPE.

(14) https://srb.europa.eu/en/node/315
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Wara l-implimentazzjoni tal-iskema ta’ riżoluzzjoni, li assigurat it-tkomplija tal-funzjonijiet kritiċi pprovduti
mill-Banco Popular Group, ippreservat l-istabbiltà finanzjarja u evitat ir-rikors għal fondi pubbliċi, l-SRB beda
l-proċess legalment meħtieġ biex titwettaq valwazzjoni li tiddetermina jekk l-azzjonisti u l-kredituri affettwati
permezz tar-riżoluzzjoni tal-Banco Popular (azzjonisti u kredituri affettwati) kinux jirċievu trattament aħjar li
kieku l-Banco Popular daħal fi proċeduri normali ta' insolvenza (Valwazzjoni 3). L-eżitu ta’ din il-valwazzjoni
huwa maħsub biex jinforma bid-deċiżjoni tal-SRB dwar jekk huwiex meħtieġ kumpens għall-azzjonisti u
l-kredituri affettwati.
Fit-2 ta’ Awwissu 2018, wara s-sottomissjoni tar-rapport dwar il-Valwazzjoni 3 minn Deloitte, l-SRB
iddeċieda b’mod preliminari li ma kienx meħtieġ kumpens peress li ma kien hemm l-ebda differenza bejn
it-trattament attwali tal-azzjonisti u l-kredituri milquta u t-trattament li kienu jieħdu li kieku l-Istituzzjoni
kienet soġġetta għal proċedimenti normali ta’ insolvenza fid-data tal-azzjoni tar-riżoluzzjoni. Barra minn
hekk, skont l-Artikolu 41(2)(a) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-SRB nieda l-proċess
tad-“dritt għal smigħ’”. Matul dan il-proċess, l-azzjonisti u l-kredituri affettwati li jissodisfaw ċerti rekwiżiti
formali setgħu jibagħtu kummenti, li eventwalment ser jinfurmaw id-deċiżjoni finali tal-SRB dwar jekk
huwiex meħtieġ li jingħata kumpens. (15)
Fid-dawl tan-numru għoli ta’ azzjonisti u kredituri affettwati (16), l-SRB alloka riżorsi sinifikanti biex jiżgura
proċess bla xkiel u effiċjenti. Madwar 12 000 parti individwali inizjalment irreġistraw biex jipparteċipaw filproċess tad-"dritt li jinstema'". Il-perjodu għal dawk l-azzjonisti u kredituri affettwati li tqiesu eliġibbli biex
jimlew u jibagħtu kummenti bil-miktub għalaq fis-26 ta’ Novembru 2018. L-SRB bħalissa qed jirrevedi u
janalizza l-kummenti sottomessi.
Fir-rigward tat-talbiet għall-aċċess għad-dokumenti dwar ir-riżoluzzjoni tal-BPE, l-SRB kompla jippubblika
dokumenti fir-reġistru pubbliku tad-dokumenti skont il-liġijiet tal-UE dwar it-trasparenza. (17)
Fl-2018, il-litigazzjoni relatata mar-riżoluzzjoni tal-BPE kompliet quddiem il-qrati tal-UE. Aktar informazzjoni
tista’ tinstab fit-Taqsima 5.4.1.

3.2. Proġetti sabiex tissaħħaħ il-preparazzjoni għallkriżijiet
Sabiex tissaħħaħ it-tħejjija għal avvenimenti futuri ta’ kriżi u għal azzjoni ta’ riżoluzzjoni u biex tkun żgurata
riżolvibbiltà ordnata u f’waqtha b’għodod xierqa, l-SRB qiegħed kontinwament jistinka biex itejjeb lissett ta' għodod ta’ mmaniġġjar tal-kriżijiet tiegħu. Inbdew għadd ta’ proġetti u eżerċizzji, billi tqies ilfeedback mill-NRAs u partijiet ikkonċernati oħra kif ukoll lezzjonijiet miksuba minn sitwazzjonijiet ta’ kriżi
preċedenti. Dawn l-inizjattivi jinkludu proġett ta’ tħejjija għall-kriżijiet u l-iżvilupp ta’ qafas ta’ valwazzjoni
affidabbli, kif ukoll it-twettiq ta’ eżerċizzji ta’ sessjonijiet ta’ prattika regolari għall-finijiet ta’ simulazzjoni.
KISBIET EWLENIN FL-2018
1. PROGETT TA’ TĦEJJIJA GHALL-KRIZIJIET
Fl-2018 il-ħidma tal-proġett ta’ tħejjija għall-kriżijiet iffokat prinċipalment fuq l-implimentazzjoni ta’ pjan
direzzjonali b'rakkomandazzjonijiet biex jitrawwem approċċ komuni u konsistenti għall-immaniġġjar ta’
kriżijiet. Dawn il-miżuri, għal proċess effiċjenti ta’ mmaniġġjar ta’ kriżijiet, huma relatati mal-istabbiliment
(15) L-Artikolu 76(1)(e) tal-SRMR.
(16) In-numru ta’ azzjonisti u kredituri affettwati mhuwiex magħruf eżattament, iżda huwa stmat li huwa madwar 300 000.
(17) Informazzjoni dwar każijiet u deċiżjonijiet adottati mill-bord tal-appell dwar il-BPE tista’ tinstab fil-Kapitolu 6.
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ta’ RTT, l-iżvilupp ta’ manwali u ta’ mudelli u proċeduri standardizzati, l-organizzazzjoni ta’ programmi ta’
taħriġ u l-iżvilupp ta’ sistema tal-ICT biex tlaħħaq ma’ każijiet ta’ kriżi b'mod aktar effiċjenti.
Wara l-implimentazzjoni b’suċċess tal-pjan direzzjonali fl-2018, fl-2019 l-RTT ser isir tim permanenti
sabiex jibni fuq il-ħidma li saret u b’mod partikolari biex iwettaq eżerċizzji ta' sessjonijiet ta’ prattika
interistituzzjonali għall-ittestjar ta’ proċessi u interazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet oħra
2. PROGETT TA’ VALWAZZJONI
L-għan tal-qafas għall-valwazzjoni, iffinalizzat fl-2018 u ppubblikat fi Frar tal-2019, huwa li jipprovdi lillistimaturi indipendenti u lill-pubbliku ġenerali b’indikazzjoni tal-aspettattivi tal-SRB rigward il-prinċipji u
l-metodoloġiji għar-rapporti ta’ valwazzjoni kif stabbiliti fil-qafas legali. Dan jirreferi għall-hekk imsejħa
Valwazzjoni 2 — jew proviżorja jew definittiva, kif ikun jirrikjedi l-każ — kif ukoll il-Valwazzjoni 3.
Il-qafas għall-valwazzjoni għandu l-għan li jnaqqas l-inċertezza kemm għall-istimaturi indipendenti kif
ukoll għall-SRB, billi jipprovdi indikazzjonijiet li huma meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tal-valwazzjoni,
u sussegwentement itejjeb il-komparabbiltà u l-konsistenza tal-valwazzjonijiet f'każijiet ta’ riżoluzzjoni
futuri. Il-qafas jiddeskrivi l-karatteristiċi tal-valwazzjoni fir-riżoluzzjoni. Jiddeskrivi dak li huwa mistenni
mill-istimatur, il-karatteristiċi tar-rapport ta’ valwazzjoni, inklużi spjegazzjonijiet ta’ ċerti suppożizzjonijiet
jew devjazzjonijiet tiegħu, u r-relazzjoni bejn l-implimentazzjoni ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni u l-karatteristiċi
tal-valwazzjoni.
L-SRB jikkunsidra wkoll li dan id-dokument huwa utli għall-banek li jaqgħu taħt il-mandat tiegħu. Ilkapaċità tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-ġestjoni tal-banek li jipprovdu informazzjoni preċiża u f'waqtha
fil-kuntest tat-tħejjija għar-riżoluzzjoni hija kruċjali għall-affidabbiltà u r-robustezza tal-valwazzjonijiet.
Id-disponibbiltà tad-data f'format aċċessibbli u l-affidabbiltà tad-data huma prerekwiżiti fundamentali
għat-twettiq tal-ħidma ta’ valwazzjoni. Anke jekk l-SRB m'għandux l-intenzjoni li dan id-dokument
jiżviluppa jew jiddefinixxi qafas għar-rekwiżiti ta’ informazzjoni, huwa jistenna li dan jipprovdi indikazzjoni
tal-informazzjoni li l-istimatur jista’ jkollu bżonn biex iwettaq valwazzjonijiet.
L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) u l-SRB ikomplu jagħmlu progress flimkien biex jiddefinixxu
l-aspettattivi għall-provvista ta’ informazzjoni preċiża u f'waqtha għall-valwazzjoni. L-SRB huwa impenjat
li ma jimponix piż regolatorju bla bżonn fuq entitajiet sorveljati u għandu jevita li jirdoppja r-rekwiżiti ta’
rappurtar eżistenti. Sa fejn huwa possibbli, it-talba tad-data tiddependi fuq informazzjoni rrappurtata
diġà eżistenti.
3. SESSJONIJIET TA’ PRATTIKA
(a) Riżoluzzjoni transkonfinali ta’ banek globali sistemikament importanti (Eżerċizzju
Trilaterali fl-2018)
Fl-2018, l-SRB tejjeb il-kooperazzjoni tiegħu fuq bażi trilaterali, billi kien parti minn proġett ta’
kollaborazzjoni trilaterali li beda fl-2015, b’awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni u superviżorji mill-Istati
Uniti, ir-Renju Unit u l-Unjoni Bankarja (l-SRB, il-Kummissjoni u l-BĊE), u t-teżori tar-Renju Unit
u tal-Istati Uniti. Bħala segwitu għall-eżerċizzju ta’ riżoluzzjoni transkonfinali tal-ogħla livell li sar
f'Ottubru tal-2016 fost dawn it-tliet ġurisdizzjonijiet, il-programm ta' ħidma tal-2018 impenja
ruħu li jesplora aktar dettalji tekniċi dwar l-operazzjonalizzazzjoni tal-oqfsa tal-Istati Uniti, ir-Renju
Unit u l-Unjoni Bankarja u l-koordinazzjoni ta’ awtoritajiet internazzjonali fil-qasam tar-riżoluzzjoni
transkonfinali.
F'konformità mar-rieda kontinwa biex tissaħħaħ il-preparazzjoni għall-kriżijiet, fl-2019 ser
titkompla l-ħidma politika biex tissaħħaħ it-tħejjija għal riżoluzzjoni G-SIB.
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(b) Sessjoni ta’ prattika interistituzzjonali
F'Novembru 2018, l-SRB organizza t-tieni eżerċizzju ta’ simulazzjoni ta’ kriżi tiegħu (sessjoni ta’
prattika), ibbażat fuq xenarju simplifikat ta’ falliment ta’ bank, li jinvolvi parteċipanti mill-SRB, ilKummissjoni (id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni u d-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà
Finanzjarja, l-Unjoni tas-Servizzi Finanzjarji u s-Swieq Kapitali), il-BĊE u l-NRA Franċiża fuq livell
tekniku.
L-għan tal-eżerċizzju kien li jiġu ttestjati r-riżultati tal-proġett RTT (dokumenti, proċessi u għodod
ta’ simulazzjoni) qabel il-finalizzazzjoni tat-tieni fażi tal-proġett ta' preparazzjoni għall-kriżi.
L-eżerċizzju wera li kien utli fl-identifikazzjoni ta’ oqsma għal titjib fid-dokumenti u l-mudelli,
kif ukoll biex jipprovdi kontribut għal eżerċizzji futuri ta’ taħriġ u aspetti organizzattivi biex tiġi
żviluppata s-sessjoni ta’ prattika istituzzjonali kompluta li hija mistennija ssir fl-aħħar tal-2019.
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4. IL-FOND UNIKU TA’
RIŻOLUZZJONI

4.1. Kontribuzzjonijiet
Istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti ta’ investiment fid-19-il Stat Membru parteċipanti tal-Unjoni
Bankarja jikkontribwixxu għall-SRF. L-SRF ser jinbena gradwalment matul perjodu tranżitorju
ta’ tmien snin (2016-2023) u għandu jilħaq tal-anqas 1 % tal-ammont mid-depożiti koperti
tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha awtorizzati fl-Istati Membri parteċipanti kollha fi tmiem dan
perjodu.
F’Ġunju 2018, l-NRAs ittrasferixxew EUR 7.5 biljun ta’ kontribuzzjonijiet ex ante tal-2018 lill-SRF,
ikkalkolati skont l-SRMR mill-SRB (inklużi l-impenji ta’ pagament irrevokabbli (IPCs)). Wara l-ġbir talkontribuzzjonijiet ex ante tal-2018, l-ammonti miżmuma fl-SRF jammontaw għal EUR 24.9 biljun.

35

36

BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

KISBIET EWLENIN FL-2018
1. FORMOLA GĦAR-RAPPURTAR TAD-DATA
Matul is-sajf tal-2018, l-SRB ħadem f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-NRAs sabiex jissimplifika u
jaġġorna l-formola tar-rappurtar tad-data għaċ-ċiklu tal-kontribuzzjoni ex ante tal-2019. Is“sehem [varjabbli] ta’ self u depożiti interbankarji fl-Unjoni Ewropea” ġie inkluż bħala indikatur
tar-riskju ġdid fil-metodoloġija tal-aġġustament tar-riskju.
2. ĠBIR TAD-DATA
Matul l-2018, l-SRB kompla juża s-sistema ta’ ġbir ta’ kontribuzzjonijiet żviluppata fl-2017 u
aġġorna r-regoli ta’ validazzjoni u tassonomija tiegħu f'kooperazzjoni mal-NRAs.
3. VERIFIKA TAD-DATA
Permezz ta’ verifiki bir-reqqa mal-NRAs, fil-mument tal-kalkolu ġie żgurat li l-punti tad-data kollha li
l-istituzzjonijiet kellhom jirrappurtaw, kienu disponibbli u l-verifiki saru kontra d-data superviżorja
tal-BĊE. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet li jagħmlu parti mill-grupp taħt superviżjoni tal-MSU
kienu meħtieġa jipprovdu assigurazzjoni addizzjonali fuq data li ma kinitx diġà ġiet irrappurtata
taħt l-oqfsa superviżorji jew ta’ kontabbiltà. L-NRAs tħallew bid-diskrezzjoni li jestendu l-kamp ta’
applikazzjoni tal-istituzzjonijiet u d-data koperta mill-assigurazzjoni addizzjonali.
4. KALKOLU TAL-KONTRIBUZZJONIJIET
Fil-grupp ta’ ħidma dwar il-kalkoli tal-NRAs, il-Kummissjoni, il-BĊE, l-EBA u l-SRB iddiskutew iddettalji relatati mal-proċess tal-kalkolu. Kalkolu indipendenti miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka talKummissjoni qabbel ir-riżultati li l-SRB kiseb permezz tal-għodod tiegħu stess. Fl-aħħar nett, ilBĊE, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-NRAs ġew ikkonsultati formalment dwar l-ammont
finali li għandu jitħallas mill-istituzzjonijiet.
5. ĠBIR TA' KONTRIBUZZJONIJIET
Bħal fl-2017 u kif previst mill-programm ta’ ħidma tal-2018, fl-2018 ukoll, l-SRB, f’kooperazzjoni
mill-qrib mal-NRAs, kompla jsaħħaħ l-armonizzazzjoni tal-proċess li jinnotifika lill-istituzzjonijiet
dwar l-ammonti tal-kontribuzzjoni permezz ta’ deċiżjoni ġenerika ta’ kalkolu ewlieni li ddeskriviet
il-metodoloġija użata u permezz ta’ anness armonizzat li jispjega l-kalkolu individwali u l-ammont
finali għal kull istituzzjoni.
6. VERIFIKA TAD-DATA EX POST
Fl-2018, tnieda eżerċizzju addizzjonali ta’ verifika tad-data sabiex tiġi vverifikata u mtejba l-kwalità
tad-data rrappurtata mill-istituzzjonijiet. Kampjun magħżul ta’ istituzzjonijiet intalab jipprovdi
informazzjoni addizzjonali lill-SRB. L-analiżi wriet li l-kwalità tad-data kienet ta' livell għoli ħafna.
7. POLITIKA TA’ IMPENJI TA’ PAGAMENT IRREVOKABBLI
Skont l-Artikolu 8(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/81, li jillimita l-mira
għal bejn 15 % u 30 % tal-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet annwali miġbura, is-sehem tal-IPCs
għall-2018 ġie definit għal 15 % bi flus kontanti bħala garanzija.
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8. L-IŻVILUPP TAL-PROĊESS BIEX JINĠABRU KONTRIBUZZJONIJIET EX POST JEKK
MEĦTIEĠ
F'kooperazzjoni mill-qrib mal-NRAs, fl-2018 l-SRB beda jiddisinja proċess rigward il-ġbir ta’
kontribuzzjonijiet ex ante u kontribuzzjonijiet ex post addizzjonali, li ser jibqa' għaddej fl-2019.

4.2. Investimenti
F’konformità mal-Artikolu 75 tal-SRMR, l-SRB huwa responsabbli mill-investiment talkontribuzzjonijiet ex ante miġbura. Fi tmiem Diċembru 2018, l-ammonti miżmuma fl-SRF
ammontaw għal EUR 24.9 biljun, komposti mill-portafoll tal-SRB (EUR 22.1 biljun) u l-IPCs
(EUR 2.8 biljuni). Il-portafoll tal-SRB fih bilanċ ta’ flus strateġiku ta’ EUR 13.0-il biljun u investimenti
f’mandati ta’ titoli ta’ EUR 9.0 biljuni. Dawn l-ammonti jiġu investiti f’konformità mar-Regolament
Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/451.
KISBIET EWLENIN FL-2018
1. L-ESTERNALIZZAZZJONI TA’ KOMPITI TA’ INVESTIMENT INTEMMET B'SUĊĊESS
L-SRB iddeċieda li jesternalizza l-attivitajiet ta’ ġestjoni tal-investiment tiegħu sal-limitu massimu
possibbli. Il-kompiti ta’ investiment jistgħu jiġu esternalizzati biss lil korpi rregolati minn banek
ċentrali ta’ liġi pubblika fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali, lil istituzzjonijiet internazzjonali
stabbiliti skont id-dritt internazzjonali pubbliku jew lil istituzzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni. Filbidu tal-2018, tlestiet proċedura li rriżultat fl-għażla ta’ kustodju kif ukoll l-ewwel fornitur ta’
servizzi ta’ ġestjoni tal-portafoll.
2. L-INVESTIMENTI F'TITOLI BDEW FIT-8 TA’ MEJJU 2018, LI IMPLIMENTAW IL-PJAN TA'
INVESTIMENT TAL-2018
L-ewwel pagament ta’ EUR 4.5 biljun ġie investit gradwalment f'Mejju. Wara r-riċeviment talkontribuzzjonijiet ex ante f’Ġunju, it-tieni pagament ta’ EUR 4.5 biljun ġie ttrasferit lis-sieħeb talesternalizzazzjoni u investit mit-2 ta’ Lulju 2018. Ir-rimunerazzjoni fuq il-bilanċi tal-flus miżmuma
f’il-banek ċentrali fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali kienet ir-rata tal-faċilità ta’ depożitu talBĊE (matul l-2018 –0.4 %). L-investimenti fit-titoli żiedu valur pożittiv għar-ritorn finanzjarju. Irritorn totali tal-portafoll tal-SRB għall-2018 kien ta’ –0.16 % wara t-tariffi.
3. ĠIE IMPLIMENTAT MUDELL TA’ GOVERNANZA TAR-RISKJU TA’ TLIET LINJI TA’ DIFIŻA
Fil-bidu tal-2018, l-SRB adotta qafas ta’ governanza tar-riskju bbażat fuq il-mudell tat-tliet linji
ta’ difiża. L-unità tal-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni tifforma l-ewwel linja ta’ difiża. Il-ġestjoni
indipendenti tar-riskju, li għaliha nħatar maniġer tar-riskju tal-investiment, tifforma t-tieni linja ta’
difiża. L-awditjar intern jifforma t-tielet linja ta’ difiża.
4. ADOZZJONI TAL-ISTRATEĠIJA TA’ INVESTIMENT RIVEDUTA U L-PJAN TA’
INVESTIMENT TAL-2019
L-istrateġija ta’ investiment ġiet riveduta u adottata lejn l-aħħar tal-2018 bil-għan li tinkorpora
aktar indikaturi tar-riskju tal-likwidità. Bħala parti mill-pjan ta’ investiment tal-2019 ittieħdet
deċiżjoni biex jinbeda l-investiment f’bonds korporattivi biex tittejjeb id-diversifikazzjoni
settorjali kif meħtieġ mir-regolament ta’ delega.
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4.3. Finanzjament
It-tim ta’ finanzjament huwa responsabbli għall-operazzjonalizzazzjoni tal-SRF, billi jiżgura l-użu
effiċjenti tas-sorsi ta’ finanzjament disponibbli u l-mezzi ta’ finanzjament alternattivi potenzjali
f'każ li l-ammonti miġbura permezz ta’ kontribuzzjonijiet ex ante u kontribuzzjonijiet ex post
straordinarji ma jkunux aċċessibbli minnufih jew ma jkunux ikopru l-ispejjeż imġarrba millazzjonijiet ta’ riżoluzzjoni.
KISBIET EWLENIN FL-2018
1. OPERAZZJONALIZZAZZJONI TAL-UŻU TAL-SRF
Fl-2018, it-tim ta’ finanzjament iddisinja proċedura ta’ ntraċċar tal-azzjonijiet li tanalizza l-passi
kollha li ser jiżguraw operazzjonalizzazzjoni fattibbli tal-SRF. Din isservi bħala gwida sabiex jiżdied
il-fehim tal-kompiti u d-dmirijiet li ser jitwettqu meta jintuża l-fond f’każ ta’ riżoluzzjoni. L-SRB
ittestja l-passi ewlenin billi wettaq sessjoni ta’ prattika ta’ każ ta’ riżoluzzjoni permezz tal-SRF.
2. ARRANĠAMENT PUBBLIKU DWAR FINANZJAMENT TRANŻITORJU
Bħala parti mill-monitoraġġ tal-LFAs, l-SRB informa lill-Istati Membri dwar il-kapaċità ta’
finanzjament disponibbli li kull Stat Membru għandu disponibbli fil-kompartiment rispettiv
tiegħu. Din l-informazzjoni ssaħħaħ it-tħejjija tal-Istati Membri għall-iżborżi possibbli taħt l-LFA.
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5. IL-BORD UNIKU TA’
RIŻOLUZZJONI BĦALA
ORGANIZZAZZJONI
L-SRB kompla jiffinalizza l-istabbiliment tiegħu sabiex iwettaq il-mandat u l-impenn tiegħu li
jkun organizzazzjoni moderna, kompetenti u professjonali u li jsostni l-attivitajiet ewlenin tannegozju.

5.1. Teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni
Il-funzjoni tal-ICT tal-SRB għandha żewġ għanijiet ewlenin: l-ewwel nett, li tappoġġa l-SRB bħala
organizzazzjoni u t-tieni nett, li twassal sistemi u servizzi bil-għan li tappoġġa attivitajiet ta’ riżoluzzjoni,
analiżi tar-riskju u ġbir ta’ data finanzjarja mill-NRAs u partijiet ikkonċernati ewlenin oħra bħall-EBA u
l-BĊE. L-ICT jaħdem f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-unitajiet ta’ negozju u ma’ Kumitat ta’ Tmexxija tal-ICT, li
jissorvelja u jimmonitorja l-proġetti kollha tal-ICT sabiex itejjeb l-interoperabbiltà u jevita xogħol doppju
u duplikazzjonijiet.
KISBIET EWLENIN FL-2018


F'April 2018, tnieda l-proġett tas-smigħ ta’ Valwazzjoni 3 biex jappoġġa l-proċess tad“dritt li jinstema'” għall-partijiet affettwati mir-riżoluzzjoni tal-Banco Popular fl-2017. Il-proġett
huwa żieda mal-programm ta’ ħidma tal-ICT tal-2018 u ngħata prijorità għolja minħabba
l-urġenza, sabiex il-partijiet ikkonċernati affettwati jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar il-każ
ta’ riżoluzzjoni. Fil-Q3, permezz tas-sistema l-ġdida, il-partijiet interessati setgħu jissottomettu
d-data tar-reġistrazzjoni tagħhom u jintroduċu l-kummenti tagħhom fuq pjattaforma diġitali.
Il-kummenti kollha sottomessi bħalissa huma riveduti u analizzati mill-SRB.



Il-proġett preparazzjoni għall-kriżi tnieda f’Lulju 2018 bil-għan li tinbena soluzzjoni tal-ICT
biex tappoġġa proċessi ta’ mmaniġġjar ta’ kriżijiet, mill-iskoperta tal-banek li jinsabu fi kriżi sa
azzjoni ta’ riżoluzzjoni.



Ir-riżoluzzjoni tal-proġett IMAS ġiet implimentata b'kollaborazzjoni mal-BĊE bħala parti
mill-pjattaforma IMAS. Il-proġett għandu l-għan li jistandardizza l-abbozzar tal-pjanijiet
ta’ riżoluzzjoni billi jipprovdi pjattaforma sigura u kollaborattiva biex tiġġestjona ċ-ċiklu ta’
ppjanar ta’ riżoluzzjoni annwali.



It-tassonomija tar-rapport tad-data dwar ir-responsabbiltà ġiet żviluppata f'kollaborazzjoni
mal-EBA biex tiżgura qafas ta’ rappurtar komuni għad-data kollha tar-rappurtar tar-riżoluzzjoni.



Fl-2018, id-dipartiment tal-ICT beda l-istabbiliment ta’ ċentru ta’ rkupru ta’ diżastribil-għan
li jkompli l-operazzjonijiet kritiċi fin-negozju f’każ ta’ tfixkil kbir. Iċ-ċentru tal-irkupru taddiżastri ser jirrappreżenta tnaqqis sinifikanti fir-riskju residwu f'każ ta’ tfixkil tal-kontinwità tan-
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negozju. L-SRB ser ikollu l-possibbiltà li jopera operazzjonijiet standard miċ-ċentru tal-irkupru
tad-diżastri f'perjodu ta’ żmien minimu. Din l-inizjattiva ser tkompli fl-2019.
 Proġett tal-maħżen tad-data nbeda f'Q4. L-analiżi tal-mudell arkitettoniku u tad-data bdiet
tiżgura li XBRL u l-mudell tal-punt tad-data huma l-istandard stabbilit għall-ġestjoni taddata fl-SRB. Il-partijiet interessati tan-negozju fl-SRB ħadu sehem attivament fl-istabbiliment
ta’ punt ċentrali ta’ referenza rigward entitajiet bankarji.
 L-SRB lesta l-istabbiliment ta’ sistema matura ta’ ġestjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni
bil-għan li jimminimizza r-riskji ta’ sigurtà tal-ICT (inkluż għal data fi tranżitu) u jimmassimizza
l-iskambju ta’ informazzjoni ta’ intelliġenza ta’ theddid ċibernetiku bejn diversi partijiet
interessati.

5.2. Komunikazzjoni
L-SRB huwa impenjat li jipprovdi servizzi ta’ relazzjonijiet pubbliċi informati, affidabbli u
trasparenti bbażati fuq l-aħjar prattika u fehim reali tal-kwistjonijiet li jaffettwaw l-SRB u l-partijiet
ikkonċernati tiegħu permezz tat-tim tal-komunikazzjoni tiegħu. It-tim tal-komunikazzjoni huwa
tim orizzontali, li huwa responsabbli għall-komunikazzjoni interna u esterna.
It-tim tal-komunikazzjoni jipprovdi trasparenza u jiżgura li l-partijiet interessati jkunu konxji millħidma li qed issir mill-kollegi fl-SRB, u b’hekk jagħqad ir-reputazzjoni tal-SRB bħala l-awtorità ta’
riżoluzzjoni tal-Ewropa u jsaħħaħ il-viżibbiltà tiegħu madwar l-UE u lil hinn minnha.
KISBIET EWLENIN FL-2018
 It-tixrid tal-messaġġi ewlenin tal-SRB lill-partijiet interessati billi tiġi organizzata
t-tielet konferenza tal-SRB (18), “10 snin wara l-kriżi: issa l-banek huma riżolvibbli?”, li saret
f'Ottubru 2018. Aktar minn 500 partijiet interessati nġabru fi Brussell, b'diversi kelliema u
diskussjonijiet fuq livell għoli.
 Organizzazzjoni ta’ seminar ġdid ta’ taħriġ ta’ ġurnata sħiħa għall-ġurnalisti. Dan ippermetta
lill-ġurnalisti madwar l-UE jiksbu għarfien aktar fil-fond tal-ħidma tal-SRB. Huwa mistenni li
jsir karatteristika regolari tax-xogħol tal-komunikazzjonijiet SRB.
 Organizzazzjoni tal-kolazzjon annwali mal-membri tal-istampa u konferenza stampa talSRB immirata lejn il-korp tal-istampa bbażat fi Brussell fir-rebbiegħa tal-2018 kif ukoll numru
ta’ għotjiet ta’ tagħrif tekniku tal-istampa fuq firxa ta’ suġġetti.

5.3. Il-ġestjoni tar-riżorsi
5.3.1. Riżorsi umani
Minn perspettiva tar-riżorsi umani, ir-reklutaġġ ta’ persunal bi kwalifiki għolja biex jipprovdi bażi
ta’ forza tax-xogħol soda għall-SRB, kemm fl-oqsma operattivi kif ukoll fl-appoġġ, baqa’ fil-qalba
tal-attivitajiet tar-riżorsi umani fl-2018 u kien akkumpanjat minn politiki u provvista ta' servizzi
fl-oqsma tat-tagħlim u l-iżvilupp tal-karriera.
(18) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/fp0418900enn.pdf
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KISBIET EWLENIN FL-2018
 Reklutaġġ intensiv: Apparti r-reklutaġġ mil-listi ta’ riżerva eżistenti, l-SRB iffinalizza
21 selezzjoni ġdida għal aġenti temporanji fl-2018 li rriżultaw fl-ipproċessar ta’
kważi 2 500 applikazzjoni. Dan ippermetta lill-SRB jilqa’ 95 impjegat ġdid fl-2018.
Minbarra s-6 membri permanenti tal-bord, il-livell tal-persunal tal-SRB jammonta għal
315 kariga (żieda ta’ 24 % meta mqabbel mal-2017) u 19-il espert nazzjonali sekondati (ENS)
(żieda ta’ 27 % meta mqabbel mal-2017). Ir-rata ta’ dawran tal-impjegati għas-sena kienet
tammonta għal 7 %.
 Fl-2018 l-SRB offra lill-persunal tiegħu 302 sessjonijiet ta’ taħriġ (taħriġ fil-klassi, sessjonijiet ta’
informazzjoni, sessjonijiet ta’ ħidma jew “brown bag seminars”), li jammontaw għal 150 jum
ta’ taħriġ u li jkopru ħiliet tekniċi, personali kif ukoll tal-ICT.
 Barra minn hekk, l-aġenzija adottat ir-regoli ta’ implimentazzjoni dwar l-iżvelar ta'
informazzjoni protetta li jikkostitwixxu pass importanti fl-iżgurar tal-identifikazzjoni, irrappurtar u l-ġestjoni ta’ frodi permezz ta' kanali kunfidenzjali u sikuri. Barra minn hekk,
twettaq ħidma sostanzjali fl-implimentazzjoni tal-politika ta’ prevenzjoni tal-fastidju.

5.3.2. Il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja
Din it-taqsima tkopri l-attivitajiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja ġenerali tal-SRB u mal-ippjanar u
r-rappurtar finanzjarju tiegħu. Hija tkopri wkoll is-superviżjoni u s-salvagwardja tal-operazzjonijiet talimplimentazzjoni baġitarja korretta, kif ukoll l-operazzjonijiet tal-kontabbiltà u tat-teżor. Barra minn
hekk, it-tim tal-finanzi u tal-akkwisti jimmaniġġja u jagħti pariri dwar it-tħejjija, il-bidu, ir-rappurtar u
l-pubblikazzjoni tal-azzjonijiet ta’ akkwist tal-SRB.
Min-naħa tad-dħul, l-ammont ta’ EUR 104.1 miljun kien rikonoxxut bħala introjtu sal-livell tal-ispejjeż
tal-2018.
Min-naħa tan-nefqa, skont it-tabella tal-implimentazzjoni baġitarja u wara trasferimenti, ġew attribwiti
aktar minn EUR 42.6 miljun għall-persunal, madwar EUR 13.2 miljun għal spejjeż amministrattivi oħrajn
(kera, appoġġ tal-ICT, eċċ.) u kważi EUR 48.4 miljun għall-ispejjeż operatorji (ara l-Anness 3).
DĦUL
F'konformità mal-SRMR, l-SRB huwa ffinanzjat permezz ta’ kontribuzzjonijiet mill-entitajiet taħt ilmandat tiegħu.
Il-kontribuzzjonijiet għall-baġit amministrattiv tal-SRB għall-2018 kienu rregolati mir-Regolament
Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2017/2361 (19) dwar is-sistema finali ta’ kontribuzzjonijiet.
Fit-8 ta’ Jannar 2018, regolament ġdid dwar is-sistema finali ta’ kontribuzzjonijiet amministrattivi daħal
fis-seħħ li jkopri l-ispejjeż operattivi tal-SRB (Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2361).
Dan ir-regolament jissostitwixxi s-sistema ta’ tranżizzjoni li kienet ilha fis-seħħ minn meta l-bord beda
l-operazzjonijiet tiegħu f'Novembru 2014 u jiddeskrivi s-sistema permanenti għall-finanzjament talispejjeż amministrattivi tal-SRB.
Taħt is-sistema l-ġdida, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha stabbiliti fl-Unjoni Bankarja jridu jikkontribwixxu
għall-infiq amministrattiva tal-SRB. Dan japplika wkoll għall-impriżi prinċipali kollha (inklużi l-kumpaniji
(19) Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2017/2361 tal-14 ta’ Settembru 2017 dwar is-sistema finali ta’ kontribuzzjonijiet għallinfiq amministrattiv tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, ĠU L 337, 19.12.2014, p. 6.
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azzjonarji finanzjarji u l-kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħalltin), għad-ditti ta’ investiment u għallistituzzjonijiet finanzjarji li huma koperti mis-superviżjoni kkonsolidata tal-BĊE.
Fl-2018, l-SRB ġabar b’suċċess kontribuzzjonijiet amministrattivi li jammontaw għal EUR 91.4 miljun (20)
minn 2 727 istituzzjoni.
NEFQA
L-infiq baġitarju jinkludi ħlasijiet li jsiru permezz ta’ approprjazzjonijiet tas-sena kurrenti u
approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja preċedenti. Il-paragrafi li ġejjin jiġbru fil-qosor
l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu. Fl-Anness 3 jingħata tqassim aktar
dettaljat.
Fl-2018, l-SRB stabbilixxa 369 impenn baġitarju li jammontaw għal total ta’ EUR 67,4 miljun filparti I tal-baġit, u EUR 62,1 miljun fil-parti II, u pproċessa 2,386 pagament li jammontaw għal
total ta’ = EUR 51.1 miljun fil-PARTI I u EUR 58.2 miljun fil-parti II. 408 pagamenti, li jammontaw
għal EUR 14,7 miljun, ġew ipproċessati wkoll permezz ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament
riportati. Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-2018 hija ta’ 64.7 % għall-approprjazzjonijiet ta’
impenn u 49.1 % għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament. Fl-2019, l-ammont ta’ approprjazzjonijiet
riportat huwa ta’ EUR 16.3 miljun u r-rata globali ta’ riport hija ta’ 24.2 % tal-approprjazzjonijiet
ta’ impenn. Mill-ammont totali riportat għall-2019, madwar EUR 6.2 miljun (38 %) huma relatati
mal-kontinġenzi tal-SRB.
TITOLU 1: NEFQA GĦALL-PERSUNAL
Il-baġit (wara trasferimenti) għat-Titolu 1 fl-2018 kien ta’EUR 42.6 miljun, li minnhom EUR 36.8 miljun
ġie impenjat (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 86.4 %). L-ammont finali ta’ approprjazzjonijiet ta’
pagament użati kien ta’ EUR 36.1 miljun, li jikkorrispondi għal rata ta’ implimentazzjoni ta’ 98.2 %
tat-total impenjat.
Il-qasam ewlieni tal-infiq kien relatat mal-persunal tal-SRB f'impjieg attiv. Intefqu EUR 33.7 miljun
fuq il-pagi (salarji bażiċi, benefiċċji tal-familja, tal-espatrijazzjoni, tal-installazzjoni u tar-residenza
barranija, assigurazzjoni, drittijiet tal-pensjoni, eċċ.). Intefqu EUR 0.8 miljun fuq servizzi interim u
EUR 0.4 miljun fuq taħriġ.
TITOLU 2: NEFQA GĦALL-INFRASTRUTTURA
Il-baġit (wara trasferimenti) għat-Titolu 2 fl-2018 kien ta’ EUR 13,2 miljun. Matul is-sena, ġie
impenjat total ta’ EUR 11.5 miljun, li jikkorrispondi għal rata ta' implimentazzjoni ta’ 87.6 %.
L-ammont finali ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament użati kien ta’ ftit aktar minn EUR 9 miljuni, li
jikkorrispondu għal rata ta’ implimentazzjoni ta’ 78.9 % tat-total impenjat.
L-oqsma ewlenin tal-infiq kienu l-kiri tal-post (EUR 3 miljuni), l-infrastruttura tal-ICT (EUR 3.3 miljuni)
u s-sigurtà u l-manutenzjoni tal-bini (EUR 1.2 miljuni).
TITOLU 3: NEFQA OPERAZZJONALI
It-Titolu 3 huwa esklussivament għan-nefqa operazzjonali relatata mal-implimentazzjoni talSRMR. Il-baġit adottat għall-2018 kien ta’ EUR 48.4 miljun.

(20) Dan l-ammont iqis ir-riżultat tal-baġit tal-aħħar sena finanzjarja li għaliha ġew ippubblikati l-kontijiet finali (Y-2).
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Matul is-sena, ġie impenjat l-ammont ta’ EUR 19-il miljun, li jikkorrispondi għal rata ta’
implimentazzjoni ta’ 39.4 %. L-ammont finali ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament użati kien ta’
EUR 5.9 miljuni, li jikkorrispondi għal rata ta’ implimentazzjoni ta’ 30.8 % tat-total impenjat.
Il-qasam fejn ir-rata ta' implimentazzjoni tal-baġit kienet aktar baxxa kien jikkonċerna l-fond dovut
għall-kuntratti ta’ esternalizzazzjoni għal investimenti li fil-bidu kellhom baġit ta’ EUR 6 miljuni
iżda finalment iffirmaw għal ammont sinifikattivament inqas ta’ EUR 1.1 miljun.
Ir-rata baxxa ta' implimentazzjoni tal-baġit fil-kontinġenzi tal-SRB kienet dovuta għal infiq baxx
fil-konsulenza peress li l-SRB kellu jimmaniġġja inqas każijiet potenzjali ta’ riżoluzzjoni u
litigazzjonijiet milli stmat. In-natura tal-attivitajiet tal-kontinġenzi hija tali li l-implimentazzjoni
hija inqas prevedibbli minn punti oħra u, għalhekk, m'hemm l-ebda mira annwali.
L-oqsma ta’ nfiq jirrigwardaw l-istudji u l-konsulenza (jiġifieri kontinġenzi tal-SRB) għallimplimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma tal-SRB, is-servizzi legali u l-litigazzjoni, l-iżvilupp
u l-manutenzjoni tal-ICT, b’mod partikolari sabiex jiġu appoġġati l-ippjanar tar-riżoluzzjoni u
l-attivitajiet tad-deċiżjonijiet, u l-ispejjeż tal-esternalizzazzjoni tal-investimenti.
RIŻULTAT TAL-BAĠIT
Ir-riżultat tal-baġit (21) għall-2018 huwa stmat li huwa ta’ EUR 50.4 miljun (EUR 30.4 miljun fl2017) u ser jiddaħħal fil-baġit tal-2019 wara l-approvazzjoni mill-bord fis-sessjoni plenarja tiegħu
f'Settembru 2019.
KISBIET EWLENIN FL-2018
 Finalizzazzjoni tal-mekkaniżmu l-ġdid ta’ ġbir ta’ kontribuzzjonijiet amministrattivi taħt issistema finali li tirriżulta fil-fatturazzjoni u l-ġbir b'suċċess tal-baġit amministrattiv tal-2018
mill-2 727 istituzzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni fl-2018 (103 istituzzjonijiet fl-2017).
 98.7 % tal-pagamenti saru fil-ħin, li jaqbżu l-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni tal-2018 b’‘ħlas
f'waqtu tal-mira ta’ fatturi ta’ 90 %”.

5.3.3. Kontijiet finali tal-2018
Il-kontijiet finali tal-2018 jirriflettu l-pożizzjoni finanzjarja tal-SRB fil-31 ta’ Diċembru 2018, ir-riżultati taloperazzjonijiet tiegħu, il-flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għal dik is-sena, f’konformità marregolament finanzjarju tiegħu u mar-regoli kontabilistiċi tal-UE adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà
tal-Kummissjoni.
Fi tmiem l-2018, wara l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet ex ante, il-kontribuzzjonijiet amministrattivi u l-IPCs,
kien hemm żieda sinifikanti fl-assi/obbligazzjonijiet totali minn EUR 17.46 biljun għal EUR 25.00 biljun.
Iż-żieda fl-assi m'għadhiex riflessa aktar fil-volum ta’ flus kontanti miżmum fil-bank iżda l-aktar fiżżieda ta' assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ għal EUR 7.35 biljun minħabba t-tnedija ta’ attivitajiet
ta’ investiment f'Mejju 2018.
Il-kontribuzzjonijiet ex ante għall-SRF miġbura fl-2018 wasslu għal dħul ta’ EUR 6.75 biljun. Wara tnaqqis
tal-infiq eliġibbli assoċjat sabiex dawn il-fondi jinżammu fil-kontijiet tal-banek ċentrali nazzjonali, irriżultat finanzjarju tas-sena kien ta’ EUR 6.70 biljun, li żied l-assi netti tal-SRB għal EUR 22.05 biljun.
(21) Dettalji tar-riżultat tal-baġit jistgħu jinstabu fil-kontijiet finali għall-2018 (ara l-Anness 6). Dawn ser jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-SRB
fil-Q3 tal-2019.
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Min-naħa amministrattiva tal-kontijiet finali tal-2018, l-SRB iffattura u ġabar EUR 91.40 miljun
mill-istituzzjonijiet bankarji wara li għamel użu minn fondi mhux minfuqa akkumulati fil-perjodi
finanzjarji preċedenti li ammontaw għal EUR 12.77 miljun. Sabiex ikunu bbilanċjati l-ispejjeż
amministrattivi u operatorji totali tas-sena, id-dħul mill-kontribuzzjonijiet amministrattivi
rikonoxxuti fl-2018 kien ta’ EUR 59,79 miljun. Għalhekk, m'hemmx assi netti li jirriżultaw millattivitajiet amministrattivi tal-SRB.
Fir-rigward tal-infiq amministrattiv, 66 % (fl-2017: 65 %) tal-ispejjeż amministrattivi tal-SRB kienu
marbuta mal-persunal filwaqt li 24 % (fl-2017: 18 %) kienu relatati ma’ spejjeż amministrattivi
sinifikanti oħra (kera u appoġġ tal-ICT).
Filwaqt li fl-2017, l-ispejjeż operatorji rrappreżentaw 30 % mill-ispejjeż totali, fl-2018 irreġistraw
tnaqqis importanti għal 15 % tal-ispejjeż totali. Din il-varjazzjoni hija attribwita għat-tnaqqis
qawwi fl-infiq relatat mal-ispejjeż għall-istudji u l-konsulenza (bħall-valutazzjoni finanzjarja) għarriżoluzzjoni potenzjali u każijiet legali.
Ir-"rapport tal-pożizzjoni finanzjarja" fil-31 ta’ Diċembru 2018 u r-"rapport tal-introjtu" għall-2018
jistgħu jinstabu fl-Anness 6.
Ir-rapporti finanzjarji tal-SRB tal-2018 ser ikunu disponibbli fuq is-sit web tal-SRB fil-Q3 tal-2019.

5.3.4. Akkwisti
Il-pjan ta’ akkwist annwali tal-SRB għas-sena 2018 tħejja skont id-dispożizzjonijiet ġenerali talakkwist li jinstabu fir-regolament finanzjarju tal-UE.
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L-enfasi ewlenija tal-proċeduri ta’ akkwist imnedija fl-2018 kienet li tiżgura li l-attivitajiet operattivi
jissodisfaw il-bżonnijiet tal-SRB u jiksbu kisbiet fl-effiċjenza. L-SRB akkwista b'suċċess is-servizzi
u l-merkanzija kollha mitluba mill-unitajiet differenti matul l-2018. Fir-rigward tal-ippjanar talakkwist tal-SRB, kien hemm titjib sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-pjan ta’ akkwist indikattiv
meta mqabbel mal-2017 minħabba segwitu u aġġustament regolari. Min-naħa amministrattiva,
l-SRB għamel użu estensiv ta’ kuntratti mnedija mill-Kummissjoni u Entitajiet oħra.
Fl-2018, it-tim tal-akkwist iffoka fuq id-dokumentazzjoni tal-proċessi u l-proċeduri tiegħu u
fuq l-aġġornament tal-mudelli tiegħu biex jallinjahom mad-dispożizzjonijiet tar-regolament
finanzjarju l-ġdid tal-UE li daħal fis-seħħ f'Awwissu 2018 (22). Taħriġ estensiv ġie pprovdut ukoll
lill-klijenti interni. Barra minn hekk, saret ħidma preparatorja f'termini ta’ diġitalizzazzjoni u
implimentazzjoni tal-akkwist elettroniku tal-SRB, inklużi għodod ta' monitoraġġ intern u moduli
ta’ akkwist elettroniku estern bħal Offerti elettroniċi, Sottomissjoni elettronika u Fatturazzjoni
elettronika.
Preżentazzjoni analitika tal-proċeduri ta’ akkwist fl-2018 tista’ tinstab fl-Anness 7.

5.4. Governanza
5.4.1. Pariri legali interni u litigazzjoni
Is-servizz legali tal-SRB huwa dipartiment intern tal-SRB li jirrapporta direttament lill-president
tal-SRB. Ir-rwol tas-servizz legali tal-SRB huwa doppju: (i) jipprovdi pariri legali interni lill-SRB flunitajiet kollha u (ii) jimmaniġġja l-proċeduri ta’ litigazzjoni quddiem il-Qrati Ewropej.
Fir-rigward tar-rwol tas-servizz legali, huwa jgħin lill-SRB u l-unitajiet ta’ riżoluzzjoni interna kollha
tiegħu u dipartimenti oħra bħala dipartiment orizzontali intern li jipprovdi pariri legali u jkopri
l-attivitajiet u l-oqsma ewlenin kollha ta’ responsabbiltà tal-SRB.
ŻVILUPPI EWLENIN FL-2018
Fl-2018, is-servizz legali tal-SRB kompla jipprovdi pariri legali interni, pereżempju, fl-oqsma ewlenin
tal-ippjanar ta’ riżoluzzjoni, l-istabbiliment tal-MREL, il-politiki u l-manwali, il-każijiet ta’ riżoluzzjoni,
il-kwistjonijiet rigward l-SRF, il-kooperazzjoni internazzjonali u interistituzzjonali u l-ġestjoni tarriżorsi.
Fir-rigward tar-rwol tiegħu li jimmaniġġja l-proċeduri ta’ litigazzjoni quddiem il-Qorti Ġenerali, isservizz legali huwa involut fl-abbozzar u t-tħejjija tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieġa millqrati tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea flimkien ma’ avukat estern, kif ukoll fit-tħejjija għassmigħ orali relatat.
Fir-rigward tal-każijiet ta’ litigazzjoni pendenti quddiem il-qrati tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-2018, huma
inklużi dawn li ġejjin:
1)

Disgħa u disgħin azzjoni legali dwar ir-riżoluzzjoni tal-Banco Popular imressqa minn azzjonisti
u kredituri tal-bank ta’ qabel kontra, inter alia, l-SRB huma pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali.
Minn dawk id-99 każ, il-Qorti Ġenerali identifikat u għażlet sitt każijiet pilota, ħamsa li jinvolvu

(22) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill talt-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

45

46

BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI

lill-SRB bħala konvenut (u fis-sitt każ l-SRB qed jaġixxi bħala intervenjent), biex jipproċedi
għat-tieni fażi tal-proċedura bil-miktub u għas-smigħ orali. Fir-rigward tal-bqija tal-każijiet,
dawn ġew sospiżi sakemm ikun hemm determinazzjoni finali f'dawk is-sitt każijiet pilota;
2)

Ħmistax-il azzjoni legali dwar il-kontribuzzjonijiet ex ante lill-SRF tal-2016, l-2017 u l-2018
imressqa mill-banek kontra l-SRB huma pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali. Fir-rigward
tal-proċedimenti ta’ litigazzjoni li jikkonċernaw il-kontribuzzjonijiet ex ante tal-2016 mibdija
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-2016, waħda minnhom ġiet irtirata u
oħra (talba għal miżuri interim) ġiet miċħuda;

3)

Żewġ azzjonijiet legali li jikkonċernaw id-deċiżjoni tal-SRB li ma jadottax skema ta’ riżoluzzjoni
fir-rigward ta’ ABLV Bank, AS imressqa mill-bank innifsu u azzjonist ta’ qabel ta’ dak il-bank
huma pendenti quddiem il-Qorti Ġenerali;

4)

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

5.4.2. Segretarjat korporattiv
Is-segretarjat korporattiv kompla jappoġġa lill-Bord u jaħdem fuq il-konsolidazzjoni dwar ilgovernanza interna u s-solidità istituzzjonali tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-ħidma
involviet l-organizzazzjoni tas-sessjonijiet tal-bord fil-kompożizzjonijiet rispettivi tagħhom,
il-laqgħat personali u permezz ta’ proċeduri bil-miktub. B’kollox, il-bord kellu 40 laqgħa u
276 proċedura bil-miktub fil-kompożizzjonijiet differenti tiegħu.

5.4.3. Konformità
It-tim ta’ konformità rnexxielu jqiegħed punti dwar l-etika u l-konformità fiċ-ċentru tal-attivitajiet
ta’ kuljum tal-SRB. F’dan ir-rigward, it-tim ikompli jwettaq l-attivitajiet regolari tiegħu inter alia billi
jipprovdi pariri dwar kwistjonijiet etiċi u ta’ konformità, jimmonitorja l-obbligi ta’ rappurtar talmembri tal-persunal u jimmaniġġja r-riskji ta’ konformità.
Bħalissa t-tim tal-konformità jipprovdi appoġġ fit-tliet oqsma ewlenin li ġejjin:
 Regoli interni: żvilupp ta’ politiki u linji gwida ta’ konformità f'suġġetti ewlenin u pariri għal
unitajiet oħra dwar l-oqsma ta’ għarfien tagħhom stess b'rabta mal-etika u l-konformità.
 Sensibilizzazzjoni dwar l-etika u l-konformità. Diversi attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni biex ilmembri tal-persunal tal-SRB jiffamiljarizzaw ruħhom mal-etika u r-regoli ta’ konformità talSRB billi joħorġu bullettini u sessjonijiet ta’ taħriġ obbligatorji dwar suġġetti ta’ konformità.
 Appoġġ għall-oqsma tan-negozju tal-SRB. Fuq bażi ta’ kuljum, it-tim ta’ konformità jipprovdi
pariri lill-membri tal-persunal dwar kwistjonijiet ta’ etika u konformità. Matul l-2018, it-tim
ta’ konformità wieġeb aktar minn 200 mistoqsija individwali u għen lill-membri tal-persunal
tal-SRB biex jiżguraw konformità mar-regoli interni u r-regolamenti tal-persunal.

5.4.4. Awditjar intern
F’konformità mal-karta tal-awditjar intern, l-awditjar intern jipprovdi assigurazzjoni, pariri u
għarfien oġġettivi u bbażati fuq ir-riskji. Permezz tar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu,
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l-awditjar intern jgħin lill-SRB jilħaq l-objettivi tiegħu billi jġib approċċ sistematiku u dixxiplinat
għall-evalwazzjoni u t-titjib tal-effettività tal-proċessi ta’ ġestjoni, kontroll u governanza tar-riskji.
KISBIET EWLENIN FL-2018
Fl-2018, it-tim tal-awditjar intern temm:
 tliet verifiki ta’ assigurazzjoni fuq kontribuzzjonijiet amministrattivi, esternalizzazzjoni u użu
ta’ konsulenti, u l-esternalizzazzjoni ta’ investimenti tal-Fond;
 impenn ta’ konsultazzjoni dwar il-ġestjoni u l-allokazzjoni tar-riżorsi; u
 awditjar ta’ segwitu fuq missjonijiet u kontribuzzjonijiet ex ante tal-Fond.
Awditjar dwar il-proċess ta’ ppjanar ta’ riżoluzzjoni u awditjar ta’ segwitu dwar l-akkwist kienu
għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena.
Minbarra l-pjan tal-awditjar, l-Awditjar Intern wettaq kompiti addizzjonali fuq talba tal-maniġment,
inkluża ħarsa ġenerali lejn l-istat tal-kontroll intern fl-SRB u reviżjoni ffokata tal-eċċezzjonijiet u
l-avvenimenti ta’ nuqqas ta’ konformità.

5.4.5. Awditjar estern
Il-QEA tirrapporta dwar il-kontijiet annwali tal-SRB kull sena finanzjarja, li tinkludi l-produzzjoni
ta’ rapport ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali u l-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet li jaqgħu taħthom. Fl-2018, il-QEA ppubblikat ir-rapport tal-awditjar tagħha dwar
il-kontijiet annwali tal-SRB għas-sena finanzjarja tal-2017 (23). Is-sejbiet stiednu lill-SRB biex itejjeb:
 il-puntwalità tal-pagamenti tiegħu;
 l-ippjanar tal-akkwist tiegħu;
 l-użu potenzjali ta’ proċeduri ta’ akkwist negozjati;
 l-użu tal-għodda tal-Akkwist Elettroniku tal-Kummissjoni; u
 l-użu potenzjali tas-sit web tal-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal għallpubblikazzjoni tal-avviżi tiegħu dwar pożizzjonijiet vakanti.
Fl-2018, il-QEA ppubblikat ukoll rapport speċjali dwar l-obbligazzjonijiet kontinġenti (24) tal-2017
b'rakkomandazzjonijiet dwar,
 il-finalizzazzjoni tal-abbozzar tal-gwida tal-kontabbiltà dwar obbligazzjonijiet kontinġenti
sabiex tkun applikata għall-kontijiet annwali tal-2018;
 il-ħtieġa għal valutazzjoni kontinwa tal-obbligazzjonijiet kontinġenti bbażata fuq talbiet
kwantifikabbli, deċiżjonijiet tal-qorti u data storika;

(23) 2017 Awditu tal-aġenziji tal-UE fil-qosor: Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali 2017 dwar l-aġenziji tal-UE maħruġ mill-Qorti Ewropea talAwdituri (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2017/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2017_MT.pdf )
(24) Rapport skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti (indipendentement minn
jekk hux għall-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew le) li tinħoloq b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni,
il-Kunsill u l-Kummissjoni, tal-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament għas-sena finanzjarja 2017 flimkien mar-risposti tal-Bord
Uniku ta’ Riżoluzzjoni, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2017_contingent_liabilities/
SRB_2017_contingent_liabilities_MT.pdf )
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 it-twaqqif ta’ proċeduri u kontrolli adegwati biex tiġi żgurata l-eżattezza, il-kompletezza u
l-puntwalità tal-informazzjoni rċevuta mill-NRAs.
Barra minn hekk, il-kontijiet annwali jiġu awditjati minn awditur estern indipendenti. Fl-2018,
l-awditur estern ippubblika r-rapport tal-awditjar mhux ikkwalifikat tiegħu dwar l-affidabbiltà talkontijiet annwali finali tal-SRB għall-2017.
Kemm il-QEA kif ukoll l-awditur estern tal-SRB segwew ukoll l-istat tar-rakkomandazzjonijiet
maħruġa fis-snin preċedenti.

5.4.6. Standards ta’ kontroll intern
L-istandards ta’ kontroll intern (ICSs) jispeċifikaw l-aspettattivi u r-rekwiżiti għall-bini ta’ sistema
effettiva ta’ kontrolli interni li jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli fuq il-kisba tal-objettivi tal-SRB.
Dawn l-istandards ta’ kontroll ġew żviluppati tul il-linji tal-ICSs tal-Kummissjoni, li huma bbażati
fuq l-istandards internazzjonali tal-Kumitat tal-Organizzazzjonijiet li Jisponsorjaw. L-istandards
ikopru l-oqsma tal-missjoni u l-valuri, l-operazzjonijiet, ir-riżorsi u l-attivitajiet ta’ kontroll, l-ippjanar,
ir-rappurtar u l-komunikazzjoni, l-immaniġġjar tar-riskju u l-proċessi ta’ evalwazzjoni u awditjar.
Kull standard huwa magħmul minn numru ta’ rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati. Minħabba d-daqs li
qed jikber malajr tal-organizzazzjoni, huwa mmirat titjib kontinwu tal-qafas.
KISBIET EWLENIN FL-2018
 Fl-2018, l-SRB wettaq reviżjonijiet trimestrali bil-għan li jivverifika l-istatus ta’implimentazzjoni
ta’ kull ICS fl-SRB. Il-qafas ikopri 16-il ICS li huma indispensabbli bil-għan li jiġi definit ilqafas ta’ kontroll intern, titrawwem responsabbiltà ċara tat-tim tal-ġestjoni, u tiġi żgurata
s-sorveljanza tas-sistema ta’ kontroll intern mill-bord.
 L-SRB wettaq il-fażi ta’ identifikazzjoni tar-riskju tal-eżerċizzju ta' valutazzjoni tar-riskju għallSRB kollu billi uża kwestjonarju ta’ valutazzjoni tar-riskju.
 L-SRB temm il-fażi ta’ analiżi tal-programm tiegħu ta’ ġestjoni tal-kontinwità tan-negozju.
 L-SRB issimplifika l-ġestjoni ta’ avvenimenti ta’ nuqqas ta’ konformità u l-proċess ta’ rappurtar
ta’ eċċezzjonijiet.
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6. BORD TAL-APPELL
Il-kompetenza tal-bord tal-appell tal-SRB, stabbilita bl-Artikolu 85 (SRMR), tħaddan ir-reviżjoni
ta’ ċerti tipi ta’ deċiżjonijiet tal-Bord rigward il-banek. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom x’jaqsmu
mal-oqsma tad-determinazzjoni tal-MREL, l-impedimenti għar-riżoluzzjoni, l-obbligi simplifikati
għal xi istituzzjonijiet, id-deċiżjonijiet meħuda mill-bord fid-dawl ta’ talbiet għal aċċess pubbliku
għal dokumenti kif ukoll għall-kontribuzzjonijiet mill-istituzzjonijiet għall-infiq amministrattiv talbord.
Il-bord tal-appell huwa magħmul minn ħames membri u żewġ sostituti li huma kompletament
indipendenti u mhux impjegati mill-Bord. Is-segretarjat għall-bord tal-appell ġie kkombinat
b’mod organizzattiv mal-funzjoni separata tal-uffiċċju tal-protezzjoni tad-data tal-SRB
f'Lulju 2018. Huwa żamm l-indipendenza sħiħa tiegħu mill-oqsma funzjonali l-oħra tal-SRB. Issegretarjat tal-bord tal-appell jipprovdi appoġġ lill-membri, billi jkopri diversi aspetti tax-xogħol
tagħhom, mill-immaniġġjar tal-każijiet sal-appoġġ operattiv. Fl-2018, kien jikkonsisti f'żewġ
membri tal-persunal tal-SRB u ENS.
ATTIVITAJIET EWLENIN TAL-BORD TAL-APPELL FL-2018
 Wara r-riżoluzzjoni tal-Banco Popular f'Ġunju 2017, il-bord tal-appell, minn Settembru 2017,
baqa’ jirċievi appelli kontra d-deċiżjonijiet ta’ konferma tal-SRB li jirrifjutaw aċċess għal
dokumenti relatati mal-proċess ta’ riżoluzzjoni tal-Banco Popular.
Uħud minn dawn il-każijiet kienu diġà ġew deċiżi sal-aħħar tal-2017 wara l-ewwel seduta
tal-partijiet. Oħrajn kellhom għad jiġu deċiżi fl-2018. Aktar tard, il-bord tal-appell irċieva
bosta appelli oħrajn fl-2018 kontra d-deċiżjonijiet ta’ konferma tal-SRB. F'April 2018, saret
it-tieni seduta konġunta fi Brussell. Il-bord tal-appell għamel 11-il deċiżjoni dwar aċċess
għal każijiet ta’ dokumenti fid-19 ta’ Ġunju 2018. Fi tmiem l-2018 total ta’ 15-il każ relatati
mal-aċċess għad-dokumenti li jirreferu għar-riżoluzzjoni tal-Banco Popular kienu għadhom
għaddejjin quddiem il-bord tal-appell, li huma fi stadji differenti tal-proċedura.
 Matul l-2018, il-bord adotta wkoll numru ta’ deċiżjonijiet (25) relatati mal-obbligu talistituzzjonijiet ta’ kreditu li jikkontribwixxu għas-sistema (finali) ta’ kontribuzzjonijiet
amministrattivi.
 Fis-16 ta’ Ottubru 2018, wara seduta preċedenti mal-partijiet, il-bord tal-appell adotta
deċiżjoni dwar determinazzjoni tal-MREL fil-livell ikkonsolidat għal grupp bankarju li kien
ġie kkontestat.

(25) https://srb.europa.eu/en/content/cases
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7. DIKJARAZZJONI TA’
ASSIGURAZZJONI
Jiena, hawn taħt iffirmata, Elke König, President tal-Bord u Maniġer tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni,
fil-kapaċità tiegħi bħala uffiċjal awtorizzanti:
Niddikjara li l-informazzjoni inkluża f’dan ir-rapport tagħti stampa vera u ġusta (26).
Niddikjara li għandi assigurazzjoni raġonevoli li r-riżorsi assenjati għall-attivitajiet deskritti f’dan
ir-rapport intużaw għall-iskop intiż tagħhom u b’konformità mal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja
tajba, u li l-proċeduri ta’ kontroll fis-seħħ jagħtu l-garanziji meħtieġa f’dak li għandu x’jaqsam mallegalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti.
Nikkonferma li ma naf b’xejn li mhuwiex irrapportat hawnhekk li jista’ jkun ta’ dannu għall-interessi
tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni.
Din l-assigurazzjoni raġonevoli hija bbażata fuq il-ġudizzju tiegħi stess u fuq l-informazzjoni
għad-dispożizzjoni tiegħi, bħar-riżultati tal-awtovalutazzjoni u l-verifiki tal-kontroll ex post
imwettqa matul is-sena.
Brussell, it-28 ta’ Ġunju 2019
Elke König
Il-President tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

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

Anness 1: L-organigramma

PRESIDENT

VIĊI-PRESIDENT

MEMBRU TAL-BORD

MEMBRU TAL-BORD

MEMBRU TAL-BORD

MEMBRU TAL-BORD

ELKE KÖNIG

TIMO LÖYTTYNIEMI

MAURO GRANDE

ANTONIO CARRASCOSA

BOŠTJAN JAZBEC

DOMINIQUE LABOUREIX

FOND UNIKU TA’
RIŻOLUZZJONI
U SERVIZZI
KORPORATTIVI

POLITIKA TA’
RIŻOLUZZJONI U
KOOPERAZZJONI

IPPJANAR TARRIŻOLUZZJONI U
D-DEĊIŻJONIJIET

IPPJANAR TARRIŻOLUZZJONI U
D-DEĊIŻJONIJIET

IPPJANAR TARRIŻOLUZZJONI U
D-DEĊIŻJONIJIET

KUNSILL ĠENERALI
U SEGRETARJAT
KORPORATTIV

FOND UNIKU TA’
RIŻOLUZZJONI
• INVESTIMENTI

POLITIKA TA’
RIŻOLUZZJONI,
PROĊESSI U
METODOLOĠIJA

•
•
•
•

• L-ITALJA
• UNICREDIT
GROUP

• L-IRLANDA
• SPANJA
• SANTANDER

STRATEĠIJA,
RELAZZJONIJIET
INTERNAZZJONALI
U
KOMUNIKAZZJONI

RIŻORSI
• HR
• FINANZI U AKKWISTI

• IL-ĠERMANJA
• DEUTSCHE BANK

• IL-BELĠJU
• IN-NETHERLANDS
• ING

AWDITU INTERN

KONTABBILTÀ

BORD TAL-APPELL
U L-PROTEZZJONI
TAD-DATA

SERVIZZI
KORPORATTIVI U ICT
• ICT
• FAĊILITAJIET

KONTRIBUZZJONIJIET
U FINANZJAMENT
• KONTRIBUZZJONIJIET
• FONDI U
FINANZJAMENT

KOOPERAZZJONI
MAL-PARTIJIET
IKKONĊERNATI

STABBILTÀ
FINANZJARJA
U ANALIŻI
EKONOMIKA

•
•
•
•
•

L-AWSTRIJA
IL-FINLANDJA
IS-SLOVENJA
SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

ĊIPRU
IL-GREĊJA
FRANZA
BNP PARIBAS
GROUPE CRÉDIT
AGRICOLE

• FRANZA
• IL-LUSSEMBURGU
• GROUPE BPCE

•
•
•
•
•

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

• SPANJA
• IL-PORTUGALL
• IS-SLOVAKKJA
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Anness 2: Rapport annwali dwar l-aċċess pubbliku għaddokumenti fl-2018
Dan ir-rapport annwali dwar l-aċċess għad-dokumenti huwa mfassal f’konformità malArtikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill
u tal-Kummissjoni (“ir-regolament dwar it-trasparenza”) (27). Huwa jkopri l-perjodu mill1 ta’ Jannar 2018 sal-31 ta’ Diċembru 2018 u huwa bbażat fuq id-data statistika, kif miġbura filqosor hawn taħt.
L-SRB huwa soġġett għar-regolament dwar it-trasparenza meta jindirizza l-applikazzjonijiet għal
aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma minnu, skont l-Artikolu 90(1) tar-Regolament (UE)
Nru 806/2014.
L-arranġamenti prattiċi għall-applikazzjoni tar-regolament dwar it-trasparenza mill-SRB huma
stabbiliti fid-deċiżjoni tal-SRB tad-9 ta’ Frar 2017 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti talBord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB/ES/2017/01), li ġiet adottata f’konformità mal-Artikolu 90(2) tarRegolament (UE) Nru 806/2014 (28).
AĊĊESS GĦAL DOKUMENTI TAL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI FL-2018
Fl-2018, l-SRB irċieva 74 talba inizjali u 36 applikazzjoni konfermatorja li jikkonċernaw madwar
55 dokument. Għandu jiġi nnotat li ħafna minn dawn it-talbiet kienu identiċi, u/jew l-istess ditta
legali talbet aċċess għad-dokumenti f’isem diversi klijenti. Dawn it-talbiet relatati mad-deċiżjoni
tal-SRB li jikkonċernaw ir-riżoluzzjoni tal-BPE.
F’dawn il-każijiet kollha, l-SRB ta aċċess parzjali għad-dokumenti peress li d-divulgazzjoni ta’
ċerta informazzjoni kienet iddgħajjef l-interessi protetti skont l-Artikolu 4 tar-regolament dwar
it-trasparenza.
L-aċċess parzjali u r-rifjuti kienu bbażati fuq l-eċċezzjonijiet li ġejjin għad-divulgazzjoni taddokumenti previsti fir-regolament dwar it-trasparenza:
 protezzjoni tal-interess pubbliku fir-rigward tal-politika finanzjarja, monetarja jew
ekonomika tal-UE jew ta’ Stat Membru (l-Artikolu 4(1)(a)(ir-raba’ inċiż) tar-regolament dwar
it-trasparenza);
 protezzjoni tal-interessi kummerċjali ta’ persuna fiżika jew ġuridika, inkluża l-proprjetà
intellettwali (l-Artikolu 4(2)(l-ewwel inċiż) tar-regolament dwar it-trasparenza);
 protezzjoni tal-privatezza u tal-integrità tal-individwu (l-Artikolu 4(1)(b) tar-regolament
dwar it-trasparenza);
 protezzjoni tal-iskop tal-ispezzjonijiet, tal-investigazzjonijiet u tal-awditi (l-Artikolu 4(2) (ittielet inċiż) tar-regolament dwar it-trasparenza); u
 protezzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet (l-Artikolu 4(3) tar-regolament dwar ittrasparenza).
(27) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
(28) Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura
uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond
Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, ĠU L 225, 30.07.2014, p.1-90.
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Huwa nnutat ukoll li wħud mid-dokumenti mitluba ma kinux jeżistu jew mhumiex fil-pussess
tal-SRB. B’hekk, l-SRB informa lill-applikanti dwar dan.
Fl-2018, l-SRB stabbilixxa reġistru pubbliku elettroniku ta’ dokumenti, aċċessibbli għall-pubbliku
fuq is-sit web tiegħu (https://srb.europa.eu/en/public-register-of-documents).
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Xogħol bix-xift, dmir ta’ standby

Benefiċċji u għotjiet oħra

Somma:

Sahra

Somma:

Spejjeż tar-reklutaġġ

Risistemazzjoni ta’ installazzjoni. gratifiki għassussistenza ta’ kuljum. spejjeż tat-tneħħija u talivvjaġġar

Somma:

A-1131

A-1132

A-1133

A-113

A-1140

A-1141

A-1142

A-1149

A-114

A-1150

A-115

A-1200

A-1201

A-120

Apprendisti

A-1130

Esperti nazzjonali sekondati

A-1111

A-1112

A-111

Benefiċċji ta’ espatrijazzjoni u ta’ residenza barranija

Somma:

A-1102

Benefiċċji tal-familja

A-110

Salarji bażiċi

A-1101

Deskrizzjoni tal-linja baġitarja

A-1100

Linja baġitarja

TITOLU I. NEFQA FUQ IL-PERSUNAL

1 804 000.00

1 534 000.00

270 000.00

60 000.00

60 000.00

483 000.00

37 000.00

40 000.00

400 000.00

6 000.00

5 883 000.00

4 600 000.00

320 000.00

123 000.00

840 000.00

1 410 000.00

150 000.00

1 260 000.00

29 453 912.00

3 100 000.00

2 400 000.00

23 953 912.00

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-impenn (1)

1 092 438.17

900 311.19

192 126.98

0.00

0.00

374 014.86

16 744.77

24 836.84

331 243.39

1 189.86

5 095 936.97

4 015 685.70

252 829.66

83 623.16

743 798.45

1 045 491.22

125 920.81

919 570.41

26 335 481.95

2 750 633.77

1 707 891.68

21 876 956.50

Ammont
impenjat
eżegwit (2)

Anness 3. Implimentazzjoni tal-Baġit għall-2019

60.56%

58.69%

71.16%

0%

0%

77.44%

45.26%

62.09%

82.81%

19.83%

86 62%

87.30%

79.01%

67.99%

88.55%

74.15%

83.95%

72.98%

89.41%

88.73%

71.16%

91.33%

% Impenjat (2)/
(1)

1 804 000.00

1 534 000.00

270 000.00

60 000.00

60 000.00

483 000.00

37 000.00

40 000.00

400.000.00

6 000.00

5 883 000

4 600 000

320 000.00

123 000.00

840 000.00

1 410 000.00

150 000.00

1 260 000.00

29 453 912

3 100 000.00

2 400 000.00

23 953 912.00

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-pagament (3)

1 051 706.90

900 311.19

151 395.71

0.00

0.00

374 014.86

16 744.77

24 836.84

331 243.39

1 189.86

5 095 936.97

4 015 685.70

252 829.66

83 623.16

743 798.45

1 045 491.22

125 920.81

919 570.41

26 335 481.95

2 750 633.77

1 707 891.68

21 876 956.50

Ammont
tal-pagamenti
eżegwiti (4)

58.30%

58.9%

56.07%

0%

0%

77.44%

45.26%

62.09%

82.81%

19 3%

86.62%

87.30%

79.01%

67.99%

88.55%

74.15%

83.95%

72.98%

89.41%

88.73%

71.16%

91.33%

% Imħallas (4)/
(3)

40 731 27.00

0.00

40 731.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RAL (C8)
Riportat (2)-(4)

711 561.83

633 688.81

77 873.02

60 000.00

60 000.00

108 985.14

20 255.23

15 163.16

68 756.61

4 810.14

787 063.03

584 314.30

67 170.34

39 376.84

96 201.55

364 508.78

24 079.19

340 429.59

3 118 430.05

349 366.23

692.108.32

2 076 955.50
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Somma:

Ristoranti u canteens

Somma:

Servizz mediku

Somma:

Kuntatti soċjali bejn il-persunal

Konċessjonijiet speċjali għal persuni b’diżabbiltà u
għotjiet ta’ għajnuna

Ċentri u edukazzjoni skolastika bikrija tat-tfal

Somma:

Taħriġ u korsijiet lingwistiċi ulterjuri għall-persunal

Somma:

Għajnuna amministrattiva minn istituzzjonijiet talKomunità

Servizzi interim

Somma:

Spejjeż tar-rappreżentanzi

Somma:

A-130

A-1400

A-140

A-1410

A-141

A-1420

A-1421

A-1422

A-142

A-1500

A-150

A-1600

A-1601

A-160

A-1700

A-170

TOTAL TAT-TITOLU I

Missjonijiet, dazju, spejjeż għall-ivvjaġġar u nefqa
anċillari

Deskrizzjoni tal-linja baġitarja

A-1300

Linja baġitarja

42 595 912.00

15 000.00

15 000.00

1 755 000.00

1 204 000.00

551 000.00

632 000.00

632 000.00

885 000.00

860 000.00

0.00

25 000.00

150 000.00

150 000.00

25 000.00

25 000.00

40 000.00

40 000.00

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-impenn (1)

36 812 315.48

1 000.00

1 000.00

1 601 504.09

1 054 000.00

547 504.09

503 245.61

503 245.61

705 736.72

689 337.96

0.00

16 398.76

44 922.00

44 922.00

3 079.98

3 079.98

9 463.91

9 463.91

Ammont
impenjat
eżegwit (2)

86.42%

6.67%

6.67%

91.25%

87.54%

99.37%

79.63%

79.63%

79.74%

80.16%

0%

65.60%

29.95%

29.95%

12.32%

12.32%

23.66%

23.66%

% Impenjat (2)/
(1)

42.595 912.00

15 000.00

15 000.00

1 755 000.00

1 204 000.00

551 000.00

632 000.00

632 000.00

885 000.00

860 000.00

0.00

25 000.00

150 000

150 000.00

25 000.00

25 000.00

40 000.00

40 000.00

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-pagament (3)

36 146 677.90

461.10

461.10

1 232 518.77

786 085.57

446 433.20

400 719.32

400 719.32

574 439.30

558 684.60

0.00

15 754.70

26 174.00

26 174.00

2 071.40

2 071.40

7 662.11

7 662.11

Ammont
tal-pagamenti
eżegwiti (4)

84.86%

3.07%

3.07%

70.23%

65.29%

81.02%

63.40%

63.40%

64.91%

64.96%

0%

63.02%

17.45%

17.45%

8.29%

8.29%

19.16%

19.16%

% Imħallas (4)/
(3)

665 637.58

538.90

538.90

368.985.32

267 914.43

101 070.9

102 526.29

102 526.29

131 297.42

130 653.36

0.00

644.06

18 748.00

18 748.00

1 008.58

1 008.58

1 801.80

1 801 80.00

RAL (C8)
Riportat (2)-(4)

5 783 596.52

14 000.00

14 000.00

153 495.91

150 000.00

3 495.91

128 754.39

128 754.39

179 263.28

170 662.04

0.00

8 601.24

105 078.00

105 078.00

21 920.02

21 920.02

30 536.09

30 536.09
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Spejjeż ta’ kera

Somma:

Assigurazzjoni

Somma:

Manutenzjoni u tindif

Somma:

Ilma, gass, elettriku, tisħin

Somma:

Għamara għall-bini

Somma:

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

Somma:

Tagħmir tal-ICT - Ħardwer u softwer

Manutenzjoni tal-ICT

Assistenza teknika ta’ programmazzjoni ta’ analiżi u
servizzi esterni oħrajn għall-amministrazzjoni talaġenzija

Tagħmir tat-telekomunikazzjoni

Somma:

Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

Somma:

Għamara

Somma:

Nefqa għad-dokumentazzjoni u għal-librerija

Somma:

Kartolerija u provvisti tal-uffiċċju

Somma:

A-200

A-2010

A-201

A-2020

A-202

A-2030

A-203

A-2040

A-204

A-2050

A-205

A-2100

A-2101

A-2103

A-2104

A-210

A-2200

A-220

A-2210

A-221

A-2250

A-225

A-2300

A-230

Deskrizzjoni tal-linja Baġitarja

A-2000

Linja baġitarja

TITOLU II. NEFQA AMMINISTRATTIVA

70 000.00

70 000.00

618 000.00

618 000.00

200 000.00

200 000.00

88 916.65

88 916.65

5 209 250.00

594 000.00

1 187 400.00

1 391 000.00

2 036 850.00

1 100 000.00

1 100 000.00

350 000.00

350 000.00

200 000.00

200 000.00

500 000.00

500 000.00

7 000.00

7 000.00

3 059 812.58

3 059 812.58

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-impenn (1)

38 885.14

38 885.14

486 956.25

486 956.25

86 988.30

86 988.30

88 916.65

88 916.65

4 586 623.45

339 879.21

1 175 474.03

1 319 740.04

1 751 530.17

901 339.42

901 339.42

214 987.72

214 987.72

168 146.97

168 146.97

483 666.85

483 666.85

5 547.32

5 547.32

3 041 802.88

3 041 802.88

Ammont
impenjat
eżegwit (2)

55.55%

55.55%

78.80%

78.80%

43 49%

43.49%

100%

100%

88.05%

57.22%

99.00%

94.88%

85.99%

81.94%

81.94%

61.43%

61.43%

84.07%

84.07%

96.73%

96.73%

79.25%

79.25%

99.41%

99.41%

% Impenjat (2)/
(1)

70 000.00

70 000.00

618 000.00

618 000.00

200 000.00

200 000.00

88 916 65.00

88 916 65.00

5 209 250.00

594 000.00

1 187 400.00

1 391 000.00

2 036 850.00

1 100 000.00

1 100 000.00

350 000.00

350 000.00

200 000.00

200 000.00

500 000.00

500 000.00

7 000.00

7 000.00

3 059 812.58

3 059 812.58

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-pagament (3)

31 108.11

31 108.11

415 671.57

415 671.57

75 199.50

75 199.50

1 471.93

1 471.93

3 298 741.62

93 044.27

708 610.62

860 668.03

1 636 418.70

859 412.05

859 412.05

64 563.79

64 563.79

140 807.07

140 807.07

387 884.86

387 884.86

4 437.86

4 437.86

3 016 802.88

3 016 802.88

Ammont
tal-pagamenti
eżegwiti (4)

44.44%

44.44%

67.26%

67.26%

37.60%

37.60%

1.66%

1.66%

63.32%

15.66%

59.68%

61.87%

80.34%

78.13%

78.13%

18.45%

18.45%

70.40%

70.40%

77.58%

77.58%

63.40%

63.40%

98.59%

98.59%

% Imħallas (4)/
(3)

7 777.03

7 777.03

71 284.68

71 284.68

11 788.80

11 788.80

87 444.72

87 444.72

1 287 881.83

246 834.94

466 863.41

459 072.01

115 111.47

41 927.37

41 927.37

150 423.93

150 423.93

27 339.90

27 339.90

95 781.99

95 781.99

1 109.46

1 109.46

25 000.00

25 000.00

RAL (C8)
Riportat (2)-(4)

31 114.86

31 114.86

131 043.75

131 043.75

113 011.70

113 011.70

0.00

0.00

622 626.55

254 120.79

11 925.97

71 259.96

285 319.83

198 660.58

198 660.58

135 012.28

135 012.28

31 853.03

31 853.03

16 333.15

16 333.15

1 452.68

1 452.68

18 009.70

18 009.70
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Assigurazzjoni mixxellanja

Il-kostijiet tat-traduzzjonijiet u l-interpretazzjonijiet
amministrattivi

Spejjeż tat-trasport u tal-ġarr

Konsulenza għan-negozju

Nefqa għal laqgħat ġenerali

Pubblikazzjonijiet

Nefqa amministrattiva oħra

Somma:

Spejjeż tal-posta u tal-konsenja

Somma:

Spejjeż ta’ telekomunikazzjoni

Somma:

A-2350

A-2351

A-2352

A-2353

A-2354

A-2355

A-2356

A-235

A-2400

A-240

A-2410

A-241

TOTAL TAT-TITOLU II

Spejjeż legali

Somma:

A-2330

Somma:

A-233

Imposti bankarji u imposti finanzjarji oħra

A-232

Deskrizzjoni tal-linja Baġitarja

A-2320

Linja baġitarja

13 160 088.00

255 892.00

255 892.00

60 000.00

60 000.00

1 439 216.77

20 000.00

50 000.00

20 000.00

1 237 216.77

55 000.00

50 000.00

7 000.00

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-impenn (1)

11 528 922.92

122 373.80

122 373.80

30 030.50

30 030.50

1 271 764.06

15 441.59

500.00

2 995.17

1 197 999.77

32 882.41

21 242.00

703.12

0.00

0.00

893.61

893.61

Ammont
impenjat
eżegwit (2)

87.61%

47.82%

47.82%

50.05%

50.05%

88.37%

77.21%

1%

14.98%

96.83%

59.79%

42.48%

10.04%

0%

0%

44.68%

44.68%

% Impenjat (2)/
(1)

13 160 088.00

255 892.00

255 892.00

60 000.00

60 000.00

1 439 216.77

20 000.00

50 000.00

20 000.00

1 237 216.77

55 000.00

50 000.00

7 000.00

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-pagament (3)

9 091 009.63

59 567.09

59 567.09

23 024.40

23 024.40

711 923.29

14 441.59

0.00

2 995.17

641 731.00

32 532.41

19 520.00

703.12

0.00

0.00

393.61

393.61

Ammont
tal-pagamenti
eżegwiti (4)

69.08%

23.28%

23.28%

38.37%

38.37%

49.47%

72.21%

0%

14.98%

51.87%

59.15%

39.04%

10.04%

0%

0%

19.68%

19.68%

% Imħallas (4)/
(3)

2 437 913.29

62 806.71

62 806.71

7 006.10

7 006.10

559 840.77

1 000.00

500.00

0.00

556 268 77

350.00

1 722.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

RAL (C8)
Riportat (2)-(4)

1 631 165.08

133 518.20

133 518.20

29 969.50

29 969.50

167 452.71

4 558.41

49 500.00

17 004.83

39.217

22 117.59

28.758

6 296.88

0.00

0.00

1 106.39

1 106.39

Ikkanċellat (1)(2)

RAPPORT ANNWALI 2018

57

48 380 000.00

Qafas ta’ riżoluzzjoni

Somma:

Komunikazzjoni

Missjonijiet

ICT operazzjonali

Somma:

Bord tal-Appell

Komunikazzjonijiet waqt kriżi

Kontinġenza għall-Fond

Legali u Litigazzjoni

Konsulenza u pariri

Kontinġenza f’każ ta’ kriżi

Somma:

TOTAL TAT-TITOLU III

B3-103

B-310

B3-111

B3-112

B3-113

B-311

B3-200

B3-201

B3-202

B3-203

B3-204

B3-205

B-320

BL

Ammont tatTranżazzjoni talApproprjazzjonijiet
tal-Impenji (1)
104 136 000.00

BAĠIT TOTALI TAL-SRB PARTI I 2018

325 000.00

15 000 000.00

5 000 000.00

3 000 000.00

2 250 000.00

1 000 000.00

12 530 000.00

8 730 000.00

1 625 000.00

2 175 000.00

9 275 000.00

210 000.00

1 150 000.00

Deskrizzjoni tal-linja Baġitarja

BAĠIT TOTALI TAL-SRB PARTI I 2018

26 575 000.00

Tħejjija tar-Riżoluzzjoni

B3-102

7 575 000.00

Attivitajiet ta’ appoġġ għall-Fond

B3-101

340 000.00

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-impenn (1)

Governanza

Deskrizzjoni tal-linja baġitarja

B3-100

Linja baġitarja

TITOLU III. NEFQA OPERAZZJONALI

67 379 634.23

Ammont
tal-Impenn
Eżegwit (2)

19 038 395.83

7 319 175.58

50 000 00.00

4 393 050.00

2 447 383.33

0.00

0.00

428 742.25

9 362 381.20

7 445 995.96

850 402.12

1 065 983.12

2 356 839.05

0.00

850 000.00

1 388 915.70

117 923.35

Ammont
impenjat
eżegwit (2)

64.70%

Com % (2)/(1)

39.35%

27.54%

15.38%

29.29%

48.95%

0%

0%

42.87%

74.72%

85.29%

52.33%

49.01%

25.41%

0%

73.91%

18.34%

34.68%

% Impenjat (2)/
(1)

104 136 000.00

Ammont tatTranżazzjoni talApproprjazzjoni
tal-Pagament (3)

48 380 000.00

26 575 000.00

325 000.00

15 000 000.00

5 000 000.00

3 000 000.00

2 250 000.00

1 000 000.00

12 530 000.00

8 730 000.00

1 625 000.00

2 175 000.00

9 275 000.00

210 000.00

1 150 000.00

7 575 000.00

340 000.00

Ammont tattranżazzjoni talapproprjazzjoni
tal-pagament (3)

51 100 923.59

Ammont
tal-Pagamenti
Eżegwiti (4)

5 863 236.06

1 077 266.16

804.86

242 835.00

510 796.67

0.00

0.00

322 829.63

3 899 578.48

2 417 564.57

732 462.76

749 551.15

886 391.42

0.00

0.00

781 915.70

104 475.72

Ammont
tal-pagamenti
eżegwiti (4)

49.07%

% Imħallas (4)/(3)

12.12%

4.05%

0.25%

1.62%

10.22%

0%

0%

32.28%

31.12%

27.69%

45.07%

34.46%

9.56%

0%

0%

10.32%

30.73%

% Imħallas (4)/
(3)

16 278 710.64

RAL (C8)
Riportat (2)-(4)

13 175 159.77

6 241 909.42

49 195.14

4 150 215.00

1 936 586.66

0.00

0.00

105 912.62

5 462 802.72

5 028 431.39

117 939.36

316 431.97

1 470 447.63

0.00

850 000.00

607 000.00

13 447.63

RAL (C8)
Riportat (2)-(4)

36 756 365.77

Ammont
ikkanċellat (1)-(2)

29 341 604.17

19 255 824.42

275 000.00

10 606 950.00

2 552 616.67

3 000 000.00

2 250 000.00

571 257.75

3 167 618.80

1 284 004.04

774 597.88

1 109 016.88

6 918 160.95

210 000.00

300 000.00

6 186 084.30

222 076.65

Ikkanċellat (1)(2)
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5 284 696.21

693.40

5 284 002.81

Impenjati qabel
l-2018

62 147 115.89

3 916.00

62 143 194.89

5.00

Total impenjat
fl-2018

67 431 812.10

4 609.40

67 427 197.70

5.00

Total
impenjat (2)

0.30%

100.00%

63.27%

100.00%

% Impenjat fuq
Approprjazzjoni
(2)/(1)

58 166 185.42

4 149.80

58 162 030.62

5.00

Total Imħallas (3)

B9-000

BL

Ibbilanċjar mir-riżerva

Il-linji baġitarji

30 371 897.59

Approprjazzjonijiet ta’
impenji
0.00

Impenji stabbiliti
0%

Impenjati %

30 371 897.59

Approprjazzjonijiet ta’
pagament

0.00

Pagamenti
eżegwiti

0%

22 066, 042
996.42

0.00

0.00

39 147 231.61

22 026 895 764.81

0.00

Approprjazzjonijiet
ta’ impenn
riportati (1)-(2)

30 371 897.59

Approprjazzjonijiet
ta’ impenji riportati

0.26%

90.03%

54.57%

100.00%

% Imħallas fuq
Approprjazzjoni
(3)/(1)

Imħallsa %

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

22 133 474 808.52

15 348 729 236.26

BAĠIT TOTALI TAL-SRB PARTI II

4 609.40
0.00

1 211.90

B4-031 Tariffi u spejjeż bankarji

106 574 429.31

22 026 895 764.81

5.00

Approprjazzjonijiet
Finali (1)

B4-032 Tariffi ta’ impenn għal
arranġamenti ta’ finanzjament
tranżitorju

1 331.04

15 348.726 693.32

Baġit disponibbli
fl-01/01/2018

B4-011 Redditi fuq l-investimenti

B4-010 Investimenti

B4-000 Użu tal-Fond fi ħdan
l-iskemi ta’ Riżoluzzjoni

Linji baġitarji

IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦALL-2018-PARTI II-FOND UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI
EŻEKUZZJONI TAL-BAĠIT/SORS TAL-FOND R0-DĦUL ASSENJAT-2018

30 371 897.59

Approprjazzjonijiet
ta’ pagamenti
riportati

22 075 308 623.10

0.00

459.60

48 412 398.69

22 026 895 764.81

0.00

Approprjazzjonijiet
ta’ pagament
riportati (1)-(3)
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Anness 4. Pjan ta’ stabbiliment għall-2018
L-għadd ta’ aġenti temporanji żdied bi 23.5 % minn 255 fl-2017 għal 315 fl-2018. Dan jikkorrispondi
għal 90 % tat-350 membru tal-persunal ippjanat.
Kategorija u grad (29)

2018
TA ppjanat

2017
Attwali

TA ppjanat

Attwali

AD 16

0

0

0

0

AD 15

0

0

0

0

AD 14

0

0

0

0

AD 13

3

0

0

0

AD 12

9

4

8

5

AD 11

8

2

6

0

AD 10

16

12

12

12

AD 9

35

13

20

9

AD 8

67

42

70

35

AD 7

50

32

32

24

AD 6

60

91

90

81

AD 5

30

53

40

34

278

249

278

200

AST 11

0

0

0

0

AST 10

0

0

0

0

AST 9

0

0

0

0

AST 8

0

0

0

0

AST 7

3

0

2

0

AST 6

3

0

2

0

AST 5

8

0

4

0

AST 4

13

11

6

8

AST 3

17

26

32

22

AST 2

2

1

2

1

AST 1

2

4

4

5

AST totali

48

42

52

36

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

2

0

0

0

AST/SC 3

12

0

10

0

AST/SC 2

3

2

5

2

Total AD

AST/SC 1

7

22

5

17

AST/SC totali

24

24

20

19

Għadd totali

350

315

350

255

AK

0

0

0

0

ENS

35

19

25

15

29

(29) TA: Aġent Temporanju; AD: amministratur; AST: assistent; SC: klerikali segretarjali u AK: aġent tal-kuntratt; ENS: espert nazzjonali
sekondat.
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Anness 5. L-għadd ta’ persunal skont in-nazzjonalità u
s-sess
Nazzjonalità*

2018
Persunal

2017
f’%

Persunal

f’%

BE

39

12.4%

36

14.1%

BG

11

3.5%

8

3.1%

CZ

3

1.0%

1

0.4%

DK

1

0.3%

1

0.4%

DE

23

7.3%

20

7.8%

EE

0

0.0%

0

0.0%

IE

5

1.6%

2

0.8%

EL

29

9.2%

20

7.8%

ES

33

10.5%

30

11.8%

FR

32

10.2%

26

10.2%

HR

6

1.9%

7

2.7%

IT

43

13.7%

31

12.2%

CY

2

0.6%

2

0.8%

LV

3

1.0%

3

1.2%

LT

4

1.3%

3

1.2%

LU

0

0.0%

0

0.0%

HU

4

1.3%

3

1.2%

MT

2

0.6%

2

0.8%

NL

7

2.2%

9

3.5%

AT

5

1.6%

5

2.0%

PL

16

5.1%

12

4.7%

PT

8

2.5%

6

2.4%

RO

23

7.3%

19

7.5%

SI

2

0.6%

0

0.0%

SK

3

1.0%

1

0.4%

FI

4

1.3%

3

1.2%

SE

1

0.3%

1

0.4%

UK
Total

6

1.9%

4

1.6%

315

100%

255

100.0%

*esklużi s-sitt membri tal-bord

Il-bilanċ bejn is-sessi huwa qrib li ndaqs f’termini ta’ volum assolut iżda għad irid jintlaħaq bilanċ
bejniethom f'termini ta’ grad fis-snin li ġejjin u sa fejn huwa possibbli. Kien hemm 153 aġent
temporanju mara u 162 irġiel impjegati fl-SRB fil-31/12/2018.

Ġeneru

2018

2017

Għadd

f’%

Għadd

f’%

Irġiel

162

51.4%

127

49.8%

Nisa

153

48.6%

128

50.2%
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DISTRIBUZZJONI TAS-SESSI SKONT IL-GRAD:

Grad / Sess

%
Nisa

Għadd
Irġiel

Nisa

Irġiel

Total

AD 12

0%

100%

0

4

4

AD 11

0%

100%

0

2

2

AD 10

25%

75%

3

9

12

AD 9

55%

45%

6

5

11

AD 8

47%

53%

20

23

43

AD 7

41%

59%

15

22

37

AD 6

44%

56%

38

48

86

AD 5

39%

61%

21

33

54

AST 4

77%

23%

10

3

13

AST 3

58%

42%

14

10

24

AST 2

100%

0%

1

0

1

AST 1

100%

0%

4

0

4

AST-SC2

100%

0%

2

0

2

AST-SC1

86%

14%

19

3

22

48.6%

51.4%

153

162

315

Total

RAPPORT ANNWALI 2018

Anness 6. Kontijiet finali tal-2018
RAPPORT TAL-POŻIZZJONI FINANZJARJA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2018 (EUR)
Deskrizzjoni

2018

ASSI MHUX KURRENTI

2017

Varjazzjoni

6 414 795 177.58

5 016 421.09

6 409 778 756.49

1 893 309.66

1 590 389.00

302 920.66

Assi fissi intanġibbli
Assi fissi tanġibbli
Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ
(mhux kurrenti)

2 014 645.40

3 426 032.09

- 1 411 386.69

6 410 887 222.52

-

6 410 887 222.52

-

-

-

Prefinanzjament fit-tul
Riċevibbli fit-tul

-

-

-

ASSI KURRENTI

18 588 621 194.24

17 453 972 513.21

1 134 648 681.03

937 368 284.82

-

937 368 284.82

Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ
(mhux kurrenti)
Prefinanzjament fuq perjodu qasir
Riċevibbli ta’ terminu qasir
Flus u ekwivalenti ta’ flus
ASSI TOTALI

6 704.50

45 000.00

- 38 295.50

15 996 771.82

7 667 972.39

8 328 799.43

17 635 249 433.10

17 446 259 540.82

188 989 892.28

25 003 416 371.82

17 458 988 934.30

7 544 427 437.52

DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI FINANZJARJA GĦALL-2018 (EUR)
Deskrizzjoni
DĦUL OPERATORJU
Dħul mhux tal-kambju minn kontribuzzjonijiet tal-fond
Dħul ieħor mhux tal-kambju minn kontribuzzjonijiet amministrattivi
Dħul operatorju tal-kambju ieħor
Dħul amministrattiv ieħor

2018

2017

Varjazzjoni

6 813 748 522.07

6 019 807 052.62

793 941 469.45

6 753 926 199.99

5 965 919 312.41

788 006 887.58

59 789 574.53

53 885 631.77

5 903 942.76

5 539.82

2 108.44

3 431.38

27 207.73

-

27 207.73

SPEJJEŻ OPERATORJI

- 59 747 290.06

- 53 788 735.44

- 5 958 554.62

Spejjeż amministrattivi

- 50 816 237.98

- 37 279 433.11

- 13 536 804.87

L-ispejjeż kollha tal-persunal

- 33 137 124.94

- 24 044 906.10

- 9 092 218.84

Spejjeż relatati ma’ assi fissi

- 2 144 990.89

- 1 104 981.86

- 1 040 009.03

- 15 534 122.15

- 12 129 545.15

- 3 404 577.00

- 8 931 052.08

- 16 509 302.33

7 578 250.25

6 754 001 232.01

5 966 018 317.18

787 982 914.83

12 796 298.77

7 362.81

12 788 935.96

Spejjeż amministrattivi oħrajn
Spejjeż operatorji
BILANĊ POŻITTIV/(DEFIĊIT) MINN ATTIVITAJIET OPERATTIVI
Dħul finanzjarju
Spejjeż finanzjarji

- 62 999 602.37

- 52 194 791.05

- 10 804 811.32

6 703 797 928.41

5 913 830 888.94

789 967 039.47

Qligħ straordinarju

-

-

-

Telf straordinarju

-

-

-

BILANĊ POŻITTIV/(DEFIĊIT) MINN PARTITI STRAORDINARJI

-

-

-

6 703 797 928.41

5 913 830 888.94

789 967 039.47

BILANĊ POŻITTIV/(DEFIĊIT) MINN ATTIVITAJIET ORDINARJI

RIŻULTAT EKONOMIKU TAS-SENA
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Anness 7. Proċeduri tal-akkwist imnedija fl-2018
It-tipi ta’ proċeduri ta’ akkwist imnedija fl-2018

Le

Miftuħa

3

Ristretta

0

Proċeduri nnegozjati b’valur baxx u b’valur medju
(1 000 > 14 999)

12

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

8

Akkwist speċjali nnegozjat skont l-Art. 11

14

Ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri taħt il-kuntratti qafas tal-SRB tal-lott 1 u 2 SRBOP12015 u SRBOP52017

4

PREŻENTAZZJONI DETTALJATA TAL-PROĊEDURI TA’ AKKWIST FL-2018
PROĊEDURI MIFTUĦA
NUMRU TAL-KUNTRATT

SUĠĠETT

STATUS

SRB/OP/1/2018

IL-PROVVISTA TA’ KONSULENZA STRATEĠIKA, INVESTIMENTI BANKARJI U PARIRI TA’ FINANZI
KORPORATTIVI

Qed issir valutazzjoni

SRB/OP/2/2018

PARIRI U ASSISTENZA DWAR SERVIZZI EKONOMIĊI & TA’ VALWAZZJONI

Qed issir valutazzjoni

SRB/OP/3/2018

IL-PROVVISTA TA’ SERVIZZ ESTERN FIL-ĦIN U MEZZI GĦALL-IŻVILUPP, IL-KONSULENZA U L-APPOĠĠ
FIL-QASAM TAS-SISTEMI TA’ INFORMAZZJONI

Qed issir valutazzjoni

PROĊEDURI NNEGOZJATI B’VALUR BAXX U B’VALUR MEDJU
NUMRU TALKUNTRATT
EUR 15 000 >
144 000

SUĠĠETT

STATUS

LIMITU MASSIMU MOGĦTI
(EUR)

SRB/NEG/1/2018

IL-PROVVISTA TA’ SERVIZZI PROFESSJONALI GĦALL-ORGANIZZAZZJONI MOGĦTIJA
TA’ SESSJONIJIET TA’ TAĦRIĠ/SESSJONIJIET TA’ ĦIDMA

140 000

SRB/NEG/4/2018

CATERING TA’ EMERĠENZA

MOGĦTI

15 000

SRB/NEG/8/2018

PARIR LEGALI

MOGĦTI

15 000

SRB/NEG/9/2018

IL-PROVVISTA TA’ DATA FINANZJARJA PERMEZZ TA’ BEJJIEGĦ TA’
DATA

IMNEDIJA

124 994

SRB/NEG/10/2018

FWC GĦAT-TAĦRIĠ FIL-LINGWI

MOGĦTI

115 000

SRB/NEG/28/2018

IL-PROVVISTA TA’ TAĦRIĠ FUQ SUĠĠETTI RELATATI MARRIŻOLUZZJONI

MOGĦTIJA

15 000

SRB/NEG/33/2018

TAĦRIĠ GĦALL-ANALITIKA TAD-DATA U L-INTELLIĠENZA FINNEGOZJU

MOGĦTI

15 000

SRB/NEG/40/2018

AWAY DAY TAL-SRB TAL-2019

IMNEDIJA
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PROĊEDURI SPEĊJALI NNEGOZJATI

NUMRU TAL-KUNTRATT
Art 11.1 (a) sa (f),
(g), (h), (i)

ĠUSTIFIKAZZJONI

SUĠĠETT

STATUS

AMMONT
MOGĦTI (EUR)

SRB/NEG/3/2018

11.1.b

Manutenzjoni u evoluzzjoni tas-“sistema ta’ ġbir
ta’ kontribuzzjonijiet” (CCS) u “mudell ta’ data ta’
responsabbiltà” (LDT)

Mogħti

10 000 000

SRB/NEG/12/2018

11.1.b

Abbonament premium tal-Financial Times

Mogħti

17 204

SRB/NEG/11/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħtija

80 000

SRB/NEG/16/2018

11.1.i

Il-provvista ta’ servizzi relatati mar-riżoluzzjoni

Mogħti

1 000 000

SRB/NEG/18/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħti

140 000

SRB/NEG/24/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħti

100 000

SRB/NEG/25/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħti

75 000

SRB/NEG/26/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħti

100 000

SRB/NEG/27/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħti

250 000

SRB/NEG/31/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħti

45 000

SRB/NEG/32/2018

11.1.b

Il-provvista ta’ Servizzi beck-online

Pendenti

SRB/NEG/36/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħti

45 000

SRB/NEG/38/2018

11.1.h

Il-provvista ta’ servizzi legali professjonali għal
litigazzjoni

Mogħtija

38 000

SRB/NEG/39/2018

11.1.g

Il-ħażna taċ-ċentru tad-data tal-irkupru tad-diżastri

Imniedi

IL-FTUĦ MILL-ĠDID TA’ KOMPETIZZJONI RELATATA MA’ RIŻOLUZZJONI

NUMRU TAL-KUNTRATT

SUĠĠETT

STATUS

AMMONT
MOGĦTI (EUR)

SRB/OP/1/2015 LOTT 1

IL-PROVVISTA TA’ ANALIŻI TA’ DIKJARAZZJONIJIET FINANZJARJI U PARIRI DWAR IL-KONTABBILTÀ - SC 5

MOGĦTIJA

1 000 000

SRB/OP/1/2015 LOTT 2

IL-PROVVISTA TA’ PARIRI U ASSISTENZA GĦAL VALWAZZJONI EKONOMIKA U FINANZJARJA - SC 12

MOGĦTIJA

1 500 000

SRB/OP/1/2015 LOTT 3

IL-PROVVISTA TA’ PARIRI LEGALI - SC 13

MOGĦTIJA

1 000 000

SRB/OP/5/2017

IL-PROVVISTA TA’ PARIRI LEGALI - SC 1

MOGĦTIJA

100 000

SRB/OP/5/2017

IL-PROVVISTA TA’ PARIRI LEGALI - SC 2

MOGĦTIJA

1 000 000

SRB/OP/5/2017

IL-PROVVISTA TA’ PARIRI LEGALI - SC 3

MOGĦTIJA

120 000
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Anness 8. Sommarju tal-Indikaturi Ewlenin talPrestazzjoni mill-programm ta’ ħidma tal-SRB għall201830
Għadd

L-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni tal-SRB
għall-2018

Mira

Valur

Kummenti

IT-TISĦIĦ TAR-RISOLVABBILTÀ GĦALL-BANEK KOLLHA
1

Pjanijiet ta’ riżoluzzjoni kompletament sostanzjali
għal gruppi bankarji koperti minn kulleġġi ta’
riżoluzzjoni taħt il-mandat dirett tal-SRB (30),
inkluża l-ewwel identifikazzjoni ta’ impedimenti
sostantivi u ta’ MREL fil-livell tal-entità materjali

100 %

100 %

In-numru jirrappreżenta r-rata ta’ tlestija preżunta sa
tmiem iċ-ċiklu attwali, kif deskritt fit-taqsima 3.2.1.1
tal-programm ta' ħidma SRB tal-2018. Il-valur finali
jassumi li l-ewwel valutazzjoni tar-riżolvibbiltà saret u
li l-miri tal-MREL fil-livell tal-entità ġew determinati
għall-entitajiet kollha rilevanti.

2

Jittejbu b’mod sostanzjali l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni
għall-gruppi bankarji mhux koperti mill-kulleġġi
ta’ riżoluzzjoni, taħt il-mandat dirett tal-SRB,
inkluża mira MREL vinkolanti fuq livell ikkonsolidat

75 %

82 %

In-numru jirrappreżenta r-rata ta’ tlestija sal-aħħar
taċ-ċiklu tal-2018 (li kkoinċida parzjalment ikkoinċida
mas-sena kalendarja tal-2019).

3

Evalwazzjoni ta’ abbozzi ta’ deċiżjonijiet ta’
riżoluzzjoni dwar LSIs taħt il-mandat dirett tal-NRA

100 %

100 %

L-abbozzi ta’ deċiżjonijiet ta’ riżoluzzjoni notifikati fl2018 ġew ivvalutati u sottomessi lis-Sessjoni Eżekuttiva
estiża tal-SRB għal deċiżjoni (uħud mis-Sessjonijiet
Eżekuttivi estiżi saru kmieni fl-2019).

Iffinalizzat sa
tmiem il-Q3

Iva

Il-qafas ta’ kooperazzjoni ġie rivedut u adottat
formalment mis-sessjoni plenarja tal-SRB fis17 ta’ Diċembru 2018.

Iva

L-SRB żviluppa politiki bħala gwida għall-IRTs fil-fażijiet
tal-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-operazzjonalizzazzjoni
tal-għodod ta’ riżoluzzjoni, b’referenza partikolari
għax-xogħol fuq l-għażla tal-għodod. Il-ħidma li saret
iffokat fuq il-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà u fuq l-iżvilupp
ulterjuri tal-politika għad-determinazzjoni tal-MREL.

L-ISTABBILIMENT TA’ QAFAS ROBUST TA’ RIŻOLUZZJONI
4

Reviżjoni tal-Qafas ta’ Kooperazzjoni mal-NRAs
tal-Istati Membri parteċipanti

5

Il-finalizzazzjoni tal-politiki ewlenin kollha
Sa tmiem il-Q3
rigward l-għodod ta’ riżoluzzjoni u l-istabbiliment
għall-politiki u sa
tal-politiki tal-MREL għal gruppi bankarji sinifikanti tmiem il-Q4 għallu l-aġġornament tal-manwal tal-ippjanar ta’
aġġornament
riżoluzzjoni kif xieraq
manwali

6

Ftehimiet ta’ kooperazzjoni (CoAgs) ma'
awtoritajiet rilevanti fl-Unjoni Bankarja u Stati
Membri mhux parteċipanti li jkopru istituzzjonijiet
sinifikanti u LSIs

Finalizzazzjoni
għall-Istati
Membri kollha talUnjoni Bankarja
u għal 50 %
tal-Istati Membri
mhux parteċipanti
sa tmiem il-Q4

Għadha għaddejja

Il-qasam wiesgħa ta’ arranġamenti ta’ kooperazzjoni
(CoAgs, MtQ, eċċ.) ingħata prijorità mill-ġdid fil-bidu
tal-2018. Konsegwentement, l-SRB iffoka fuq CoAgs
għall-G-SIBs tas-CMG (bi ftehim fuq livell tekniku
miksub f'Novembru 2018).
Arranġamenti dwar l-iskambju ta’ data ma’ Stati
Membri tal-Unjoni Bankarja rigward LSIs. Matul
l-2018, ġew esplorati diversi kanali. Sabiex jiġi ottimizzat
il-proċess, id-diskussjonijiet bejn l-SRB u l-NRAs dwar
il-fluss ta’ informazzjoni għadhom għaddejjin.
Arranġamenti ma’ Stati Membri mhux parteċipanti.
L-SRB beda n-negozjati: ħejja abbozz ta’ mudell għal
dawn l-MtQ u beda n-negozjati mal-BĊE-MSU. Wara
l-ftehim tal-BĊE, il-mudell tal-MtQ SRB-BĊE għandu jiġi
sottomess lill-awtoritajiet superviżorji u ta’ riżoluzzjoni
mhux parteċipantii.

7

Il-parteċipazzjoni b’mod attiv f’fora Ewropej u
internazzjonali rilevanti (b’mod partikolari l-EBA u
l-FSB) biex tiġi arrikkita l-ħidma tal-politika dwar
l-SRB u jiġu maqsuma l-pożizzjonijiet tal-politika
tal-SRB

Attendenza ta’
90 %

100%

Ir-rappreżentanti tal-SRB attendew il-laqgħat kollha
tal-gruppi ta’ ħidma u l-kompożizzjonijiet differenti
tal-EBA li jsegwi; rigward il-ħidma fi ħdan l-FSB, l-SRB
ipparteċipa u kkontribwixxa b’mod attiv fis-seba’ laqgħat
u fl-erba’ telefonati waqt konferenza kollha tal-Grupp
ta’ Tmexxija ta’ Riżoluzzjoni u l-gruppi rilevanti relatati
mar-riżoluzzjoni.

(30) Art. 7.2(a) u (b) SRMR.
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Għadd

L-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni tal-SRB
għall-2018

Mira

Valur

Kummenti

TWETTIQ TA' MMANIĠĠJAR TAL-KRIŻIIJIET EFFETTIV
8

Tingħata direzzjoni lill-koordinazzjoni tal-manwali
nazzjonali dwar l-immaniġġjar tal-kriżijiet

Tliet sessjonijiet
għallkoordinazzjoni
tal-manwali
nazzjonali

Tliet sessjonijiet
għallkoordinazzjoni
tal-manwali
nazzjonali

L-SRB ikkoordina influss ta’ xogħol fuq
l-operazzjonalizzazzjoni ta’ manwali nazzjonali
għall-immaniġġjar ta’ kriżijiet. Fl-2018 ġew organizzati
diversi telefonati u laqgħat mal-NRAs biex jiġu diskussi
r-riżultati tal-eżerċizzju u tiġi żgurata l-konsistenza
fil-ġurisdizzjonijiet kollha. Ix-xogħol ġie ppreżentat
fil-plenarja tal-SRB f'Jannar2019.

9

L-organizzazzjoni tas-sessjonijiet ta’ taħriġ dwar
l-użu tal-manwal operattiv tal-kriżi għall-persunal
rilevanti tal-SRB

3

3

L-idea tal-manwal operattiv tal-kriżi ġiet introdotta lillpersunal tal-SRB waqt attività tal-formazzjoni tat-tim
tal-SRB. Barra minn hekk, is-sustanza tal-manwal ġiet
ippreżentata u diskussa fuq bażi ta' unità individwali,
billi tqiesu l-involviment u l-esperjenza ta’ kull unità
f'każijiet ta' riżoluzzjoni.

10

Sessjonijiet ta’ prattika għall-persunal rilevanti
tal-SRB u l-NRAs fl-unjoni bankarja jew l-NRAs fi
Stati Membri mhux parteċipanti

Tliet eżerċizzji

Tliet eżerċizzji

L-SRB ħejja u/jew mexxa diversi sessjonijiet ta’ prattika
sabiex jittestja u jtejjeb aktar il-proċeduri ta’ mmaniġġjar
ta’ kriżijiet. Sabiex jiġu ttestjati livelli differenti ta’
kooperazzjoni, sessjoni ta’ prattika kienet tal-SRB
intern, oħra kienet flimkien ma' NRA, il-Kummissjoni u
l-BĊE, u l-aħħar waħda kienet ukoll ma’ awtoritajiet ta'
riżoluzzjoni mhux tal-Unjoni Bankarja.

L-OPERAZZJONALIZZAZZJONI TAL-SRF
11

Implimentazzjoni tal-pjan ta’ investiment
għall-2018

100%

100%

L-SRB beda investimenti ta’ titoli f’Mejju 2018 u
implimenta l-Pjan ta’ Investiment gradwalment f’żewġ
partijiet f’Mejju u Lulju 2018.

12

It-tħejjija ta’ dokumentazzjoni, inklużi t-termini u
l-kundizzjonijiet għall-użu tal-SRF

100%

100%

L-abbozzi ta’ mudelli għal xenarji ta' riżoluzzjoni
l-aktar probabbli diġà tħejjew. B'mod partikolari, (i)
dokumentazzjoni tal-faċilità ta’ self u kreditu, u (ii)
qafas ta’ garanzija għal dejn maħruġ ġdid, u bħala (iii)
garanzija ta’ aċċessorja.

13

Il-monitoraġġ tal-LFA u l-esplorazzjoni tal-użu
potenzjali ta’ mezzi alternattivi ta’ finanzjament
u l-kontribuzzjoni b'mod attiv għall-iżvilupp ta’
garanzija ta’ kontinġenza komuni għall-SRF

Sa Q3 2018

Q4 2018

It-termini ta’ referenza tal-garanzija ta’ kontinġenza
komuni għall-SRF ġew miftiehma f'Diċembru 2018.
L-LFAs ma ntużawx iżda l-Istati Membri ġew infurmati
kif xieraq dwar il-mezzi finanzjarji disponibbli għal kull
kompartiment.
Taħt l-influss tax-xogħol tat-TFCA, fl-2019 għadhom
jiġu diskussi alternattivi differenti għal-likwidità firriżoluzzjoni.

100%

Le

Is-sistema ta’ ppjanar ta' riżoluzzjoni tal-IMAS inħarġet
f'Diċembru 2018; esperjenzat dewmien ġenerali
sinifikanti fl-implimentazzjoni minħabba dewmien
fil-kunsinna mill-fornitur estern.
L-ewwel ħruġ tas-sistema ta’ immaniġġjar tal-kriżijiet
R4Crisis huwa ppjanat għal tmiem il-Q4 tal-2019. Matul
il-fażi tal-bidu tal-proġett, il-kamp ta’ applikazzjoni
kellu jiġi aġġustat mill-ġdid. Wara kjarifika tal-kamp ta’
applikazzjoni u analiżi dettaljata, il-proġett ġie propost
f'diversi ħarġiet.

Finalizzat sa
tmiem l-2018

Q3 2019

L-implimentazzjoni ta’ ċentru ta’ rkupru minn diżastri
huwa kompitu kumpless u esperjenzat dewmien
sinifikanti matul il-proċessi ta’ akkwist u l-kuntratti
qafas. Għalhekk, id-data skedata għall-implimentazzjoni
ġiet riveduta skont id-dipendenzi kollha bil-pjan ta’
kontinwità tan-negozju li qed jiġi żviluppat.

L-ISTABBILIMENT TA’ ORGANIZZAZZJONI EFFIKAĊI U EFFIĊJENTI
14

Il-ħruġ tal-ewwel verżjoni ta’ ambjent tal-ICT
għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni sa tmiem il-Q1 u
għall-immaniġġjar ta’ kriżijiet sa tmiem il-Q4

15

Implimentazzjoni ta’ ċentru tad-data tal-irkupru
ta' diżastri

67

68
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16

Amministrazzjoni f'waqtha tat-talbiet għal
konformità kollha u talbiet għal parir legali kif ukoll
każijiet ta’ litigazzjoni u bord tal-appell tal-SRB

90%

93.4%

Bħala medja, it-talbiet imsemmija ġew ittrattati fil-ħin
b’rata ta’ suċċess ta’ 93.4 %. 100 % tat-talbiet għal
litigazzjoni u l-każijiet tal-bord tal-appell tal-SRB ġew
ittrattati fil-ħin, filwaqt li t-talbiet għal konformità u
t-talbiet għal parir legali kellhom klassifikazzjoni ta’
96 % u 84 % rispettivament.

17

Ħlas f'waqtu ta’ fatturi

90%

98.7%

L-Artikolu 73 tar-Regolament Finanzjarju tal-SRB
jistabbilixxi l-iskadenzi għall-ħlasijiet fit-30/60/90 jum
(kalendarju), skont il-livell ta’ kumplessità tal-kuntratt.
Dan il-perjodu jibda mid-data ta’ riċeviment tal-fattura
mill-SRB u jispiċċa fid-data li fiha l-kont tal-SRB jiġi
ddebitat. Il-passi kollha meħtieġa għall-verifika,
l-approvazzjoni u l-ħlas tal-fattura għandhom jiġu
kkompletati f'dan il-perjodu.

18

L-implimentazzjoni tal-istandards ta’ kontroll
intern

Rapport ta’
valutazzjoni tarriskju sa tmiem
il-Q3

Iva

Ir-rapport ta’ identifikazzjoni u stima tar-riskju tal-SRB
madwar id-dinja ġie ffinalizzat f'Settembru 2018.
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Anness 9. Membri tas-Sessjoni Plenarja
MEMBRI TAS-SESSJONI PLENARJA FIL-31 TA’ DIĊEMBRU 2018
RWOL

ISEM

AWTORITÀ

President

Elke KÖNIG

SRB

Viċi-President

Timo LÖYTTYNIEMI

SRB

Membru tal-bord full-time

Mauro GRANDE

SRB

Membru tal-bord full-time

Antonio CARRASCOSA

SRB

Membru tal-bord full-time

Boštjan JAZBEC

SRB

Membru tal-bord full-time

Dominique LABOUREIX

SRB

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Romain STROCK

Il-Lussemburgu — Commission de Surveillance du Secteur
Financier

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Nicole STOLK-LUYTEN

In-Netherlands — De Nederlandsche Bank

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Dana MEAGER

Is-Slovakkja — Kunsill ta’ Riżoluzzjoni Slovakk

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Aldo GIORDANO

Malta — Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Riin HEINASTE

L-Estonja — Finantsinspektsioon (L-Awtorità Estonjana tasSorveljanza Finanzjarja u tar-Riżoluzzjoni)

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Klaus KUMPFMÜLLER

L-Awstrija — L-Awtorità Awstrijaka tas-Suq Finanzjarju

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Tuija TAOS

Il-Finlandja — L-Awtorità Finlandiża għall-Istabbiltà Finanzjarja

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Thorsten PÖTZSCH

Il-Ġermanja — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Luis Augusto Maximo DOS
SANTOS

Il-Portugall — Banco de Portugal

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Marko BOSNJAK

Is-Slovenja — Banka Slovenije

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Frédéric VISNOVSKY

Franza — Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Jaime PONCE HUERTA

Spanja — FROB (L-Awtorità Eżekuttiva ta’ Riżoluzzjoni Spanjola)

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Pierre WUNSCH

Il-Belġju — Il-Bank Nazzjonali tal-Belġju

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Michalis STYLIANOU

Ċipru — Il-Bank Ċentrali ta’ Ċipru

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Vasileios MADOUROS

L-Irlanda — Il-Bank Ċentrali tal-Irlanda

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Tomas GARBARAVIČIUS

Il-Litwanja — Il-Bank tal-Litwanja

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Maria MAVRIDOU

Il-Greċja — Il-Bank tal-Greċja

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Enzo SERATA

L-Italja — Banca d’Italia — L-Unità tar-Riżoluzzjoni

Membru maħtur minn Stat Membru parteċipanti li jirrappreżenta
lill-ARN

Jelena LEBEDEVA

Il-Latvja — Il-Kummissjoni Finanzjarja u tas-Swieq Kapitali

Osservatur f’konformità mal-Artikolu 3.2 tal-RoP tas-Sessjoni
Plenarja

Jesus SAURINA

Spanja — Banco de España — (L-Awtorità Spanjola tarRiżoluzzjoni Preventiva)

Osservatur

Ignazio ANGELONI

Il-Bank Ċentrali Ewropew
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Osservatur

Olivier GUERSENT

Il-Kummissjoni Ewropea — DĠ Stabbiltà Finanzjarja, Servizzi
Finanzjarji u Unjoni tas-Swieq Kapitali

Osservatur

Isabelle VAILLANT

L-Awtorità Bankarja Ewropea
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Anness 10. Glossarju
kulleġġi ta’ riżoluzzjoni

Stabbiliti skont l-Artikolu 88 tal-BRRD sabiex jikkoordinaw il-ħidma bejn l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp u l-NRAs
tal-Istati Membri mhux parteċipanti.

tim ta’ riżoluzzjoni intern

Stabbiliti skont l-Artikolu 83 tal-SRMR, sabiex l-abbozzar tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jiġi kkoordinat aħjar u sabiex jiġi żgurat
skambju bla xkiel tal-informazzjoni bejn l-NRAs. Inħolqu IRTs għall-gruppi bankarji kollha li kienu jiffurmaw entitajiet legali
inkorporati f’mill-inqas żewġ pajjiżi tal-Unjoni Bankarja.

proċess ta’ valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

Proċess li jsir kull sena fir-rigward tal-G-SIBs kollha għall-promozzjoni ta’ rapportar adegwat u konsistenti dwar ir-riżolvibbiltà
f’livell globali u għad-determinazzjoni ta’ x’għandu jsir sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet materjali rikorrenti fir-rigward tarriżolvibbiltà. Il-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà ssir fi gruppi għall-ġesjoni tal-kriżijiet.

rekwiżit minimu għal fondi proprji u
obbligazzjonijiet eliġibbli

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

l-ebda kreditur ma jmur agħar

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

garanzija ta’ kontinġenza komuni

Mekkaniżmu li għandu jiġi żviluppat matul il-perjodu tranżitorju tal-SRF, li ser jippermetti u jiffaċilita t-teħid ta' self mill-SRF
f’sitwazzjonijiet fejn l-SRF ma jkunx iffinanzjat biżżejjed mis-settur bankarju. Is-sistema tkun disponibbli bħala l-aħħar rimedju u
f’konformità sħiħa mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Fl-aħħar mill-aħħar, is-settur bankarju ser ikun responsabbli mill-ħlas
lura permezz ta’ imposti fl-Istati Membri parteċipanti kollha, inklużi kontribuzzjonijiet ex post.

pakkett għat-tnaqqis tar-riskju

Pakkett komprensiv ta’ riformi adottat mill-Kummissjoni Ewropea f'Novembru 2016, li kellu l-għan li jittrasponi diversi elementi
tal-qafas regolatorju internazzjonali bħat-TLAC fil-kuntest leġiżlattiv Ewropew permezz ta’ emendi għall-BRRD, l-SRMR, u
r-Regolament u d-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali. Il-koleġiżlaturi laħqu ftehim finali dwar il-Pakkett tat-Tnaqqis tar-Riskju
fil-bidu tal-2019.
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Kif tagħmel kuntatt mal-UE
Personalment
Madwar l-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni ta’
Europe Direct. Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb ċentru tiegħek fuq: https://europa.
eu/european-union/contact_mt
Bit-telefon jew permezz tal-posta elettronika
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni
Ewropea. Inti tista’ tikkuntattja dan is-servizz:
– permezz ta’ numru tat-telefon bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi
jistgħu jitolbu ħlas għal dawn it-telefonati),
– fuq in-numru standard li ġej: +32 22999696 jew
– permezz tal-posta elettronika fuq: https://europa.eu/european-union/contact_
mt

Kif issib informazzjoni dwar l-UE
Online
Informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija
disponibbli fuq is-sit web tal-Europa fuq: https://europa.eu/european-union/
index_mt
Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel jew tordna pubblikazzjonijiet tal-UE mingħajr ħlas u anke bi ħlas
minn: https://publications.europa.eu/mt/publications. Tista’ tikseb diversi kopji
ta’ pubblikazzjonijiet mingħajr ħlas billi tikkuntattja lil Europe Direct jew liċċentru ta’ informazzjoni lokali tiegħek (ara https://europa.eu/european-union/
contact_mt).
Dritt tal-Unjoni u dokumenti relatati
Sabiex ikollok aċċess għal informazzjoni legali mill-UE, inkluż id-dritt kollu talUnjoni mill-1952 fil-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, mur fuq EUR-Lex fuq:
http://eur-lex.europa.eu
Data miftuħa mill-UE
Il-Portal tad-Data Miftuħa tal-UE (http://data.europa.eu/euodp/mt) jipprovdi
aċċess għal settijiet ta’ data mill-UE. Id-data tista' titniżżel u terġa tintuża
mingħajr ħlas, kemm għal skopijiet kummerċjali u mhux kummerċjali.
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