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EESSÕNA
2017 oli Ühtsele Kriisilahendusnõukogule
(SRB) taas tegus aasta. Jätkasime enda kehtestamist pankade kriisilahendusasutusena
Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil. Kuigi jätkus värbamistegevus ja töötati välja poliitikad
ning asutusesisesed suunised, tuli sel aastal
tegelda ka esimese kriisilahendusjuhtumiga,
mis hõlmas üht Hispaania endist juhtivat pangandusgruppi (Banco Popular Español S.A.).
See Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimene
kriisilahendusjuhtum tõendas, et raamistik
on eesmärgipärane. Suutsime säilitada panga
kriitilised funktsioonid ning finantsstabiilsuse
Hispaanias ja isegi kaugemal, samas oli maksumaksja kaitstud.
2017. aastal keskendus Ühtne Kriisilahendusnõukogu tihedas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega (NRA) kriisilahenduskõlblikkuse võimalike takistuste tuvastamisele ja oma
pädevusalasse kuuluvate pankade abistamisele, et tõhustada nende kriisilahenduskõlblikkust. Oluline vahe-eesmärk oli Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta omavahendite
ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) poliitika väljatöötamine ja avaldamine. See on
põhivahend, millega tagatakse, et pangad on kriisilahenduskõlblikud, kuna selle kaudu saavad
kõik olulised sidusrühmad teavet ja selgust, eriti omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude pangaspetsiifiliste kohanduste, mahu ja kvaliteedi suhtes ning mida võib oodata
2018. aastal ja hiljem. 2017. aastal kehtestati esimest korda omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude siduvad eesmärgid konsolideeritud tasandil enamikule Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalas olevatele suurimatele pangandusgruppidele, samas teatati informatiivsed
eesmärgid enamikule muudele pangandusgruppidele. 2018. aastal tugineb Ühtne Kriisilahendusnõukogu sellele tööle.
2017. aastal jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu oma kriisivalmiduse parandamist praktiliste uuringute korraldamise ja oma sisemenetluste täiendava optimeerimisega. Märkimist väärib ka see,
et 2017. aastal kasvasid Ühtse Kriisilahendusfondi (SRF) toimivus ja suurus.
Rahvusvahelist koostööd tugevdati veelgi, näiteks allkirjastati koostöölepingud Föderaalse
Hoiustekindlustuskorporatsiooni (FDIC) ja Kanada Hoiustekindlustuskorporatsiooniga (CDIC).
Alati paremuse poole
Euroopa Kontrollikoda (ECA) avaldas 2017. aasta lõpus eriaruande, milles analüüsis Ühtse
Kriisilahendusnõukogu koostatud esimesi kriisilahenduskavu ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu
üldist valmisolekut. Ühtne Kriisilahendusnõukogu tunneb heameelt oma töö ulatusliku hindamise
üle ja nõustub enamiku kontrollikoja soovitustega. Siiski tuleb märkida, et kontrollikoja eriaruandes
vaadeldi Ühtse Kriisilahenduskogu 2016. aastal koostatud olukorra- ja kriisilahenduskavu. Paljud
kontrollikoja järeldustest on juba 2017. aastal koostatud kriisilahenduskavades arvesse võetud

või lisatud prioriteetidena 2017. aasta detsembris avaldatud mitmeaastasesse kavandamisja tööprogrammi (MAP). Sellest tulenevalt on kriisilahenduste kavandamine mitmeaastane
projekt ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu on esitanud selge tegevuskava selle kohta, kuidas
saada 2020. aastaks valmis kõigi selle pädevusalasse kuuluvate pangandusgruppide täielikud
kriisilahenduskavad.
Tulevikku vaadates
Mitmeaastases kavandamis- ja tööprogrammis määratletakse edasine tegevus ja Ühtse
Kriisilahendusnõukogu prioriteedid alates 2018. aastast. Omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude kindlaksmääramine on mitmeastmeline protsess. 2018. aastal tuleb kindlaks
määrata suuremate ja komplekssemate pankade omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude eesmärgid oluliste üksuste tasandil, samas tuleb siduvad eesmärgid
konsolideeritud tasandil kindlaks määrata kõigi muude pankade jaoks. Lisaks tuleb tulevastes
kriisilahenduse kavandamise tsüklites arvesse võtta keskseid asutusesiseseid poliitikaid, nt
kriitiliste funktsioonide määratlemine või avaliku huvi hindamine. Ühtne Kriisilahendusnõukogu
suhtleb pidevalt oma pädevusalasse kuuluvate pankadega, eriti spetsiaalsete töötubade
ja kogu tööstuse kaudu laiemalt ning tagab, et tööstus on täielikult teadlik omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude väljatöötamise ja kriisilahenduskõlblikkuse suurendamise
vajadusest. Kõigepealt on pankadel vaja muuta end ise kriisilahenduskõlblikuks ja töötada
välja vajalik omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue. Kuni valitsevad ranged
majandustingimused, saavad ja peavad pangad selle tööga alustama juba enne Ühtse
Kriisilahendusnõukogu tehtavaid määratlusi.
Arvestades praegu toimuvaid poliitilisi läbirääkimisi riski vähendamise paketi üle, eriti pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi (BRRD) ning ühtse kriisilahenduskorra
määruse (SRMR) läbivaatamist ning rahvusvahelise kogu kahjumikatmisvõime standardi (TLAC)
rakendamist Euroopa Liidu õigusesse, tunnustame kaasseadusandjate hiljutist tegevust kokkuleppe saavutamiseks ja toetame kolmepoolsete läbirääkimiste kiiret edenemist. Nõukogu näib
jagavat meie seisukohta, et allutatuse miinimumnõuded peaksid olema kaljuefektide mõju vältimiseks kohustuslikud mitte ainult globaalsetele süsteemselt olulistele pankadele (G-SIBd), vaid
ka muudele süsteemselt olulistele pankadele. On oluline, et õigusaktide läbivaatamine ei piiraks
kriisilahendusasutuste kaalutlusõigust omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
kohandamiseks pangaspetsiifilisel alusel, mis kajastab individuaalset riskantsust ja kriisilahendusstrateegiat. Samuti tuleks vastuvõetavates läbivaadatud eeskirjades vältida tarbetut keerukust.
Kui uued sätted on lõplikult valmis, lisatakse need Ühtse Kriisilahendusnõukogu kriisilahenduse
kavandamisprotsessi.
Luuakse ühtne kriisilahendusfond ning poliitiline kohustus on luua ühtse kriisilahendusfondi
ühine eelarvepõhine kaitsekord. Ühtne Kriisilahendusnõukogu osaleb aktiivselt peamise kasusaajana toimuvatel läbirääkimistel ning loodab kokkuleppe õigeaegsele saavutamisele sellel ülitähtsal teemal. Viimase abinõuna on vaja usutavat ja toimivat kaitsemeedet, et näidata euroala
suutlikkust tagada kriisilahendus ka suurtele ja komplekssetele pankadele.
Kõigi kriisilahendusasutuste jaoks on oluline rahastamine, st kriisilahenduse likviidsus. Seetõttu
jätkame selles olulises küsimuses tööd mitmes valdkonnas ka 2018. aastal. Loomulikult peavad
pangad eelkõige valmistuma likviidsete vahendite võimalikuks väljavooluks ja tagama piisavad
rahastamiskavad. Kriisi ajal uuritakse kõigepealt kõiki erasektori lahendusi. Kriisi lahendamisel
võib ka Ühtne Kriisilahendusnõukogu olla osa rahastamislahendusest. Isegi kaitsemeetmega ei
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LÜHENDID
pruugi ühtne kriisilahendusfond olla tõenäoliselt piisavalt suur, et tagada suure ja kompleksse
institutsiooni kriisi lahendamiseks piisav rahastus. Seepärast tuleb uurida alternatiivseid likviidsuse tagamise vahendeid, sh koos riikide keskpankade ja Euroopa Keskpangaga (EKP).
Riikide pankrotiõiguse lahknevus ja pankrotimenetluste erinevus Euroopas on endiselt peamine takistus täieõigusliku pangandusliidu saavutamiseks. Praeguses süsteemis võib võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõttele (NCWO) vastupidine stsenaarium põhjustada eri tulemusi
eri riikides olenevalt riiklikust pankrotikorrast. Lisaks võib juhul, kui pank on makseraskustes või
tõenäoliselt satub neisse, kuid puudub avalik huvi kriisilahenduse vastu, hilisem likvideerimine
osutuda riiklike pankrotimenetluste raames keeruliseks. Seepärast soovitab Ühtne Kriisilahendusnõukogu seadusandjatele tungivalt ühtlustada pankrotiõigus riikide tasandil, et luua võrdsed
tingimused.
Pangandusliit ei ole veel täielik. Euroopa hoiuste tagamise skeem (EDIS) on endiselt parlamendis
ja nõukogus arutlusel. See pangandusliidu kolmas sammas peab teoks saama ning Ühtne Kriisilahendusnõukogu loodab, et poliitilisel tasandil saavutatakse kiiresti kokkulepe, et saaks jätkata
tehnilise aruteluga.
2018. aastal on esmatähtis veelgi parandada head koostööd meie riiklike, Euroopa ja rahvusvaheliste sidusrühmadega. Mais ajakohastasid Ühtne Kriisilahendusnõukogu ja Euroopa Keskpank saadud kogemuste kajastamiseks vastastikuse mõistmise memorandumit (MoU). Samuti
on endiselt tihe Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja riiklike kriisilahendusasutuste vaheline koostöö.
Tuginedes liikmesriikide eksperditeadmistele ja oskusteabele sisemistes kriisilahendusmeeskondades (IRT), tagavad erikomisjonid proportsionaalsuse põhimõtet arvesse võttes asutusesiseste
poliitikate, tehniliste töösuundade väljatöötamise ja muidugi Ühtse Kriisilahendusnõukogu täiskogu istungite tasandil parimate võimalike lahenduste leidmise.
Lõpuks tahaksin tänada kõiki töötajaid, kriisilahendusnõukogu kaasliikmeid ja meie partnereid
riiklikul, Euroopa ning rahvusvahelisel tasandil nende pühendumuse ja koostöö eest, mis on toetanud Ühtse Kriisilahendusnõukogu tööd pankade muutmisel kriisilahenduskõlblikuks. Oleme
viimastel aastatel palju saavutanud, kuid teame ka, et lahendamist ootab veel mitu probleemi.
Tuginedes Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelmise aasta konverentsi pealkirjale „Building bank resolvability together“ (Loome koos panga kriisikõlblikkuse), ootame edaspidi koostööd selle teekonna edukaks jätkamiseks 2018. aastal ja pärast seda.

Elke König
Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees

AHWP

ajutine töörühm

LAA

kahjumikatmise summa

BRRD

pankade finantsseisundi
taastamise ja kriisilahenduse
direktiiv

JRC

Teadusuuringute Ühiskeskus

LDT

kohustuste andmevorm

LFA

laenukorralduse leping

LSI

vähem oluline asutus

MAP

mitmeaastane tööprogramm

MCC

turu usalduse puhver

MoU

vastastikuse mõistmise
memorandum

MREL

omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõue

MS

liikmesriik/liikmesriigid

NCA

riiklik pädev asutus

NCWO

võlausaldajate võrdse kohtlemise
põhimõte

NRA

riiklik kriisilahendusasutus

O-SII

muu süsteemselt oluline
ettevõtja

RAP

kriisilahenduskõlblikkuse
hindamine

RCA

rekapitaliseerimissumma

RWA

riskiga kaalutud vara

SI

oluline krediidiasutus

CCP

keskne vastaspool

CCS

osamaksete kogumissüsteem

CoAg

koostööleping

CS

Kriisilahendusnõukogu
sekretariaat

COFra

koostööraamistiku leping

EA

euroala

EBA

Euroopa Pangandusjärelevalve

ECON

Euroopa Parlamendi majandus- ja
rahanduskomisjon

EDIS

Euroopa hoiuste tagamise skeem

FAS

rahanduse
raamatupidamissüsteem

FMI

finantsturutaristu (nt keskne
vastaspool)

FSAP

finantssektori
hindamisprogramm

FSB

finantsstabiilsuse nõukogu

FTWP

täiendav kolmepoolne
tööprogramm

GLRA

konsolideerimisgrupi tasandi
kriisilahendusasutus

SME

väike ja keskmise suurusega
ettevõtja

G-SIB

globaalne süsteemselt oluline
pank

SRB

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

HR

personal

SRF

ühtne kriisilahendusfond

ICS

sisekontrollistandard(id)

SRM

ühtne kriisilahenduskord

ICT

info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia

SRMR

ühtse kriisilahenduskorra määrus

TFCA

IMF

Rahvusvaheline Valuutafond

koordineeritud tegevuse
rakkerühm

IPC

tagasivõtmatu maksekohustus

TLAC

kogu kahjumikatmisvõime

IRT

sisemine kriisilahendusmeeskond

WS

töösuund
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SISSEJUHATUS
Selles dokumendis esitatakse vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse (SRMR) artiklile 50
kriisilahendusnõukogu (SRB) 2017. aasta aruanne, milles kirjeldatakse kriisilahendusnõukogu
tegevust ja tulemusi 2017. aastal. Eelmisel aastal tehtud töö eesmärk oli kriisilahendusnõukogu
visiooni, ülesannete ja mandaadi saavutamine ja rakendamine.
(A) ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU VISIOON
Kriisilahendusnõukogu püüab saada usaldusväärseks ja tunnustatud kriisilahendusasutuseks,
millel on tugev kriisilahendussuutlikkus ja mis suudab kiiresti ning asjakohaselt, järjekindlalt ja
proportsionaalselt tegutseda ühtset kriisilahenduskorda kohaldatavates riikides asuvate pankade
tõhusa kriisilahenduskorra kehtestamisel ja täitmise tagamisel. Ühtse Kriisilahendusnõukogu
eesmärk on olla pankade kriisilahenduse valdkonna eksperdikeskus pangandusliidus ja mujal.
(B) ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ÜLESANNE
Kriisilahendusnõukogu on pangandusliidu keskne kriisilahenduse keskasutus. Koos
osalevate liikmesriikide (MS) riiklike kriisilahendusasutustega (NRAd) moodustab
see ühtse kriisilahenduskorra. Kriisilahendusnõukogu teeb tihedat koostööd riiklike
kriisilahendusasutuste, Euroopa Komisjoni (edaspidi „komisjon“), Euroopa Keskpanga (EKP),
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja riiklike pädevate asutustega. Nõukogu ülesanne on
tagada raskustes olevate pankade kriiside nõuetekohane lahendamine viisil, mis avaldaks
minimaalset mõju osalevate liikmesriikide ja muude riikide reaalmajandusele, finantssüsteemile
ning rahandusele. Kriisilahendusnõukogul on ennetav roll: lahendamist vajavate kriisiolukordade
teket ootamata keskendub kriisilahendusnõukogu kriisilahenduskõlblikkuse kavandamisele
ja tõhustamisele, et vältida panga maksejõuetuse võimalikku negatiivset mõju majandusele ja
finantsstabiilsusele.
(C) ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MANDAAT
Kriisilahendusnõukogu koostab finantsstabiilsuse suurendamiseks kriisilahenduse kavu tulevikku
suunatud tegevusena. Kui kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluv pank peaks sattuma
raskustesse või võib tõenäoliselt neisse sattuda ning vastab kriisilahenduskriteeriumidele,
teostab kriisilahendusnõukogu panga kriisilahenduse kriisilahendusskeemi kaudu.
Kriisilahendusnõukogu vastutab ka tööstuse rahastatava ühtse kriisilahendusfondi eest,
mis asutati lisarahastamiseks, et tagada teatud olukordades kriisilahenduse skeemide tõhus
kohaldamine. Lisaks teostab kriisilahendusnõukogu kogu kriisilahenduskorra ühtse toimimise
järelevalvet. Ühtne Kriisilahendusnõukogu loodi määrusega (EL) nr 806/2014 (edaspidi „ühtse
kriisilahenduskorra määrus“) ja see alustas tegevust Euroopa Liidu sõltumatu asutusena 1. jaanuaril
2015. Täieliku õigusliku mandaadi kriisilahenduse kavandamiseks ja kõikide kriisilahendusega
seotud otsuste vastuvõtmiseks sai asutus 1. jaanuaril 2016. Kriisilahendusnõukogul on oma töös
aruandekohustus sidusrühmade ees.

2017. AASTA ARUANNE

(D) ARUANDEKOHUSTUS
Ühtse kriisilahenduskorra määruses on sätestatud kindel sisuline ja töökindel raamistik, mille
kaudu antakse Euroopa Parlamendile (edaspidi „parlament“), Euroopa Liidu Nõukogule (edaspidi
„nõukogu“) ja komisjonile kriisilahendusnõukogu tegevuse kohta aru.
Üks aruandekohustuse täitmise peamisi vahendeid on aastaaruanne, mille kriisilahendusnõukogu
peab ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 50 lõike 1 punkti g kohaselt vastu võtma oma
täiskogul. Seejärel peab kriisilahendusnõukogu edastama aruande parlamendile, osalevate
liikmesriikide parlamentidele, nõukogule, komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale (edaspidi
„kontrollikoda“).
Kriisilahendusnõukogu esimees peab esitama aastaaruande avalikult parlamendile ja nõukogule
(ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 45 lõige 3). Ka osalevate liikmesriikide parlamendid
võivad esitada aastaaruande kohta põhjendatud tähelepanekuid, millele kriisilahendusnõukogu
vastab.
Kriisilahendusnõukogu annab ühtse kriisilahenduskorra määruse rakendamise kohta
aru parlamendi töös osalevate Euroopa kodanike esindajatele korrapäraselt toimuvate
avalikel kuulamistel ning ad hoc arvamuste vahetusel Euroopa Parlamendi majandus- ja
rahanduskomisjoni (ECON) kohtumistel kriisilahendusnõukogu esimehega. Nõukogu taotlusel
võidakse esimees ära kuulata ka nõukogus.
Kriisilahendusnõukogu peab parlamendi ja nõukogu esitatud küsimustele suuliselt või kirjalikult
vastama. Samuti võib osaleva liikmesriigi parlament kutsuda esimehe osalema arvamuste
vahetuses seoses asjaomase liikmesriigi majandusüksuste kriisilahendusega. Sellega seoses
osales esimees 11. detsembril 2017 Hispaania parlamendi istungil, kus käsitleti Banco Popular
Español S.A. kriisilahendust.
2017. aastal osales esimees parlamendis mitmel majandus- ja rahanduskomisjoni korraldatud
avalikul kuulamisel. Neist viimane peeti 4. detsembril 2017 ja seal tutvustas esimees Ühtse
Kriisilahendusnõukogu mitmeaastast kavandamisdokumenti ning 2018. aasta töökava.
Et anda üldsusele teavet ja pidada teabevahetust oma tegevuse, ülesannete ja mandaadi kohta,
pöördus kriisilahendusnõukogu aktiivselt sidusrühmade ning üldsuse poole, avaldades oma
veebilehel eriteavet (nt Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude poliitika), pidades dialoogi tööstusega ning korraldades Ühtse
Kriisilahendusnõukogu teise konverentsi. Esimees ja teised nõukogu liikmed külastasid ka üksikuid
riike, et tihendada ja tugevdada koostööd asjaomaste kohalike asutuste ning sidusrühmadega.
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE
2017. aasta saavutas Ühtse Kriisilahendusnõukogu ühe vahe-eesmärkidest, sest 2017. aasta
juunis sai Banco Populari juhtumist Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalas olevatest asutuste
esimene kriisilahendus, mida peeti üldiselt edukaks. Ühtne Kriisilahendusnõukogu edenes oma
kohustuste täitmisel oluliselt ka teistes valdkondades, täiustades kriisilahenduse kavandamist,
rakendades täiendavalt kriisilahendusvahendeid ja vastavaid kriisilahenduspoliitikaid, täpsustades
omavahendite ning kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitikat, suurendades kriisivalmidust,
rakendades täiendavalt ühtset kriisilahendusfondi, tugevdades rahvusvahelist ja regulatiivset
koostööd ning parandades tegevusprotsesse. Seepärast keskendus kriisilahendusnõukogu oma
töös järgmistele põhitegevusvaldkondadele:
(I)

Ühtse Kriisilahendusnõukogu üksuste
kriisilahenduskõlblikkuse tugevdamine;

ja

(II)

töökindla kriisilahendusraamistiku edendamine;

vähem

oluliste

asutuste

(LSId)

kõlblike kohustuste miinimumnõude kvaliteedi ja mahuga. 2017. aasta omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika avaldati ka Ühtse Kriisilahendusnõukogu
veebisaidil 20. detsembril 2017. 2017. aastal kehtestas Ühtne Kriisilahendusnõukogu
esimest korda enamikule suurimatest pangagruppidest omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude siduvad eesmärgid konsolideeritud tasandil, samas
edastati enamikule Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluvatest muudest
pangandusgruppidest informatiivsed eesmärgid, mille jaoks on olemas kriisilahenduskava.
Lisaks jätkus kriisilahenduste kavandamise juhendi koostamine ja oluliste poliitikameetmete
välja töötamine, näiteks kriitiliste funktsioonide tuvastamise, avaliku huvi hindamise või
kriisilahenduskõlblikkust takistavate tegurite tuvastamise meetmed.
‣‣

Rahvusvahelise koostöö osas jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu oma eksperditeadmiste
kasutamist ELi õigusloomeprotsessis ning rahvusvahelistes regulatiivorganites. Lisaks sellele
allkirjastas Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2017. aastal kaks koostöölepingut Föderaalse
Hoiustekindlustuskorporatsiooni ja Kanada Hoiustekindlustuskorporatsiooniga.

‣‣

Ühtse Kriisilahendusnõukogu arvutuste kohaselt kogus ühtne kriisilahendusfond
2017. aastal 6,6 miljardit eurot ex ante osamakseid. Ühtses kriisilahendusfondis hoitavad
summad moodustavad praegu kokku 17 miljardit eurot. Andmete kogumise, andmete
kontrollimise ja osamaksete arvutamise protsesse on viimasel aastal optimeeritud. Riiklikud
kriisilahendusasutused peaksid eeldatavasti ühtses kriisilahendusfondis hoitavat summat
veel suurendama, kandes üle 2018. aasta osamaksed hiljemalt 30. juuniks 2018.

‣‣

Oma püüdluses saada õhukeseks ja tõhusaks organisatsiooniks parandas Ühtne
Kriisilahendusnõukogu mitmeid siseprotsesse – ja mis kõige tähtsam – tõhustas oma
värbamistegevust. Töötajate arv kasvas 2016. aastaga võrreldes 55% ja 2018. aastal
kavatsetakse täita kõik ametikohad.

(III) tõhusa kriisiohje ettevalmistamine ja läbiviimine;
(IV) ühtse kriisilahendusfondi rakendamine;
(V) õhukese ja tõhusa organisatsiooni loomine.
Kriisilahendusnõukogu saavutas 2017. aasta tööprioriteetides esitatud põhieesmärgid ja
-tulemused olid järgmised.
‣‣

Banco Popular Español S.A. kriisilahendus 7. juunil 2017 oli Ühtse Kriisilahendusnõukogu
esimene kriisilahendusotsus. Kui kõik vajalikud tingimused olid täidetud, otsustas Ühtne
Kriisilahendusnõukogu, et aktsiate müümine Santander Groupile vastab kõige paremini
kriisilahenduse eesmärkidele. Seda kriisilahendust käsitlevat otsust peeti üldiselt edukaks,
sest sellega säilitati asutuse kriitilised funktsioonid, finantsstabiilsus ning välditi ühtse
kriisilahendusfondi ja riiklike vahendite kasutamist. Lisaks viidi läbi mitut horisontaalset
kriisivalmiduse algatust, et luua järjepidev lähenemisviis ja tagada parim võimalik
ettevalmistus.

‣‣

Oluliste krediidiasutuste (SId) ja vähem oluliste asutuste kriisilahenduskõlblikkuse
tagamiseks tegi Ühtne Kriisilahendusnõukogu sisemiste kriisilahendusmeeskondade kaudu
koostööd riiklike kriisilahendusasutustega, et koostada 2017. aastal 106 kriisilahenduskava,
ja aitas kaasa ELi muude konsolideerimisgrupi tasandi kriisilahendusasutuste koostatud
vastuvõtva riigi kavade välja töötamisele. Lisaks hindas Ühtne Kriisilahendusnõukogu
seoses oma järelevalvefunktsiooniga vähem oluliste asutuste üle 2047 meetme eelnõud
ja parandas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega oma järelevalvemeetodeid vähem
oluliste asutuste üle.

‣‣

Kriisilahenduste kavandamisel on omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue
pankade kriisilahenduse tagamisel üks peamistest vahenditest. 2017. aastal täpsustas
Ühtne Kriisilahendusnõukogu oma omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
poliitikat, millega kehtestati mitu pangaspetsiifilist kohandust seoses omavahendite ja

Ühtse Kriisilahendusnõukogu nõukogu liikmed 2018. aastal
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1. ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU PANKADE JA VÄHEM
OLULISTE ASUTUSTE
KRIISILAHENDUSKÕLBLIKKUSE
TUGEVDAMINE
Et täita oma ülesannet tagada raskustes olevate pankade ja piiriüleste asutuste kriisilahenduskõlblikkus minimaalse
mõjuga reaalmajandusele ning riigi rahandusele, on Ühtse Kriisilahendusnõukogu tegevuse põhiosa kõigi Ühtse
Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluvate pankade kriisilahenduskavade koostamine, milles sätestatakse
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude siduvad eesmärgid ning kriisilahenduskõlblikkuse takistuste
tuvastamine ja kõrvaldamine. Et tagada pangandusliidu kõigi pankade järjepidev kriisilahenduse kavandamise tegevus,
on vähem oluliste asutuste tõhusa järelevalvefunktsiooni edasine tugevdamine samuti keskne strateegiline valdkond.
Kogu selle tegevuse ajal osutus otsustava tähtsusega teguriks tihe koostöö riikklike kriisilahendusasutustega.

1.1. Ühtse Kriisilahendusnõukogu pankade kriisilahenduskavad
Kui 2017. aasta jaanuaris oli Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalas 139 panka, sh 130 pangandusgruppi, siis 2018. aasta
1. jaanuaril oli see arv 127 panka ja 119 pangandusgruppi. 2017. aastal lahkus pangad Ühtse Kriisilahendusnõukogu
pädevusalast kokku 12 panka ja 11 pangandusgruppi järgmistel põhjustel: liitumine ja omandamine (neli juhtumit, sh
üks kriisilahendusmeetmete tulemusena), likvideerimine (kaks juhtumit), panganduslitsentsi äravõtmine (üks juhtum)
ja enam oluliste asutuste hulka mittekuuluvate pankade (kaks juhtumit) või piiriüleste vähem oluliste asutuste (kaks
juhtumit) ümberkorraldamine.

2017. AASTA ARUANNE

Joonis 1. Ülevaade Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluvate pankade arvust liikmesriikide kaupa*

1. jaanuar 2017

31. detsember 2017

BE

8

8

DE

24

23

EE

2

2

IE

6

6

EL

4

4

ES

14

12

FR

14

12

IT

15

11

CY

5

5

LV

4

4

LT

3

3

LU

5

5

MT

3

3

NL

7

7

AT

11

9

PT

5

5

SI

3

3

SK

3

3

FI

3

2

139

127

KOKKU

ä

106 kavade arv + 5 vastuvõtva riigi juhtumit;
* Tabelis on iga liikmesriigi oluliste järelevalvealuste üksuste arv. Piiriüleseid vähemolulisi asutusi loendatakse
ainult liikmesriikides, kus asub nende peakontor.

25 kolleegiumidega rühma + 5 Euroopa kriisilahenduskolleegiumidega rühma
76 sisemist kriisilahendusmeeskonda
8 kriisiohjerühma, mida juhib Ühtne Kriisilahendusnõukogu

2017. AASTA PÕHITULEMUSED
1. KRIISILAHENDUSKAVADE ARV
Kui 2015. aasta detsembris oli olemas 36 kriisilahenduse üleminekukava, siis 2016. aastal
koostas kriisilahendusnõukogu sisemiste kriisilahendusmeeskondade kaudu koostöös riiklike
kriisilahendusasutustega 92 kriisilahenduskava, mis Ühtne Kriisilahendusnõukogu ka vastu
võttis. 2017. aasta jooksul kasvas Ühtse Kriisilahendusnõukogu koostatud kavade arv 106-ni (1),
lisaks aidati kaasa viie muu ELi konsolideerimisgrupi tasandi kriisilahendusasutuse (nt Bank of
England, Swedish National Debt Office ja Central Bank of Denmark) koostatud vastuvõtva riigi
kavade loomisele.
Seoses 2017. aasta kriisilahenduste kavandamise tsükliga võeti enamus pangandusgruppe
käsitlevaid kriisilahenduskavu Ühtses Kriisilahendusnõukogus vastu 2017. aasta neljanda kvartali
ja 2018. aasta esimese kvartali laiendatud täitevistungitel. 25 kriisilahenduskolleegiumiga grupi

(1) Mitme isiku suhtes kriisilahenduse algatamise strateegia puhul on pangandusliidus ühe kriisilahendusgrupi kohta ette nähtud üks kava.
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puhul (2), kelle jaoks on koostatud kriisilahenduskava, võetakse 2017. aasta kriisilahenduskavade
otsused vastu hiljemalt 2018. aasta teises kvartalis, võimaldades konsulteerimisprotsessiks
nõutavat neljakuulist perioodi, nagu on ette nähtud pankade finantsseisundi taastamise ja
kriisilahenduse direktiivis (BRRD) ning delegeeritud määruses kolleegiumide toimimise kohta (3).

Tabel 1. Kriisilahenduste kavandamise tsükkel 2015–2017
Kavade liigid
Ühtse Kriisilahendusnõukogu koostatud
kriisilahenduskavad
Vastuvõtva riigi kavad

2015

2016

2017

36

92

106

0

6

5

1.2. Ühtse Kriisilahendusnõukogu järelevalve vähem
oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamisel ja otsuste
tegemisel
Kuigi riikklikud kriisilahendusasutused vastutavad otseselt vähem oluliste asutuste eest (7), aitab
Ühtse Kriisilahendusnõukogu järelevalve vähem oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamisel
ja otsuste tegemisel kaasa ühtse kriisilahenduskorra tõhusale ning järjepidevale toimimisele.
2017. aastal vastutasid riiklikud kriisilahendusasutused pangandusliidus kokku 2821 vähem
olulise asutuse kriisilahenduse kavandamise eest (8).
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
1. MEETMETE EELNÕUDE HINDAMINE

2. KRIISILAHENDUSKAVADE SISU
Lisaks arvule on kriisilahenduskavade põhjalikkus suurenenud ka pärast Ühtse
Kriisilahendusnõukogu poliitikate pidevat arendamist mitmel teemal, eriti Ühtse
Kriisilahendusnõukogu poliitikad kriitiliste funktsioonide, omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude (4), finantsturutaristutele juurdepääsu ja talitluspidevuse kohta.
Lisaks toetas kriisilahenduskavu ka vahetu koostöö pangandusgruppidega mitmesugustel
kriisilahenduse teemadel. Ühtne Kriisilahendusnõukogu järgib ka pangandusgrupile määratud
prioriteeditasemest sõltuvat modulaarset lähenemisviisi, et saavutada üldeesmärk koostada
2020. aastaks kõigi selle pädevusalasse kuuluvate pankade täielikud kriisilahenduskavad,
välja arvatud juhul, kui olulised muudatused panga struktuuris viivitavad kriisilahenduse
kavandamisprotsessi või kui täismahus kriisilahenduse kavandamine ei ole asjakohane (5).
Riskantsemate pankade prioriseerimine kriisilahenduse kavandamisel on kooskõlas kontrollikoja
2017. aasta aruandes esitatud soovitustega ja rakendab neid (6).
3. OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUETE OTSUSED
Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue on üks Ühtse Kriisilahendusnõukogu
peamistest vahenditest selle pädevusalasse kuuluvate pankade kriisilahenduskõlblikkuse
saavutamiseks. Selleks on vaja põhjalikult analüüsida pankade spetsiifilisi riskiprofiile ja
kriisilahendusstrateegiaid, samuti teabevahetust ja koordineerimist mitmete sidusrühmadega,
nt riiklikud kriisilahendusasutused, pädevad asutused, kriisilahenduskolleegiumi liikmed
või pangad. 2017. aasta tsükli lõpus kehtestati esimest korda omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude siduvad eesmärgid konsolideeritud tasandil enamikule Ühtse
Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluvatest suurimatest pangandusgruppidest,
samas edastati enamikule Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluvatest muudest
pangandusgruppidest informatiivsed eesmärgid, mille jaoks on olemas kriisilahenduskava.

Järelevalvevolituste osana sai Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2017. aastal riiklikelt
kriisilahendusasutustelt 2047 meetme eelnõu (nt kriisilahenduskavad, lihtsustatud kohustuste
ning omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kohaldamise otsused ning otsused
lisada üksus kriisilahendusse), mille tulemusel võttis Ühtse Kriisilahendusnõukogu täiskogu
(9) vastu 19 otsust. Ühtne Kriisilahendusnõukogu avaldas oma arvamust vastavalt ühtse
kriisilahenduskorra määruse artikli 31 lõike 1 punktile d kaheksa juhtumi puhul. 2047 teatatud
meetme eelnõust 504 olid kriisilahenduskavade eelnõud (vt tabel 2, riikide jaotus). Ainult 3,8%
neist nägid eelistatud tegevusena ette kriisilahendust. 2017. aastal teatatud kriisilahenduskavad
hõlmasid 497 vähem olulist asutust (10) ehk 17,6% 2821 vähem olulistest asutustest, mille jaoks
on nõutav kriisilahenduse kavandamine.
2. PAREMAD TÖÖMEETODID VÄHEM OLULISTE ASUTUSTE JÄRELEVALVEKS ÜHTSES
KRIISILAHENDUSKORRAS
2017. aastal alustas Ühtne Kriisilahendusnõukogu ka projekti teha koostööd riiklike
kriisilahendusasutustega kriisilahendusmeetodite kohaldamiseks vähem olulistele asutustele,
et tagada vähem oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamise ühtlustamine ühtse
kriisilahenduskorra raames. Selleks leppisid riiklikud kriisilahendusasutused kokku töökava.
Lisaks peab Ühtne Kriisilahendusnõukogu vähem oluliste asutuste järelevalvefunktsiooni
raamistikus haldama varajase hoiatamise süsteemi vastavalt Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja
riikide vähem oluliste asutuste vahel sõlmitud koostöö raamlepingu asjakohastele sätetele.
Riiklikud kriisilahendusasutused peavad teavitama Ühtset Kriisilahendusnõukogu vähem oluliste
asutuste finantsseisundi halvenemise märkidest, et Ühtsel Kriisilahendusnõukogul oleks võimalik
neid hoolikalt jälgida ja valmistuda võimalike kriisimeetmete eelnõu õigeaegseks hindamiseks.
Seoses vähem oluliste asutuste kriisilahenduskavade ja kriisiohjamise hindamisega arutati riiklike
kriisilahendusasutustega proportsionaalset lähenemisviisi, et keskenduda olemasolevatele
ressurssidele vastavalt iga juhtumi olulisusele.

(2) Piiriülese Euroopa jalajäljega grupid väljaspool pangandusliitu.
(3) Komisjoni 23. märtsi 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1075.

(7) Välja arvatud piiriülesed vähem olulised asutused, mis kuuluvad vahetult Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse.

(4) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/item_1_-_public_version_mrel_policy_-_annex_i_-_plenary_session.pdf

(8) Riiklike kriisilahendusasutuste teatatud arvud.

(5) Vt ka „Ühtse Kriisilahendusnõukogu mitmeaastane kavandamis- ja tööprogramm“, lk 17.

(9) Mitmel juhul olid üksikteated seotud mitme kriisilahenduskava projektiga.

(6) Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 23, „Ühtne Kriisilahendusnõukogu: keeruka pangandusliiduga seotud töö on alanud, kuid pikk tee on
veel ees“, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2017 (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_ET.pdf ).

(10) Mõnel juhul sai Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2017. aastal sama asutuse kohta mitu teadet, sest need viitasid näiteks eri kavandamistsüklitele või esitati Ühtsele Kriisilahendusnõukogule mitme otsuse eelnõu.
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Tabel 2. 2017. aastal (1.1.2017–31.12.2017) teatatud kriisilahendusmeetmete projekti jaotus

MS

Teatatud meetmete eelnõude
koguarv

Lihtsustatud
kohustuste kohaldamise otsus

Kriisilahenduskavad

Omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude seadistus

BE

0

DE

1489

1488

EE

12

4

IE

13

EL

0

ES

67

FR

19

IT

1

CY

0

LV

1

LT

0

LU

5

MT

0

NL

1

1

AT

424

424

PT

0

SI

0

SK

9

4

5

FI

6

1

3

2

2047

1535

504

6

Kokku

Otsus üksuse
likvideerimise
kohta

1
4

4

Ühtse Kriisilahendusnõukogu tegevuse keskne prioriteet on tugeva kriisilahendusraamistiku
loomine ja täiustamine. Seoses sellega keskenduti põhitegevustes tõhusa kriisilahenduste
kavandamise ja kriisiohje sisepoliitikate ja -standardite vastuvõtmisele ning kriisilahendusega
seotud õigusloomele ja regulatiivsele tegevusele tihedas koostöös ja teabevahetuses kesksete
osalejatega rahvusvahelisel tasandil.

13

38

2. KRIISILAHENDUSRAAMISTIK

29
19
1

2.1. Vahendid ja poliitikad

1

2017. aastal arendas Ühtne Kriisilahendusnõukogu edasi oma välja töötatud vahendeid ja
poliitikaid, et parandada kriisilahenduse kavandamist ja tagada horisontaalne järjepidevus. Nende
hulka kuuluvad juhendid, tehnilised märkused ja vormid, mis aitavad kaasa kriisilahenduskavade
koostamisele. Uute vahendite ja poliitikate komplekt on lisatud kriisilahenduse kavandamise
käsiraamatusse, mille avalik versioon vaadatakse läbi ja ajakohastatakse vastavalt 2018. aastal.
Seda tööd tehti tihedas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega ja asjaomaste komiteede
töö raames. Ühtne Kriisilahendusnõukogu arendas edasi omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude poliitikat ja tegevuse järjepidevuse suuniseid, keskendudes kriitiliste teenuste
tuvastamisele, kaardistamisele ja hindamisele ning ettevalmistavate meetmete vajadusele, sh
hoidla nõuded, kriisilahenduskindlad lepingutingimused, teabenõuded ja teenuse osutamise
mudelid.

5

2017. AASTA PÕHITULEMUSED
2

1. KRIISILAHENDUSE KAVANDAMISE KÄSIRAAMAT
2017. aastal täiustas Ühtne Kriisilahendusnõukogu kriisilahenduse kavandamise käsiraamatut
uute horisontaalsete suunistega, mida kasutada kriisilahendusvahendite kasutuselevõtu
kavandamis- ja täitevtappidel, eelkõige kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisel ja sildasutuse
vahendite kasutusele võtmisel. See töö toimus seoses avaliku huvi hindamise ja ühistute
ning hoiupankade kriisilahenduskõlblikkuse ja eripärade tuvastamisega. Seda tööd jätkatakse
2018. aastal. Käsiraamatu avalik versioon (11) ajakohastatakse 2018. aastal pärast poliitika
edasist arengut. Dokument sisaldab asjakohast teavet kriisilahenduse kavandamise kohta, sh
poliitikaküsimustes (nt strateegiline ärianalüüs, eelistatud kriisilahenduse strateegia, finantsiline
ja tegevuse järjepidevus kriisilahenduses, info- ja teabeedastuskavad, kriisilahenduskõlblikkuse
hindamine ja panga arvamus).

(11) Ühtne Kriisilahendusnõukogu, „Introduction to Resolution Planning“ (Sissejuhatus kriisilahenduse kavandamisse), Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2016 (avaldatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu veebilehel, https://srb.europa.eu/en/node/163).
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2. OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUETE POLIITIKA

vt tekstiboks 1).

(a) Üldsätted
2016. aastal kehtestas Ühtne Kriisilahendusnõukogu informatiivsed eesmärgid, et valmistada
pangad ette tulevikus oodatavateks omavahendite ning kõlblike kohustuste miinimumnõueteks.
2017. aastal täiendas Ühtne Kriisilahendusnõukogu oma omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude poliitikat, rakendades mitmeid pankadele ette nähtud kohandusi, mis olid
suunatud omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude mahule ning kvaliteedile.
Lisaks kehtestas Ühtne Kriisilahendusnõukogu konsolideeritud tasandil siduvad nõuded
enamikule oma pädevusalasse kuuluvatele kõige suurematele ja komplekssematele pankadele
ja kriisilahenduskolleegiumiga pankadele. (lisateave, vt jaotis 1.1.3).
Joonis 2. Ühtse Kriisilahendusnõukogu omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika ajakava aastaks 2017

TEKSTIBOKS 1. VÕIMALIKUD OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE
MIINIMUMNÕUDE EESMÄRGI KOHANDUSED VASTAVALT ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUDE POLIITIKALE 2017. AASTAKS
kahjumikatmise summa (LAA) Kahjumikatmise summa kalibreerimine jääb (nagu
ka 2016. aastal) omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude delegeeritud
määruses 2016/1450 (edaspidi „delegeeritud määrus“) vaikimisi ette nähtud kahjumikatmise summa tasemele, võtmata arvesse pangaspetsiifilisi kohandusi.

28. nov 2
016
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jaan 2017
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veebr
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2017

20. dets 20
17
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2017

Rekapitaliseerimissumma (RCA). Delegeeritud määruses määratletud rekapitaliseerimise vaikimisi summa jääb lähtepunktiks rekapitaliseerimissumma määramiseks
2017. aastal. Nõuetekohaste põhjendustega pankadevahelisel alusel on rekapitaliseerimissumma arvutamiseks kasutatava riskiga kaalutud vara summa kohandused siiski
võimalikud. Need korrigeerimised viitavad järgmisele.
(1) Bilansi vähenemise mõju. Pangandusgrupi makseraskustesse sattumine, eriti
kui selle põhjus oli krediidiriskist tulenev kahju, võib vahetult pärast kriisilahendust
põhjustada väiksema bilansi. Ühtne Kriisilahendusnõukogu piirab maksimaalse bilansi vähenemist, et kohandada riskiga kaalutud vara summat kuni 10% koguvarast.
(2) Taastamiskavade kasutamine. Riskiga kaalutud vara summa vähendamiseks
vajalike taastamisvalikute arv on piiratud nendega, mida saab kiiresti rakendada,
eeldades, et pank ei saanud neid varajases sekkumis- ega taastamisfaasis kasutada.
(3) Ümberkorraldamiskava loovutamine ja müük. Kui ümberkorralduskavas sõnastatud meetmed on õiguslikult siduvad ja tähtajalised, on Ühtsel Kriisilahendusnõukogul võimalus riskiga kaalutud vara summat vastavalt kohandada.
Peale rekapitaliseerimissumma riskiga kaalutud vara summa komponendi korrigeerimist, ei ole 2017. aastal rekapitaliseerimise summat vaikimisi korrigeeritud.

(b) Sihttase ja jaotumine
Üldiselt oli omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude lähenemisviis 2016. aastal
lähtepunkt omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude arvutamiseks 2017. aastal.
2017. aasta omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika võimaldab siiski
pangaspetsiifilist korrigeerimist. Need korrigeerimised tehakse rekapitaliseerimissumma
(RCA) arvutamisel aluseks võetud riskiga kaalutud varade suhtes, sh turu usalduse puhver
(omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude delegeeritud määruse artikli 2 lõige 3)
(12) ja viitavad ühele järgmisest kolmest võimalusest: bilansi vähendamise mõju, finantsseisundi
taastamise võimaluste kasutamine või võõrandamiste ja müükide ümberkorralduskava (lisateave,
(12) Komisjoni 23. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1450

Turu usalduse puhver (MCC). Lisaks rekapitaliseerimise summa korrigeerimisele, mis
omakorda mõjutab turu usalduse puhvri suurust, ei tehtud 2017. aastal turu usalduse
puhvri lisakohandusi. Turu usalduse puhver jääb samaks nagu 2016. aastal ehk tasemele, mis võrdub krediidikontori aruandes tooduga, millest on lahutatud 125 baaspunkti.
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Lisaks käsitletakse Ühtse Kriisilahendusnõukogu omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude 2017. aasta poliitikas mitme isiku suhtes kriisilahenduse algatamise strateegiaga
pankade eripära, et võimaldada eri kriisilahendusgruppide eraldi lahendamise põhimõtet
ning seega vähendada ülekandumise riske. Mitme isiku suhtes kriisilahenduse algatamise
strateegiaga grupis arvestatakse konsolideeritud omavahendite ja kõlblike kohustuskohustuste
miinimumnõude eesmärke kriisilahendusgrupi tasandil ning need põhinevad järgmisel: täielikes
järelevalve- ja hindamismenetlustes kohaldatavad kapitalinõuded, kriisilahendusgrupi riskiga
kaalutud koguvara, muudes kriisilahendusgruppides osalemisest tulenevad võimaliku oodatava
kahjumikatmise summa (LAA) kohandused ja nende kriisilahendusgruppidega jääkkokkupuute
rekapitaliseerimissumma vajadustest tulenevad kohandused.
(c) Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kvaliteet
Ühtne Kriisilahendusnõukogu on veelgi tõhustanud oma poliitikat seoses omavahendite ja
TEKSTIBOKS
2.miinimumnõude
ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
ALLUTATUSE
kõlblike
kohustuste
kvaliteediga. Lisaks globaalsete
süsteemseltPOLIITIKA
oluliste pankade
allutatuse võrdlusalusele, mis võeti kasutusele 2016. aastal, kehtestas Ühtne Kriisilahenduskogu
muudele
süsteemselt
olulistele olulised
asutustele
minimaalse
parandada
(1) Globaalsed
süsteemselt
pangad
peavadallutatuse
vastama võrdlusaluse,
minimaalseleetallutatuse
tasemele:
kriisilahenduskõlblikkust ja piirata võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise riski.

Globaalsete süsteemselt oluliste pankade minimaalne allutatus = 13,5% rekapitaliseerimissumma
+ turu
usalduse täpsustades
puhver
Kohustuste
kõlblikkuse osas
on edenetud,
kõlblike kohustuste nõudeid.
(2) Muude süsteemselt oluliste ettevõtjate puhul kehtestatakse allutatuse võrdlusalus
Muude süsteemselt oluliste ettevõtjate = 12% rekapitaliseerimissumma + turu
usalduse puhver
Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta kriisilahenduse kavandamistsüklis jälgitakse potentsiaalset pangaspetsiifilist lisakapitalinõuet võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtte riski vähendamiseks, mis põhineb kohustuslikel väljajätmistel. Ühtne Kriisilahendusnõukogu analüüsib
võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtte probleeme üksikasjalikumalt 2018. ja 2019. aastal.

(d) Teabevahetus
Ühtne Kriisilahendusnõukogu tegi 2017. aastal tihedat koostööd tööstusega. Lisaks kahepoolsetele
kohtumistele ja töötubadele pankadega korraldas Ühtne Kriisilahendusnõukogu 21. novembril
uue tööstusdialoogi omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika selgitamiseks.
Avaldus omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude 2017. aasta poliitika kohta avaldati
20. detsembril 2017.
(e) Edasine areng
Ühtne Kriisilahendusnõukogu jätkab lähiaastatel tööd, kasutades sama lähenemisviisi, et kehtestada
hiljemalt 2020. aastal omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude siduvad eesmärgid
konsolideeritud ning konsolideerimata tasandil kõikidele pankadele, mis täiendab eesmärki saada
hiljemalt 2020. aastal valmis kõigi selle pädevusalasse kuuluvate pankade täielikud kriisilahenduskavad.
Alates 2018. aastast ajakohastatakse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude otsuseid
regulaarselt, võttes arvesse pankade struktuuri ja riskitaseme võimalikke muudatusi, samuti
õigusraamistiku võimalikke muudatusi ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu lähenemisviisi täiustamist.
Eelkõige kehtestatakse kriisilahenduskolleegiumidega pankade omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude 2018. ja 2019. aasta tsükli siduvad eesmärgid konsolideeritud tasandil, samuti
kehtestatakse vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele siduvad eesmärgid konsolideerimata tasandil.
Kolleegiumideta pankade puhul on prioriteetsete pankade kriisilahenduskavade keskne eripära 2018.
aasta tsükli siduva eesmärgi lisamine konsolideeritud tasandil; muudele pankadele kehtestatakse
üksnes informatiivne eesmärk.
Joonis 3. Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude tegevuskava ja järgmised etapid

TEKSTIBOKS 3. AKTSEPTEERITAVATE INSTRUMENTIDE ERIJUHTUMID
(1) Struktureeritud väärtpaberid on omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudest
vaikimisi välja jäetud. Erandkorras võib struktureeritud väärtpabereid iga juhtumi puhul eraldi
käsitleda abikõlblikena, kui: a) võlainstrumendist
tuleneva kohustuse põhisumma on emiteerimise ajal ette teada, see on fikseeritud ja seda
ei mõjuta tuletisinstrumendi tunnuseid (ainult
tingimusele vastava kohustuse summaga); ja b)
selle tuletisinstrumendi suhtes ei kohaldata mingit tasaarvestuskokkulepet ja selle hindamisel ei
kohaldata pankade finantsseisundi taastamise ja
kriisilahenduse direktiivi artikli 49 lõiget 3.
(2) Vaikimisi on omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudest välja jäetud katmata eelisnõudeõiguseta hoiused, välja arvatud juhul, kui
on tõendeid selle kohta, et neid ei ole võimalik
üheaastase tähtaja jooksul eemaldada.
(3) Jaeinvestorite võetud kohustused on omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
järgi abikõlblikud ning Ühtsel Kriisilahendusnõu-

kogul puudub õiguslik alus, mis välistaks need
kohustused ex ante ja ühtselt õigusraamistiku
alusel. Kuid liiga suurt osa abikõlblike instrumentide jaeomanikest võib pidada kriisilahendusel
takistuseks.
(4) ELi-väliste õigusaktide alusel emiteeritud kohustused on vaikimisi välistatud, välja arvatud juhul,
kui pank suudab tõendada, et nende kohustuste
allahindlust või nõudeõiguste teisendamist tunnistavad selle kolmanda riigi kohtud
(5) Väljaspool ELi asuvate üksuste emiteeritud kohustused ei ole omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude järgi abikõlbulikud.
Vähemusosalus tütarettevõtetes tunnistatakse
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude järgi abikõlblikuks ulatuses, mis on kajastatud ELi emaettevõtte omavahendites, kui välismaine tütarettevõte on osa ELi emaettevõtte
kriisiohjerühmast.

Ü
Ü
►

►
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2.2. Kriisilahenduse kavandamise andmed

kriisilahenduskavades ja see annab muu hulgas ametiasutuste hindamisteks teavet, kas oleks
asjakohane asetada pangad kriisilahenduse alla, kui nad peaksid sattuma makseraskustesse.

Kriisilahenduse kavandamise protsessis ning eriti kriisi või kriisi lahendamise korral on äärmiselt
oluline, et pangad suudaksid esitada kohustuste andmed juhtumipõhiselt ja standardvormis.
Et vähendada vigu ja suurendada tõhusust, peavad kriisilahendusasutused suutma koguda,
säilitada, töödelda ja analüüsida andmeid täisautomaatselt. Kriisilahenduse kavandamise muu
põhiline andmekogumine toimus kriitiliste funktsioonide vormi ja finantsturutaristu vormi abil.

Selle töö lihtsustamiseks töötas Ühtne Kriisilahendusnõukogu välja võrdlusanalüüsi vahendi,
mis koondab enesehindamiste tulemused ja võrdleb vormide eri elemente eri riikides asuvate
pankade vahel. Erinevalt kohustuste andmevormist on kriitiliste funktsioonide vorm täielikult
Exceli-põhine, nagu ka Ühtse Kriisilahendusnõukogu välja töötatud analüüsivahendid selles
sisalduva teabe võrdlusanalüüsiks. Võrdlusanalüüs oli Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta
tööprogrammi üks põhitulemustest.

2017. AASTA PÕHITULEMUSED
1. KOHUSTUSTE ANDMEVORM
2017. aastal jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu vastavalt oma tööprogrammi eesmärkidele
automatiseeritud andmekogumissüsteemi rakendamist, et võtta vastu ja analüüsida Ühtse
Kriisilahendusnõukogu pädevusalas olevate suuremate pangandusgruppide kohustuste
andmeid. Kohustuste andmevormiga (LDT) kogutud andmeid kasutati kriisilahenduse
kavade väljatöötamiseks, eelkõige pankade kahjumikatmisvõime hindamiseks ja andmete
analüüsimiseks horisontaalse poliitika perspektiivis. 2017. aasta andmekogumise oluline tunnus
oli XBRLi (13) kasutamine. XBRL on aruandlusstandard, mida kasutavad juba sellised ametiasutused
nagu Euroopa Pangandusjärelevalve aruandluse ühtlustamiseks finantsaruandluse ühtse
aruandlusraamistiku (COREP) ja finantsaruandlusraamistiku (Finrep) kaudu. Tihe koostöö ja
teabevahetus pankade ja riiklike kriisilahendusasutustega oli keskne tegur nende muudatuste
edukaks rakendamiseks.
Lisaks aruandlusele üksikasutuse, (alam-)konsolideeritud ja kriisilahenduse rühmade tasandil pidid
mõned pangad esitama üksiktasandil granulaarset teavet ühe juriidilise isiku suhtes kriisilahenduse
algatamise ulatuses. Kõige olulisem on, et 2016. aasta võimaluste piires aruandluse asemel paluti
pankadel esitada kohustuste andmevormi juhistele vastavalt täielik granulaarse (lepingutaseme)
teabe kogum. Kohustuste granulaarsete andmete vajadus ei piirdu kohustuste ja nõudeõiguste
teisendamise vahendi võimaliku kohaldamisega, vaid on eriti oluline ka selleks, et võimaldada
kriitiliste funktsioonidega seotud kohustuste eraldamist, kui eelistatud kriisilahendusstrateegia
alus on ettevõtte võõrandamine või sildasutuse vahendid. See uus standard võimaldab kogutud
andmete paremat struktureerimist, kvaliteedikontrolli, jagamist ja analüüsi ning on sobiv vahend
Ühtse Kriisilahendusnõukogu kasvavate andmekogumisvajadustega kohanemiseks.
Pärast andmekogumis- ja analüüsitsükli lõpetamist paluti riiklikel kriisilahendusasutustel anda
tagasisidet 2017. aasta kogemuse ning ka meetodite kohta, kuidas andmekogumisprotsessi
edaspidi täiustada. Selle tagasiside ja oma kogemuste põhjal on Ühtne Kriisilahendusnõukogu
juba alustanud muudatuste tegemist 2018. aasta andmekogumisprotsessi, mida muudeti
minimaalselt ning mis edastati aegsasti pankadele ja riiklikele kriisilahendusasutustele, et neil
oleks võimalik muudatusteks õigeaegselt valmistuda.
2. KRIITILISTE FUNKTSIOONIDE VORM
Kriisilahendusasutused vajavad ajakohastatud teavet selle kohta, kas asutused täidavad kriitilisi
funktsioone. Kui kolmandatele isikutele osutatavad pangandusteenused on kriitilise tähtsusega,
võib nende äkiline katkestamine oluliselt mõjutada finantsstabiilsust ja/või reaalmajandust.
Seepärast peavad kriisilahendusasutused kriisilahenduse esimese eesmärgi kohaselt püüdma
säilitada kriitiliste funktsioonide pidevust.
2017. aastal kogus Ühtne Kriisilahendusnõukogu kriitilise tähtsusega funktsioonide vormi
kaudu oma pädevusalas olevate pankade enesehinnangud kriitiliste funktsioonide kohta.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu ja riiklikud kriisilahendusasutused vaatasid saadud aruanded
läbi ning arutasid neid pankadega, et jõuda kriitilisuse osas lõppjäreldusele. Järeldus kajastub
(13) XBRL.

2018. aastal toimub andmete kogumine samamoodi, vähesed muudatused tulenevad Ühtse
Kriisilahendusnõukogu ja riiklike kriisilahendusasutuste 2017. aasta tsüklis saadud kogemustest.
3. FINANTSTURUTARISTU VORM
Kui asutus satub makseraskustesse, peab kriisilahendusasutustel olema täielik teave
finantsturutaristu teenuste osutajatest (finantsturutaristu ja vahendajaid, kes pakuvad makse-,
arveldus- või tasaarveldusteenuseid), keda kõnealune asutus kasutab. Jätkuv juurdepääs
finantsturutaristutele on oluline selleks, et asutus saaks jätkata oma pangandustegevust, eriti
majandusele olulisi kriitilisi funktsioone.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu kogub sellist teavet kriisilahenduse kavandamise protsessis
finantsturutaristu vormina. Vorm tugineb komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1066 VIII lisale.
Vormi kasutatakse andmete kogumiseks Excel-vormingus, et valmistada ette kriisilahenduskavades
strateegilistele ärianalüüsidele vastavad peatükid.

2.3. Finantsstabiilsuse analüüs
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
2017. aastal asutas Ühtne Kriisilahendusnõukogu eriüksuse, et toetada oma kriisilahenduse
kavandamist ja kriisiohjetegevust, kasutades töökindlat finantsstabiilsuse analüüsi, mis tuleb
välja töötada asjakohaste ning parimate tavade metoodika ja andmete alusel. Üksuse töö
aitab kaasa paljudes kriisilahenduse küsimustes, näiteks avaliku huvi hindamine, kriitilised
funktsioonid, kriisilahendusvahendite valimine, vara hindamine ning kohustuste ja nõudeõiguste
teisendamine. Üksuse eesmärk on jälgida riske, haavatavust ja muid pangandus- ning
finantsturgude arenguid, mis on asjakohased kriisilahenduse suhtes ning riiklike kriisilahenduse
suhtes ning riiklike kriisilahendusasutuste kogemuste põhjal, kasutades finantsvõimendusena
muude asjaomaste asutuste (nt Euroopa Keskpanga, Euroopa Komisjoni, riiklike keskpankade ja
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevust.
Kuigi üksuses ei ole kõik ametikohad täidetud, on üksus aidanud kaasa hiljutiste
kriisilahendusjuhtumite avaliku huvi hindamisele. Eeldatavasti täidetakse 2018. aastal üksuse kõik
ametikohad. Samuti saab see kriisilahenduskomitee kaudu kasu ka riiklike kriisilahendusasutuste
tasandi finantsstabiilsuse valdkonna eksperditeadmistest.
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2.4. Koostöö riiklike asutuste, Euroopa institutsioonide
ja ELi-väliste asutustega

2017. AASTA ARUANNE

EUROOPA
LIIDU
NÕUKOGU

2017. aastal jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu koostööd oluliste sidusrühmadega, nt Euroopa
institutsioonid, pangandusliiduliikmesriikide ja pangandusliiduväliste liikmesriikide ning
mitmesuguste ELi mittekuuluvate riikide riigiasutused. Pidev koostöö Euroopa ja rahvusvahelisel
tasandil tagab teabe, töösuunade ning parimate tavade püsiva vahetamise ning on seega Ühtse
Kriisilahendusnõukogu tööks oluline. See tugevdab mitte ainult kriisilahenduse raamistikku, vaid
parandab ka Ühtse Kriisilahendusnõukogu nähtavust.
2017. AASTA PÕHIARENGUD

1. KOOSTÖÖ RIIKLIKE KRIISILAHENDUSASUTUSTEGA ÜHTSE
KRIISILAHENDUSKORRA RAAMES
Ühtne Kriisilahendusnõukogu jätkas ühtse kriisilahenduskorra raames ka tihedat koostööd
riiklike kriisilahendusasutustega, mis on sätestatud ühtse kriisilahenduskorda reguleerivates
eeskirjades. See näeb ette, et riiklikud kriisilahendusasutused on täiskogu liikmed ja osalevad
ad hoc erakorralistel laiendatud täitevistungitel. Riiklikud kriisilahendusasutused osalevad
ka Ühtse Kriisilahendusnõukogu komiteedes, võrgustikes ja rakkerühmades. 2017. aastal oli
koostöö riiklike kriisilahendusasutustega hädavajalik, et edendada kriisilahenduse kavandamise
tegevust sisemistes kriisilahendusmeeskondades ning arendada asutusesiseseid poliitikaid
ja tehnilisi töösuundi kriisilahenduskomitee igakuistel kohtumistel. See kehtib ka koostöö
kohta riiklike kriisilahendusasutustega ühtse kriisilahendusfondi riiklike investeerimis- ja
osamaksete komiteedes, et täita ühtse kriisilahendusfondi toimimisega seotud tegevusi,
ning eelarve halduskomitees. Lisaks kutsuti riiklikke kriisilahendusasutusi osalema Ühtse
Kriisilahendusnõukogu korraldatud koolitusprogrammides ning nad aitasid aktiivselt kaasa
koolitusprogrammidele, mis 2017. aastal keskendusid peamiselt Ühtse Kriisilahendusnõukogude
ja riiklike kriisilahendusasutuste uute töötajate sissejuhatavatele koolitustele ning konkreetsetele
pankadele vajalike kriisilahendusega seotud õigus- ja finantsküsimustele. Samuti alustati 2017.
aastal koostööraamistiku lepingu läbivaatamis, mis on oluline osa Ühtse Kriisilahendusnõukogu
ja riiklike kriisilahendusasutuste vahelise koostöö raamistikust.

2. KOOSTÖÖ EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA
EUROOPA
PARLAMENT

Vastavalt Ühtse Kriisilahendusnõukogu avalikule aruandekohustusele
kutsuti Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees 2017. aastal mitu korda
Euroopa Parlamenti. Esimees tutvustas 2016. aasta aastaaruannet
majandus- ja rahanduskomisjoni 11. juuli avalikul kuulamisel ja
mitmeaastase kavandamis- ja 2018. tööprogrammi 4. detsembri avalikul
kuulamisel. Aasta jooksul osales esimees mitmel muul kuulamisel
ja teabevahetuses, sh ühes, mis oli seotud kesksete vastaspoolte
(CCPde) kriisilahendusega. Ühtne Kriisilahendusnõukogu jätkas
tihedat koostööd ja teabevahetust majandus- ja rahanduskomisjoni
sekretariaadiga kõigis kriisilahendusnõukogu mandaadi küsimustes
ning vastas parlamendi küsimustele õigeaegselt ja ammendavalt.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu jälgis hoolikalt asjaomaste dokumentide
õigusloomeprotsessi ja komiteede koosolekuid, eriti riski vähendamise
paketi arengut.

EUROOPA
KESKPANK

Samuti tugevdas Ühtne Kriisilahendusnõukogu oma sidemeid ja
koostööd nõukoguga paljudes valdkondades ning jätkas korrapäraselt
Malta ja Eesti eesistumisperioodidel teabevahetust nende prioriteetide
teemal. Kui teda kutsuti, osales esimees eurorühma koosolekutel.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu aitas kaasa eurorühma töörühma
ning majandus- ja rahanduskomitee tööle ja osales selles riski
vähendamise paketi, kogu kahjumikatmisvõime (TLAC) rakendamise,
kriisilahenduskõlblikkuse raamistiku tugevdamise ja hoiuste tagamise
küsimustes. Ühtne Kriisilahendusnõukogu osutas tehnilist tuge ja tegi
esitlusi nendel teemadel ajutise töörühma (AHWP) koosolekutel seoses
Euroopa hoiuste tagamise skeemiga (EDIS), kus ta on alaline liige, ja
kutsumise korral nõukogu finantsteenuste töörühmas. 2017. aastal
jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu tehnilise eksperditeadmiste
pakkumist, et edendada ühise koordineeritud tegevuse rakkerühmaga
(TFCA) seoses Ühtse Kriisilahendusnõukogu ühise eelarvepõhise
kaitsekorra arutelusid.

2017. aastal jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu koostööd ja
teabevahetust keskpangaga vastavalt vastastikuse mõistmise
memorandumile (MoU). Keskpank ja SRB pidasid 2017. aasta mais
kõrgetasemelise kohtumise, et arutada tegevus- ja poliitikaküsimusi.
Keskastme juhtide tasandil korraldati igas kvartalis kohtumisi või
videokonverentse, et käsitleda kriisilahendusnõukogu ja keskpanga
koostöös tekkivaid küsimusi. Tehnilisel tasandil suhtlevad Ühtne
Kriisilahendusnõukogu ja keskpanga horisontaalsed üksused
korrapäraselt. Samuti teevad sisemised kriisilahendusmeeskonnad ja
ühised järelevalverühmad iga üksikasutuse puhul iga päev koostööd.
Kui teda kutsuti, osales kriisilahendusnõukogu ka keskpanga
järelevalvenõukogu koosolekutel, et arutada kriisilahendusega seotud
teemasid või üksikjuhtumeid (seoses võimalikku kriisilahenduse või
varajase sekkumise meetmetega tulevikus).
Vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumi sätetele vaatasid
keskpank ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta teisel poolel
läbi vastastikuse mõistmise memorandumi ja tegelesid eelkõige
teabevahetuse tõhustamisega, mis on kooskõlas 2017. aasta kontrollikoja
eriaruande kesksete soovitustega. 2017. aasta vastastikuse mõistmise
memorandumi läbivaatamine tehti, et käsitleda kogemusi, mis on
saadud teabevahetuses pärast vastastikuse mõistmise memorandumi
allkirjastamist 2015. aastal, sh teabevahetus kriisjuhtumite korral.
Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja keskpanga vahelise automaatse
teabevahetuse ulatust laiendatakse ettevalmistusetapis ning kriisiohje ja
-lahenduse eesmärkidel, tuginedes praegusele praktikale, mille kohaselt
keskpank jagab kiiresti halveneva finantsseisundi olukorras olevate
pankade kohta asjakohast teavet Ühtse Kriisilahendusnõukoguga
sõltumata varajastest sekkumismeetmetest ja enne nende
vastuvõtmist. Lisaks nähakse vastastikuse mõistmise memorandumi
läbivaadatud eelnõus ette mõned lihtsustused ja selgitused
automaatse andmevahetusega hõlmamata ad hoc andmevahetuse
kohta. Läbivaadatud vastastikuse mõistmise memorandum avaldati
keskpanga ning Ühtse Kriisilahendusnõukogu veebilehtedel 6. juunil
2018.
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EUROOPA
KOMISJON

2017. aastal jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu tihedat koostööd
komisjoni asjaomaste peadirektoraatidega, peamiselt finantsstabiilsuse,
finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadiga ja
konkurentsi peadirektoraadiga kõigil tasanditel arvukates Ühtse
Kriisilahendusnõukogu töö ja funktsioonide jaoks olulistes
aspektides. Lisaks on komisjoni ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu
tihedat koostööd institutsionaliseerinud asjaolu, et komisjonil on
Ühtse Kriisilahendusnõukogu täiskogu ning täitevistungitel ja
kriisilahenduskomiteede koosolekutel vaatleja staatus.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu püüdis pakkuda eksperditeadmisi ja
tehnilist tuge, et aidata komisjonil edendada kahjumikatmisvõime
standardi rakendamise õigusloomeprotsessi omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude kehtestamisel ja hoiuste tagamisel.

EUROOPA
PANGANDUSJÄRELEVALVE
2017. aastal tugevdas Ühtne Kriisilahendusnõukogu oma
koostööd
Euroopa
Pangandusjärelevalvega,
eriti
ühtsete
eeskirjade väljatöötamisel ning kriisilahenduse kavandamise
punktide osas, sh kriisilahenduskolleegiumide korraldamine.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu aitas kaasa pankade finantsseisundi
taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ülejäänud tehniliste standardite
väljatöötamisele (nt kriisilahendusteabe tehniliste standardite
hindamine ja rakendamine) ning Euroopa Pangandusjärelevalve
kriisilahenduskomitee egiidi all olevatele sihtotstarbelistele
töösuundadele. Selle komitee esimees on täistööajaga Ühtse
Kriisilahendusnõukogu juhatuse liige, kes osaleb vaatlejana ka
Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu koosolekutel.
Kriisilahendusnõukogu tegeles ka Euroopa Pangandusjärelevalve
aruandlus- ja teatamisnõuete täitmisega.
Samuti süvendas Ühtne Kriisilahendusnõukogu oma koostööd muude
ELi järelevalveasutustega, nimelt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve,
Euroopa
Süsteemsete
Riskide
Nõukogu
ja
Euroopa
stabiilsusmehhanismiga.

3. KOOSTÖÖ ELI-VÄLISTE ASUTUSTEGA
(A) KAHEPOOLSED KRIISILAHENDUSKOOSTÖÖ KOKKULEPPED
2017. aastal sõlmis Ühtne Kriisilahendusnõukogu kaks koostöökokkulepet –
Föderaalse Hoiustekindlustuskorporatsiooni (28. september 2017) (14) ja Kanada
Hoiustekindlustuskorporatsiooniga (22. detsember 2017) (15). Jätkusid läbirääkimised järgmiste
asutustega: Australian Prudential Regulation Authority, Central Bank of Brazil, Mexico Bank
Savings Protection Institute, National Bank of Serbia ja Swiss Financial Market Supervisory
Authority, eesmärgiga sõlmida kahepoolsed kokkulepped 2018. aastal. Nimetatud kokkulepped
on teabevahetuse ja koostöö alus kriisilahenduse kavandamiseks ja sellise kavandamise
rakendamiseks finantsasutustele, kes tegutsevad pangandusliidus ja ELi-välistes riikides, et
tugevdada piiriülest kriisilahenduskõlblikkust.

(14) https://srb.europa.eu/en/node/457
(15) https://srb.europa.eu/en/node/467

2017. AASTA ARUANNE

(B)
ÜHTSE
KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
KUI
PÄRITOLURIIGI
ASUTUSE
PÄDEVUSALASSE KUULUVATE GLOBAALSELT SÜSTEEMSELT OLULISTE PANKADE
KRIISILAHENDUSRÜHMADE KOOSTÖÖLEPINGUD
Nendele koostöölepingutele (CoAg) allakirjutanute hulka kuuluvad muu hulgas järgmised ELivälised asutused: Federal Deposit Insurance Corporation, New York State Department of Financial
Services, Board of Governors of the Federal Reserve System, U.S. Securities and Exchange
Commission, Mexican Institute for the Protection of Bank Savings, Mexico’s National Bank and
Securities Commission ja Central Bank of Brazil. 2017. aastal edendas Ühtne Kriisilahendusnõukogu
oma tööd koostöölepingute osas ja pidas allakirjutanutega ulatuslikke läbirääkimisi, eesmärgiga
sõlmida need 2018. aastal. Samamoodi pidas Ühtne Kriisilahendusnõukogu läbirääkimisi nende
koostöölepingutega ühinemise üle, mis hõlmasid neid globaalseid süsteemselt olulisi panku,
mille vastuvõtva riigi asutus on Ühtne Kriisilahendusnõukogu.
(C) ELI-VÄLISTE
HINDAMINE

ASUTUSTE

AMETISALADUSE

JA

KONFIDENTSIAALSUSKORRA

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 98 kohaselt sõltub
teabevahetus ELi-väliste asutustega sellest, kas nende ametisaladuse hoidmise nõuded ja
standardid on samaväärsed ELi õigusega. Seepärast võttis Ühtne Kriisilahendusnõukogu vastu
arvamused järgmiste asutuste ametisaladuse ja konfidentsiaalsuskorra samaväärsuse kohta:
Federal Deposit Insurance Corporation (26. juunil 2017), Canada Deposit Insurance Corporation
(15. detsembril 2017), Board of Governors of the Federal Reserve System, New York State
Department of Financial Services ja U.S. Securities and Exchange Commission (kõik 8. jaanuaril
2018). Alustati veel 15 asutuse hindamised, mis viiakse lõpule ja võetakse 2018. aastal järk-järgult
vastu.
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2017. AASTA ARUANNE

2.5. Rahvusvahelised suhted
Finantsstabiilsuse nõukogul (FSB) ja muudel valitsustevahelistel organisatsioonidel on lähenemise
edendamisel ning kriisilahenduse valdkonnas nõustamisel tähtis roll. Seoses sellega täpsustas
kriisilahendusnõukogu oma profiili pangandusliidu kriisilahendusasutusena, kes vastutab
otseselt euroala kõige olulisemate pankade ja piiriüleste pangandusgruppide eest, ning aitas
oma üha suuremate eksperditeadmistega kaasa selliste valitsustevaheliste organisatsioonide
tööle.
2017. AASTA PÕHIARENGUD

2. RAHVUSVAHELINE VALUUTAFOND

1. FINANTSSTABIILSUSE NÕUKOGU
Kriisilahendusnõukogu osales 2017. aastal kõikides finantsstabiilsuse nõukogu töörühmades,
kelle töö keskmes on kriisilahendusega seotud teemad. Kriisilahenduse juhtrühm, mida
juhtis Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees kuni 2017. aasta viimase kvartalini, ja mis
hõlmab finantsstabiilsuse nõukogus kriisilahendusküsimuste komiteed. Lisaks kriisilahenduse
juhtrühmale osales kriisilahendusnõukogu 2017. aastal kõikides finantsstabiilsuse nõukogu
asjaomastes kriisilahendusega seotud rühmades ja töösuundades. Joonisel 4 on ülevaade
finantsstabiilsuse nõukogu peamistest komiteedest, mis on kriisilahendusnõukogu tegevuseks
olulised.
Joonis 4. Finantsstabiilsuse nõukogu komiteed, rühmad ja töösuunad kriisilahenduse valdkonnas ning Ühtse
Kriisilahendusnõukogu osalemine 2017. aastal





Seoses finantsstabiilsuse nõukogu pankade kriisilahenduse raamistikuga toetas
kriisilahendusnõukogu 2017. aastal finantsstabiilsuse nõukogu tegevust, et rakendada
oma põhielemendid, eriti sisemine kogu kahjumikatmisvõime (16)), ning üldisemalt seoses
sellega, kuidas tuleks rakendada kogu kahjumikatmisvõime tingimustes esitatud sätted.
Muud põhipunktid olid sellel aastal juurdepääs finantsturutaristutele (17)), kriisilahendusaegne
rahastamine (18)) ning kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahendi kasutamine (19)).
Kriisilahendusnõukogu aitas kaasa ka finantsstabiilsuse nõukogu kesksete vastaspoolte
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduskorra suuniste väljatöötamisele. Pärast esimest
avalikku konsultatsiooni aruteludokumendi üle (20)) avaldati 2017. aasta juulis suunisedkeskse
vastaspoole kriisilahenduse ja kriisilahenduse kavandamise ning vahendite kohta (21)).

2017. aastal oli Ühtne Kriisilahendusnõukogu kaasatud kahte riiklikku finantssektori
hindamisprogrammi (FSAP), nimelt Hispaanias ja Belgias. Ühtne Kriisilahendusnõukogu andis
Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF) teavet ühtse kriisilahenduskorra toimimise eripärade,
asjaomastes riikides asuvate oluliste asutuste kriisilahenduse kavandamise protsessi ja
kriisilahenduse valdkonna vastavate suuniste ning meetodite väljatöötamise üldise arengu kohta.
2017. aasta lõpus alustas Rahvusvaheline Valuutafond euroala (EA) finantsteenuste tegevuskavaga,
kuhu Ühtne Kriisilahendusnõukogu on otseselt kaasatud euroala kriisilahendusasutusena.
Euroala finantsteenuste tegevuskava esimene kohtumine Rahvusvahelise Valuutafondi ja Ühtse
Kriisilahendusnõukogu vahel toimus novembris ning sellele järgnes üksikasjalik küsimustik, mille
Ühtne Kriisilahendusnõukogu sai detsembris. Euroala finantsteenuste tegevuskava jätkub 2018. aastal.





(16) Vt FSB, „Guiding principles on the internal total loss-absorbing capacity of G-SIBs
(‘internal TLAC’)“, 2017 (http://www.fsb.org/2017/07/guiding-principles-on-the-internal-total-loss-absorbing-capacity-of-g-sibs-internaltlac-2/).
(17) Vt FSB, „Guidance on continuity of access to financial market infrastructures (FMIs) for a firm in resolution“, 2017 (http://www.fsb.
org/2017/07/guidance-on-continuity-of-access-to-financial-market-infrastructures-fmis-for-a-firm-in-resolution-2/).
(18) Vt FSB, „Funding strategy elements of an implementable resolution plan — Consultative document“, 2017 (http://www.fsb.org/2017/11/
funding-strategy-elements-of-an-implementable-resolution-plan/).
(19) Vt FSB, „Principles on bail-in execution — Consultative document“, 2017 (http://www.fsb.org/2017/11/principles-on-bail-in-execution/).
(20) Vt FSB, „Essential aspects of CCP resolution planning — Discussion note“, 2016 (http://www.fsb.org/2016/08/essential-aspects-of-ccp-resolution-planning/) ja FSB SRC, FSB RESG, BCBS, CPMI ja IOSCO, „Progress report on the CCP workplan“, 2016 (http://www.fsb.org/2016/08/
progress-report-on-the-ccp-workplan-2/).
(21) Vt FSB, „Guidance on central counterparty resolution and resolution planning“, 2017 (http://www.fsb.org/2017/07/guidance-on-central-counterparty-resolution-and-resolution-planning-2/).
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2.6. Asjaomaste dokumentidega seotud regulatiivne
tegevus / seadusandlik protsess
2017. aastal jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu intensiivset arutelu komisjoni ning parlamendi
ja nõukogu kaasseadusandjatega kriisilahendus küsimustes, mis kaasnevad riski vähendamise
paketi väljatöötamisega. Seoses sellega oli Ühtse Kriisilahendusnõukogu ülesanne pakkuda
seadusandliku protsessi eri etappides eksperditeadmisi ja tehnilisi nõuandeid.
2017. AASTA PÕHIARENGUD
1. KOGU KAHJUMIKATMISVÕIME LEPINGU ÜLEVÕTMINE EUROOPA ÕIGUSESSE NING
ÜHTLUSTAMINE OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUDEGA
2017. aastal jälgis Ühtne Kriisilahendusnõukogu tähelepanelikult nõukogu ja parlamendi
arutelusid, et ühtlustada kogu kahjumikatmisvõimet käsitleva rahvusvahelise lepingu ülevõtmist
Euroopa õigusaktidesse omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet käsitlevate
kehtivate õigusaktidega.
Kogu kahjumikatmisvõime ülevõtmise ettepanek lisati riskide vähendamise paketti, mille
komisjon esitas 2016. aasta novembris järgmiste kehtivate õigusaktide muudatustena:
pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv, ühtse kriisilahenduskorra
määrus, kapitalinõuete määrus ja kapitalinõuete direktiiv IV. Ühtne Kriisilahendusnõukogu
jälgis tähelepanelikult toimuvat tööd ja esitas nõukogule oma arvamuse mitmes olulises
poliitikaküsimuses, sh kohustustest vabastamise lepingulise tunnustamise või asutusespetsiifiliste
omavahendite ning kõlblike kohustuste miinimumnõude nõuete ja suuniste kohta. Samuti
tegi Ühtne Kriisilahendusnõukogu üksikasjalikke märkusi mitmesugustel teemadel, mis
mõjutavad kriisilahenduse raamistiku üldist ülesehitust ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu
tööd, nt kogu kahjumikatmisvõime ja omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid, samuti omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
moratooriumi volituste asjakohased tasemed.
Esimene oluline areng seoses riski vähendamise paketiga oli 2017. aasta oktoobris sõlmitud
võlausaldajate hierarhia uue raamistiku kokkulepe, mis tagab investoritele, pankadele ja
järelevalveasutustele selguse ning õiguskindluse. Ühtne Kriisilahendusnõukogu jätkab oma rolli
täitmist, pakkudes eksperditeadmisi, aidates luua paremat kriisilahenduskõlblikkuse raamistikku
pangandusliidus ning toetades kaasseadusandjaid kiire kokkuleppe leidmisel riski vähendamise
paketi ülejäänud osade suhtes. Ühtse Kriisilahendusnõukogu tugev kaasatus kõnealuse tähtsa
õigusloomepaketi seadusandlikus protsessis on kooskõlas ka 2017. aasta kontrollikoja eriaruande
soovitusega.
2. FINANTSTURUTARISTU KRIISILAHENDUS
2017. aastal jätkas Ühtne Kriisilahendusnõukogu ELi ja rahvusvaheliste osalejate kaasamist, et
kehtestada õigusaktid Euroopa finantsturgudel oluliste finantsturutaristute nõuetekohaseks
kriisilahenduseks. Ühtne Kriisilahendusnõukogu jätkas oma positsioonide edendamist ja oma
eksperditeadmiste jagamist asjakohastes rahvusvahelistes foorumites, nt finantsstabiilsuse
nõukogus, kes avaldas kesksete vastaspoolte taastamise ning kriisilahenduse suunised 2017. aasta
juulis, ja muude Euroopa ning rahvusvaheliste partnerite seas. Ühtne Kriisilahendusnõukogu
rõhutas jätkuvalt keskse vastaspoole kriisilahenduse raamistiku loomise tähtsust, arvestades eriti
Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluvate pankade vastastikust seotust kesksete
vastaspooltega. Ühtne Kriisilahendusnõukogu jälgib hoolikalt eeldatava kokkuleppe saavutamist
selle dokumendi suhtes ja on alati valmis osalema arutelus, kui kutsutakse.

3. EUROOPA HOIUSTE TAGAMISE SKEEM
Komisjonis, parlamendis ja nõukogus jätkati 2017. aastal tehnilisel tasandil ka arutelusid Euroopa
hoiuste tagamise skeemi (EDIS) kasutuselevõtu kohta, et luua üha enam tsentraliseeritud hoiuste
tagamise süsteem eurotsooni kõikidele liikmesriikidele ja täita pangandusliidu kolmanda samba
eesmärgid. Kolmanda samba rakendamist toetav Ühtne Kriisilahendusnõukogu aitas kaasa
nendele tehnilistele aruteludele, esitades üksikasjalikud märkused Euroopa hoiuste tagamise
skeemi üldise ülesehituse, alternatiivsete vahendite kasutamise ja riiklike maksejõuetust
käsitlevate õigusaktide ühtlustamise olulisuse kohta.
2017. aasta oktoobris kirjeldas komisjon oma teatises järk järgulist lähenemisviisi Euroopa
hoiuste tagamise skeemi kasutuselevõtu suhtes, püüdes kiirendada toimuvaid arutelusid. Ühtne
Kriisilahendusnõukogu on jätkuvalt valmis pakkuma eksperditeadmisi ja toetama selle tähtsa
projekti edenemist, kui komisjoni teatises esitatud raamistikku on edasi arendatud.
4. KAITSEMEETME SÄTTED
Selleks, et täita oma juriidilist volitust juhul, kui kriisilahendus eeldab juurdepääsu saamist
ühtsele kriisilahendusfondile, peab Ühtsel Kriisilahendusnõukogul olema igal ajal oma käsutuses
piisavalt rahalisi vahendeid. Ehkki ühtse kriisilahendusfondi rahastamise tase kasvab tänu ex ante
osamaksetele ja laenukorralduse lepingud (LFAd) on juba jõustunud, võib ühine eelarvepõhine
kaitsekord toimida kaitsemeetmena, et vältida võimalikke rahastamispuudujääke igal ajal ning
toetada seega veelgi finantsstabiilsust. On tähtis, et ühise eelarvepõhise kaitsekorra tagaja
suudaks pakkuda finantsabi lühikese aja jooksul ning et juurdepääsu käsitlevad tingimused
oleksid selged ja lihtsad, vältides samal ajal Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja kaitsekorra tagaja
vahelist ülesannete dubleerimist. 2017. aasta jooksul töötas Ühtne Kriisilahendusnõukogu
koordineeritud tegevuse rakkerühmas koos regulatiivsete asutuste, keskpanga ja liikmesriikidega,
et saavutada selles algatuses teostatav lahendus.
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3. KRIISIOHJE
Kuigi kriisilahenduse kavandamine on üks Ühtse Kriisilahendusnõukogu pikaajalistest ülesannetest
pankade kriisilahenduskõlblikkuse tagamisel, on oluline valmistuda ka peagi toimuvateks
kriisideks. Seoses sellega tuleb märkida, et Ühtse Kriisilahendusnõukogu kriisiohjeprotsess on
dünaamiline ja sõltub kriisjuhtumi igast omadusest. Et kehtestada järjepidev lähenemisviis ja
tagada parim võimalik ettevalmistus ningtuginedes ka varasematest kriisiolukordadest saadud
kogemustele, tehti direktoraatides mitmesuguseid horisontaalseid algatusi.

3.1. Kriisilahenduse otsus ja negatiivsed otsused
2017. AASTA PÕHIARENGUD
1. BANCO POPULAR
7. juunil 2017 võttis Ühtne Kriisilahendusnõukogu vastu esimese kriisilahendusotsuse (22).
Otsuses käsitleti Banco Popular Groupi emaettevõtjana tegutsevat asutust Banco Popular
Español S.A. Grupp oli suuruselt kuues Hispaania pangandusgrupp, mille koguvara moodustas
147,11 miljardit eurot ja millel oli Hispaanias 1 644 filiaali ja 10 634 töötajat (23). Kontserni tegevus
oli enamasti koondunud Hispaaniasse, sellel oli tütarettevõte Portugalis ja tütarettevõtted,
filiaalid ning esindused mõnedes Eli-välistes kolmandates riikides. Kontserni ärimudel keskendus
eelkõige Hispaania väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) turusegmendile.
Halvenenud likviidsusolukorra tõttu tegi Euroopa Keskpank 6. juunil 2017 avalduse, et Banco
Popular on „makseraskustes või tõenäoliselt makseraskustesse sattumas“, ja teatas sellest
Ühtsele Kriisilahendusnõukogule. Ühtne Kriisilahendusnõukogu otsustas oma täitevistungil, et
kriisilahendus on üldsuse huvides, sest see tagab kriitilise tähtsusega ülesannete järjepidevuse,
nimelt tagatakse sellega Banco Populari hoiustajate (kodumajapidamised ja mittefinantsteenuseid
pakkuvad ettevõtted) kaitse, VKEdele laenuandmine ning makse- ja sularahateenuste osutamine
ning välditakse ebasoodsat finantsstabiilsust. Kriisilahendusmeede täitis ka kriisilahenduse muud
eesmärgid. Ühtne Kriisilahendusnõukogu otsustas, et aktsiate ostjale ülekandmiseks kasutatava
ettevõtte võõrandamise vahendi müük täidab kõige paremini kriisilahenduse eesmärke, ja andis
Hispaania riiklikule kriisilahendusasutusele (FROB) korralduse otsuse täitmiseks. Tulemusena
kanti aktsiad, sh kogu Banco Populari ja tema tütarettevõtete tegevus pärast Banco Populari
kapitaliinstrumentide allahindamise ning konverteerimise õiguse kasutamist viivitamatult üle
Santander Groupile.
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Pärast otsuse vastuvõtmist tegi Ühtne Kriisilahendusnõukogu (24) kättesaadavaks järgmised
kriisilahendusmeetmega seotud dokumentide mittekonfidentsiaalsed versioonid.
‣‣

Kriisilahendusotsus, st Ühtse Kriisilahendusnõukogu 7. juuni 2017. aasta otsus Banco
Populari kriisilahenduskava vastuvõtmise kohta.

‣‣

Sõltumatu eksperdi Deloitte koostatud hindamisaruanne ja selle lisad kriisilahendustegevuse
seoses kriisilahendusmeetmega (hindamine 2).

‣‣

Ühtse Kriisilahendusnõukogu koostatud hindamisaruanne, et hinnata, kas Banco Popular
on maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääv (hindamine 1).

‣‣

Hispaania kriisilahendusasutuse FROB kiri müügiprotsessi kohta, dateeritud 6. juuni 2017.

‣‣

Turustusotsus, st Ühtse Kriisilahendusnõukogu 3. juuni 2017. aasta otsus Banco Populari
turustamise kohta.

‣‣

Banco Populari kohta koostatud 2016. aasta kriisilahenduskava.

Lisaks avaldas Hispaania kriisilahendusasutus FROB oma 7. juuni 2017. aasta rakendamismääruse (25).
2. VENETO BANCA AND BANCO POPOLARE DI VICENZA
23. juunil 2017, pärast Euroopa Keskpanga otsust, et Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ja Veneto
Banca S.p.A. on makseraskustes või tõenäoliselt makseraskustesse sattumas, otsustas Ühtne
Kriisilahendusnõukogu, et Ühtse Kriisilahendusnõukogu võetud kriisilahendusmeetmed ei
olnud nende pankade jaoks õigustatud (26).
Ühtne Kriisilahendusnõukogu järeldas, et puudusid muud järelevalve- või eraõigusliku isiku
meetmed, mis võiksid takistada pankade makseraskustesse sattumist. Pärast hoolikat kaalumist,
kas kriisilahendusmeetmed on vajalikud ja proportsionaalsed kriisilahendusraamistikus
sätestatud eesmärkide saavutamiseks, jõudis Ühtne Kriisilahendusnõukogu järeldusele, et
kriisilahendusmeetmeid ei olnud üldsuse huvides, kuna kumbki kahest pangast ei osutanud
kriitilise tähtsusega ülesandeid ja nende makseraskustesse sattumine ei avaldanud eeldatavasti
märkimisväärset kahjulikku mõju liikmesriigi finantsstabiilsusele.
Selle tulemusena saatis Ühtne Kriisilahendusnõukogu mõlemad otsused samal päeval Banca
d’Italiale, mis riigi kriisilahendusasutusena otsustas mõlemad pangad sundlikvideerida (tavaline
pankade pankrotimenetlus Itaalias).
3. LIKVIDEERIMISJÄRGNE UURING: EUROOPA KESKPANK – EUROOPA KOMISJON –
ÜHTNE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
2017. aasta viimases kvartalis kiirendas Ühtne Kriisilahendusnõukogu arvamuste vahetust
ja koostööd komisjoni ning keskpangaga, et peenhäälestada pangandusliidu järelevalve- ja
kriisilahendusraamistiku eri aspekte. Need töösuunad jätkuvad 2018. aastal.

Santander poolt Banco Populari aktsiate ja kapitaliinstrumentide eest makstud ostuhind oli
1 eurot. Kriisilahenduse skeem jõustus pärast seda, kui Euroopa Komisjon oli selle heaks kiitnud.
Kriisilahendusmeetme mõjudega seoses oli kriisilahenduskava vastuvõtmine ja Banco
Populari üleandmine suurele ning usaldusväärsele finantsasutusele klientide jaoks kasulik.
Kriisilahendusmeetmed võimaldasid Banco Popularil jätkata eraisikutele ja VKEdele kriitilise
tähtsusega funktsioonide ning teenuste (eelkõige hoiuste kaasamine ja laenuandmisteenused)
pakkumist. Säilitati finantsstabiilsus ja välditi riiklike vahendite kasutamist.
(22) https://srb.europa.eu/en/node/315
(23) Andmed 2017. aasta esimese kvartali seisuga. Vt Banco Popular, 1st Quarter 2017 quarterly report (Banco Populari 2017. aasta esimese
kvartali aruanne), 2017 (http://www.grupobancopopular.com/EN/INVESTORRELATIONS/FINANCIALINFORMATION/Paginas/InformesTrimestrales.aspx).

24 Need dokumendid ja muud selle kriisilahendusjuhtumi dokumendid on aadressil: https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular
25 http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.pdf
26 https://srb.europa.eu/en/node/341
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3.2. Kriisivalmiduse tugevdamise projektid
Et olla valmis tulevasteks kriisideks ja nende lahendamiseks ning tagada nõuetekohane ja
õigeaegne kriisilahenduskõlblikkus sobivate vahenditega, püüab Ühtne Kriisilahendusnõukogu
oma töövahendeid pidevalt parandada ning algatas 2017. aastal mitmeid projekte ja tegevusi,
võttes arvesse sidusrühmade ning riiklike kriisilahendusasutuste tagasisidet ja varasematest
kriisiolukordadest saadud kogemusi. Nende algatuste hulka kuulub kriisivalmiduse projekt ja
usaldusväärse hindamisraamistiku väljatöötamine ning regulaarsete imiteerivate tegevuste
korraldamine.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
1. KRIISIVALMIDUSE TUGEVDAMISE PROJEKT
2017. aastal alustas Ühtne Kriisilahendusnõukogu kriisivalmiduse projekti rakendamist,
eesmärgiga edendada ühist ja järjepidevat lähenemist kriisiohjele. Tõhusa kriisiohjeprotsessi
meetmeid võetakse praegu ja need on seotud järgmisega:
‣‣

optimaalsete järkjärguliste protsesside ja töövoogude väljatöötamine (kriisiolukordades
finantsvõimenduse kasutamine, tuginedes asutusesisese dokumentatsiooni ja Ühtse
Kriisilahendusnõukogu kogemustele);

‣‣

vajalike organisatsiooniliste ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) korralduste
analüüs ning kavandamine;

‣‣

olemasolevate tugidokumentide/-vahendite kaardistamine ja uute arengute integreerimine.

Kriisivalmiduse projekt rakendatakse kolmeetapilisena:
(i) 1. etapp: inventuur ja puudujääkide analüüs;
(ii) 2. etapp: tegevuskava rakendamine ja
(iii) 3. etapp: täiustuste katsetamine.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu viis 2017. aastal läbi 1. etapi välise konsultatsioonifirma abiga.
Põhitegevused olid järgmised:
‣‣

dokumentide täitmine ja tavade inventuur;

‣‣

(i) Ühtse Kriisilahendusnõukogu siseste tööetappide koostamine koos üksikasjalike
optimaalsete töövoogude ja nendega seotud protsessidega ning (ii) ettepanek
sihtotstarbelise Ühtse Kriisilahendusnõukogu tegevstruktuuri kohta; ja

‣‣

täiustatavate valdkondade tuvastamine ning tegevuskava ja kavandatud meetmete
määratlemine.

Edaspidi soovitatakse 1. etapi tulemuste põhjal tegelda Ühtse Kriisilahendusnõukogu kõrgete
kriisilahendusstandardite tagamise kesksete valdkondadega, nt juhtimine ja organisatsioon,
dokumentatsioon, teadmised ning kogemused ja optimaalselt kohandatud IKT lahendused.

Nende eesmärkide saavutamiseks alustas Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2018. aasta alguses
kriisilahenduse taktikarühma loomist, mis on asutusesisene ekspertide rühm, kes tegeleb
eespool nimetatud soovitustega ja on valmis toetama tulevaste kriisijuhtumite korral. Rühm
peab olema töövalmis 2018. aasta 1. kvartalis ja sel on volitused vormistada organisatsiooniliste
korraldusi, mida kriisi korral tuleb järgida, ning tagada kriisijuhtumitega tegelemisel järjepidev ja
piisav koostöö Ühtse Kriisilahendusnõukogu sidusrühmadega.
2. HINDAMISPROJEKT
2017. aasta alguses viidi lõpule majandusliku hindamise nõustamise ja abi hankemenetlus ning
seoses hindamisprojektiga anti kaks erilepingut välisele teenuseosutajale.
Seoses esimese lepinguga Ühtse Kriisilahendusnõukogu hindamisraamistiku väljatöötamise
nõustamise ja abi kohta lõpetas väline teenuseosutaja Ühtse Kriisilahendusnõukogu abil ning
juhendamisel 2017. aasta oktoobris kriisilahenduse hindamise võrdlusuuringu. See oli alus Ühtse
Kriisilahendusnõukogu juhendamisel toimunud hindajate töötubadele, mille tulemusel esitati
Ühtsele Kriisilahendusnõukogule 2017. aasta detsembris lõplik hindamisraamistiku eelnõu.
Lõplikku eelnõud arutatakse riiklike kriislahendusasutuste määratud ekspertide võrgustikus ning
see peaks valmima 2018. aastal.
Teises lepingus käsitleti globaalse süsteemselt olulise panga ja keskmise suurusega panga
väljamõeldud hindamist. Põhitulemused on eeldatavasti andmevormide standardimine
hindamise eesmärgil. Arvestades toimuvat tööd, viiakse see projekt lõpule samuti 2018. aastal.
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3. EELKATSED
(a) Globaalsete süsteemselt oluliste pankade piiriülene kriisilahendus
(2017. aasta kolmepoolne tegevus)
2016. aasta oktoobris toimunud Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja pangandusliidu
asutuste (sh kriisilahendus- ja järelevalveasutused, samuti keskpangad ja riigikassad) vahelise
tipptasemelise piiriülese kriisilahendusuuringu järelmeetmena loodi 2017. aasta tööprogramm
– täiendav kolmepoolne tööprogramm (FTWP) – eesmärgiga uurida 2016. aasta uuringus
kindlaksmääratud küsimusi ja tõhustada kolmepoolset koostööd. Pangandusliidu osalejad on
Ühtne Kriisilahendusnõukogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank.
2017. aasta kolmepoolse tegevuse põhieesmärgid olid järgmised:
‣‣

‣‣

ühiste arusaamade tugevdamine ja arendamine globaalse süsteemselt olulise panga
kriisilahenduse ning selleks tõhustatud valmisoleku kohta, jätkates globaalse süsteemselt
olulise panga kriisilahenduse takistuste tuvastamist ja nende lahendamist; ja
käsiraamatu väljatöötamine globaalse süsteemselt olulise panga kriisilahenduse peamiste
piiriüleste koordineerimispunktide rakendamiseks.

Eri töösuundi käsitlevatel koosolekutel lepiti kokku piiriülese globaalse süsteemselt olulise panga
päritoluriigi ja vastuvõtva riigi asutuste vahelise kriisilahenduse rahastamise koordineerimise
ja korraldamise põhimõtetes, tuvastati lahknevused seoses eri jurisdiktsioonide erinevate
õigusraamistike ja töökorraldusega ning valmistati ette piiriülese kriisilahenduse, asutusesisese
kahjumikatmisvõime standardi ja teabevahetuse käsiraamatud, milles keskendutakse päritoluriigi
ja vastuvõtva riigi asutuste nõutavale koostööle kriisilahendusprotsessi eri etappidel.
Vanemtöötajad osalesid kolmel koosolekul (veebruaris, juulis ja novembris) toimuvas töös,
andsid juhiseid ja kiitsid heaks kavandatavad tulemused. 2018. aasta kevadel arutati 2017. aasta
kolmepoolse täiendava tööprogrammi tulemusi Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi
ja pangandusliidu asutuste juhtide vahel. Selle tulemusena on käsiraamatute tõhususe
kontrollimiseks 2018. aastal kavandatud virtuaalne uuring ning 2019. aastal tippjuhtide tasemel
teine virtuaalne uuring.
(b) Asutustevaheline eelkatse
2017. aasta suvel korraldati tehniline eelkatse, et testida erinevate osalejate vahelisi tehnilisi
sidesüsteeme.
Põhirõhk oli suhtlemisel nõukoguga, kellel tuleb hääletada Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja
komisjoni vahelise erimeelsuse korral.
Tehnilist eelkatset peeti üldiselt edukaks.
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4. ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4.1. Osamaksed
Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 69 kohaselt on ühtse kriisilahendusfondi algse kaheksaaastase perioodi (alalates1. jaanuarist 2016) lõpuks vähemalt 1% kõigi osalevates liikmesriikides
tegevusluba omavate krediidiasutuste tagatud hoiuste summast. Ühtse kriisilahenduskorra
määruse artiklites 69, 70 ja 71 nimetatud osamakseid koguvad riiklikud kriisilahendusasutused
ühtse kriisilahenduskorra määruse kohaldamisalasse kuuluvatelt üksustelt ja kannavad need
ühtsele kriisilahendusfondile üle kooskõlas ühtse kriisilahendusfondi osamaksete ülekandmise
ja ühiskasutusse võtmise valitsustevahelise kokkuleppega.
2017. aasta juunis kandsid riiklikud kriisilahendusasutused ühtsele kriisilahendusfondile üle
6,6 miljardit eurot 2017. aasta ex ante osamakseid, mille kriisilahendusnõukogu arvutas välja
ühtse kriisilahenduskorra määruse alusel (sh tagasivõtmatud maksekohustused).
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
1. OSAMAKSEID TEGEVATE ASUTUSTE LOETELU
Iga osamaksete tsükli alguses kooskõlastab Ühtne Kriisilahendusnõukogu riiklike
kriisilahendusasutustega ühtse kriisilahendusfondi kohaldamisalasse kuuluvate asutuste
loetelu ajakohastamise. 2017. aasta tsükli jaoks algas see protsess 2016. aasta oktoobris, mil
Ühtne Kriisilahendusnõukogu esitas riiklike kriisilahendusasutustele asutuste loetelu. Riiklikel
kriisilahendusasutustel paluti teatada Ühtsele Kriisilahendusnõukogule kõigist muudatustest
enne vahetähtaega 15. detsembril 2016 ja lõpptähtaega 15. jaanuari 2017.
2. ANDMETE ESITAMISE VORM
Andmete esitamise vormi korrapärane hooldus seoses andmete ajakohastamise ja
arvutusmetoodika sidususega on oluline andmete kogumise ning arvutamise tõhusaks
toimimiseks. 2017. aasta suvel tegi Ühtne Kriisilahendusnõukogu tihedat koostööd riiklike
kriislahendusasutustega, et ajakohastada 2018. aasta osamaksete tsükliks andmete esitamise
vorm, mille Ühtse Kriisilahendusnõukogu täiskogu 2017. aasta septembris heaks kiitis. Sel
ajal otsustas Ühtse Kriisilahendusnõukogu täitevistung, tuginedes andmete kättesaadavuse
ammendavale analüüsile, kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2015/63 kaasata
riski korrigeerimise metoodikasse uue riskinäitajana likviidsuskattekordaja.
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‣‣

arvutuste eri etappide tulemuste võrdlemine Ühtse Kriisilahendusnõukogu saadud
tulemustega, kasutades selle sisemisi tööriistu.

Lisaks sellele osutas Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) tehnilist tuge,
arvutades sõltumatult välja ex ante osamaksed. Teadusuuringute Ühiskeskus töötas välja
algoritmi kooskõlas kohaldatava õigusraamistiku ja asjakohaste Ühtse Kriisilahendusnõukogu
asutusesiseste ettevalmistavate aktidega. Algoritmi testiti anonüümsetel sisendandmetel, mille
Ühtne Kriisilahendusnõukogu edastas Teadusuuringute Ühiskeskusele turvatud sidekanalite
kaudu. Teadusuuringute Ühiskeskuse sõltumatu arvutuse tulemused vastasid tulemustele, mille
Ühtne Kriisilahendusnõukogu oli saanud oma vahendite abil.
Lõpuks konsulteeriti ametlikult 2018. aasta ex ante osamaksete suhtes riigi pädevate asutuste ja
kriisilahendusasutustega.
6. OSAMAKSETE KOGUMINE
Ühtne Kriisilahendusnõukogu töötas koos kriisilahendusasutustega, et ühtlustada osamaksete
suurusest asutustele teatamise viisi. Sellel tööl oli kaks tulemust.
3. ANDMETE KOGUMINE
2017. aastal tutvustas Ühtne Kriisilahendusnõukogu uut andmete kogumise portaali, osamaksete
kogumissüsteemi (CCS). Portaal võimaldab riiklikel kriisilahendusasutustel vorme üles laadida
Excel- või XBRL-vormingus. Pärast üleslaadimist teisendatakse Excel-vormid XBRL-vormingusse,
mis võimaldab teha kontrolle eelmääratletud eeskirjadega. Neid eeskirju rikkunud aruanded
lükatakse automaatselt tagasi ja portaal esitab tõrketeate, mis selgitab tagasilükkamist. Need
automaatsed kontrollid parandasid oluliselt saadud andmete kvaliteeti.
4. ANDMETE KONTROLLIMINE
Riiklike kriisilahendusasutustega tihedas koostöös tehtud põhjalikud kontrollid aitasid parandada
mitmesuguseid tehnilisi vigu, nii et arvutushetkel oleksid olemas kõik andmepunktid, mida
asutused on kohustatud teatama. Lisaks sellele võrreldi asutuste esitatud andmeid keskpanga
järelevalveandmetega.
Pärast 2016. aastal kehtestatud praktikat otsustas Ühtse Kriisilahendusnõukogu täitevistung
9. novembril 2016, et keskpankade järelevalve alla kuuluvad asutused peavad esitama täiendava
kinnituse andmete kohta, mida ei ole juba teatatud järelevalve- ja raamatupidamisarvestuse
raamistike kaudu. Riiklikele kriisilahendusasutustele jäeti kaalutlusõigus laiendada nende
äranägemisel krediidiasutuste või investeerimisühingute ja andmete valimit, millele kohaldatakse
täiendava kinnituse nõuet. Lisaks võivad asutused valida kinnitamise võimaluse audiitori,
konkreetsete andmepunktide (kokkuleppeline protseduur) või täitevorgani allkirjastamise kaudu
2017. aasta vormi täisversioonil (27). Asutused, kes peavad tegema ühekordse makse, vabastati
lisakinnituse nõudest.
5. OSAMAKSETE ARVUTAMINE
2017. aastal rakendas Ühtne Kriisilahendusnõukogu ex ante osamaksete arvutamiseks uut
arvutusmootorit (rahanduse raamatupidamissüsteem, FAS). Arvutusmeetodit rakendati
rahanduse raamatupidamissüsteemis ajavahemikus oktoober–detsember 2016. Rakendamisel
kasutati järgmist lähenemisviisi:
‣‣

kontrollides, et arvutuse etapid oleksid kooskõlas kohaldatava õigusraamistikuga ja
asjakohaste nõukogusiseste ettevalmistavate aktidega;

(27) Eelmise aastaga võrreldes laiendati kokkulepitud protseduuri ulatust, et see hõlmaks krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide mahaarvamisi (koos tagatud hoiuste ja tuletisinstrumentide korrigeerimise, samuti grupisiseste ja tugilaenude mahaarvamistega).

‣‣

2017. aasta üldarvutuse otsus. Selle otsuse eesmärk oli selgitada 2017. aasta ex ante
osamaksete arvutamiseks kasutatud metoodikat. Sellega võeti üle ettevalmistavad aktid
Ühtse Kriisilahendusnõukogu poolt varasemates etappides tehtud arvutuste kohta.
Riiklikud kriisilahendusasutused edastasid selle otsuse kõikidele asutustele koos teatisega.

‣‣

Individuaalne ühtlustatud lisa iga asutuse jaoks. Selles dokumendis esitati asutustele
arvutustes kasutatud peamised sisendandmed, vahepealsed arvutusväärtused ja lõplik
osamakse. See töötati välja tihedas koostöös riiklike kriisilahendusasutustega.

4.2. Investeeringud
Vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklile 75 vastutab Ühtne Kriisilahendusnõukogu
kogutud ex ante osamaksete eest. 2017. aasta lõpus ulatus ühtse kriisilahendusfondi hoitav
summa 17,4 miljardi euroni. See summa sisaldab üle 15 miljardi euro sularahas ja ligikaudu
2 miljardit eurot tagasivõtmatuid maksekohustusi. Seda hoitakse praegu eurosüsteemi viie
keskpanga sularahakontodel vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2016/451 artiklis 17 sätestatud
sättele.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
‣‣

Võeti vastu esimene ametlik investeerimiskava. Kriisilahendusnõukogu võttis 2017. aasta
oktoobri täitevistungil vastu esimese investeerimiskava. Investeerimiskava rakendab
investeerimisstrateegiat, mille kriisilahendusnõukogu vaatas läbi oma täiskogu istungil
2018. aasta jaanuaris. Investeerimisstrateegia õiguslik alus on kehtestatud delegeeritud
määrusega (EL) 2016/451. Investeerimiskavas määratletakse Ühtne Kriisilahendusnõukogu
portfell, st strateegilise vara jaotuse struktuur, koosseis ja tunnused. Investeerimiskava
võetakse vastu üheks aastaks ja see tuleb igal aastal läbi vaadata. Selle eesmärk on täita
Ühtse Kriisilahendusnõukogu investeerimiseesmärke likviidsusvajaduste rahuldamiseks
ja kaitsta ühtses kriisilahendusfondis hoitavate summade väärtust. Praeguses keerukas
turuolukorras, kus turvalistena tajutavate ja likviidsete investeeringute keskkond on
mõjutatud negatiivsest intressimäärast, on likviidsusvajaduste rahuldamine, kaitstes samas
ühtse kriisilahendusfondi väärtust, raske ülesanne, võttes arvesse delegeeritud määruses
kehtestatud piiranguid ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu riskivalmidust. Likviidsusvajaduste
rahuldamine kriisilahendusvalmiduse tagamiseks on Ühtse Kriisilahendusnõukogu
prioriteet. Seetõttu säilitatakse suurt osa kogutud summadest edaspidi sularahareservina.
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4.3. Rahastamine

Joonis 5. Investeerimispoliitika rakendamise töövoog

Strateegiline vara jaotus
(investeerimiskava)
Strateegia
(investeerimisstrateegia)

DEPONEERIMINE

Investeerimisjuhised

Väärtpaberite hoidmine

Raamatupidamisarvestus

Ühtne kriisilahendusfond vastutab ühtse kriisilahendusfondi kasutuselevõtmise eest, tagades
olemasolevate rahastamisallikate ja võimalike alternatiivsete rahastamisvahendite tõhusa
kasutamise, kui ex ante osamaksete ja erakorraliste ex post-osamaksude abil saadud summad
ei ole kohe kättesaadavad või ei kata kulutusi, mis on tekkinud ühtse kriisilahendusfondi
kasutamisel seoses kriisiohjetegevusega.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED

Varade valik

Kaubatehingute töötlemine
Kaubatehingute läbiviimine

‣‣

Sisseostetud teenuse osutaja valiku menetlus läheneb lõpule. 2017. aastal toimus
sisseostetud teenuse osutaja valimine portfellihalduseks ja deponeerimiseks. See
menetlus lõppes 2018. aasta 1. kvartalis. Investeeringute juhtimisega seotud tegevused
(st portfellihaldus ja deponeerimine) tellitakse suurimas võimalikus ulatuses väljastpoolt.
Ühtse Kriisilahendusnõukogu kanda jäävad strateegilised otsused, kuid portfellihalduse ja
deponeerimise ülesanded tellitakse väljastpoolt. Seire ja riskijuhtimine on selle töövoo kõigi
etappide lahutamatu osa ning seda rakendatakse läbivalt. Ühtne Kriisilahendusnõukogu on
vastu võtnud riskijuhtimise raamistiku koos riskijuhtimise mudeli kolme kaitseliiniga.

‣‣

Kavandatud on delegeerimise mudel, millel on mitu portfelli valitsejat ja
üks kontohaldur. Portfelli valitsejate lepingute sõlmimine toimub järjekorras, kus
esmalt sõlmitakse leping ühe portfelli valitsejaga ja seejärel lisatakse järjest teised.
Investeerimisülesandeid võib allhankida ainult avalik-õiguslikelt organitelt, Euroopa
Keskpankade Süsteemi pankadelt, rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt asutatud
rahvusvahelistelt institutsioonidelt või ELi õiguse alla kuuluvatelt institutsioonidelt. Ühtne
Kriisilahendusnõukogu pöördus osalemistaotlusega 22 valitud avalik-õigusliku asutuse
poole ja hindas nende võimet ning valmisolekut osutada Ühtsele Kriisilahendusnõukogule
portfelli valitsemise teenuseid. Nendest valiti välja neli potentsiaalset allhankeasutust,
kes kutsuti osalema hankemenetluses. 2017. aasta lõpuks algas lepingu vormistamine
hankemenetlusel parima tulemuse saanud asutusega.

‣‣

Ühtses kriisilahendusfondis säilitatud summasid hoiti sularahakontodel. 2017. aasta
jooksul ei olnud tähtajalised hoiused keskpankades rahaliselt atraktiivne alternatiiv
sularahakontodele, mistõttu hoiti summasid täielikult keskpankade kontodel, mille suhtes
kohaldatakse keskpanga intressimäära.

‣‣

Ühtse kriisilahendusfondi kasutuselevõtt. 2017. aastal intensiivistas ühtne kriisilahendusfond
oma tegevust ühtse kriisilahendusfondi kasutuselevõtuks, valmistades selleks ette
samme ühtse kriisilahendusekorra määruse artikli 76 lõikes 1 kirjeldatud instrumentide
kasutamiseks.

‣‣

Ühine üleminekurahastuskord. 2017. aastal lõpetas Ühtne Kriisilahendusnõukogu
laenukorralduse lepingute allkirjastamise 19 osaleva liikmesriigiga. Laenukorralduse
lepingu kokkulepped katavad viimase valikuna ajutisi rahastamispuudujääke Ühtsele
Kriisilahendusnõukogu ex post-osamaksete kogumise eelmaksete tegemiseks
kriisiohjetegevuses osalevate liikmesriikide riikliku alafondi ulatuses.
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5. ÜHTNE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU KUI
ORGANISATSIOON

2017. AASTA ARUANNE

5.2. Teabevahetus
Ühtne Kriisilahendusnõukogu osutab oma teabevahetusüksuse kaudu informeeritud,
usaldusväärset ja läbipaistvat avalikkusega suhtlemise teenust, tuginedes parimatele tavadele
ning tegelikule arusaamale küsimustest, mis mõjutavad Ühtset Kriisilahendusnõukogu ja
selle sidusrühmi. Teabevahetusüksuse tulemused aitavad otseselt ja suurema tõenäosusega
saavutada kriisilahendusnõukogu üldeesmärke, nagu on sätestatud selle ülesannete kirjelduses.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED

2017. aastal uuendas Ühtne Kriisilahendusnõukogu oma kohustust olla tänapäevane, pädev ja
professionaalne organisatsioon tulemuslike ning tõhusate protsessidega, mis toetavad Ühtse
Kriisilahendusnõukogu mandaadi ja prioriteetide rakendamist.

5.1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
2017. aasta alguses loodi IKT juhtkomitee, mille ülesanne on jälgida IKT tegevusi ja toetada peamisi
IKT eesmärke. 2017. aastal ehitati Ühtse Kriisilahendusnõukogu IKT funktsioon üles kolmes
erinevas valdkonnas: IKT tegevused, IKT strateegia ja areng ning IKT turvalisus. Usaldusväärse,
stabiilse ja turvalise IKT keskkonna saavutamisel on toimunud oluline areng.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
‣‣

2017. aasta jooksul hakkas IKT tegevusrühm algseadistusrežiimi asemel keskenduma
parema toimivusega mudelile. Selle peamised tegevused koosnesid töötava taristu
haldamisest, uute oluliste projektide (nt osamaksete kogumissüsteem ja kohustuste
andmevorm) rakendamisest ning taristu laiendamisest, et see vastaks töötajate arvu väga
suurele kasvule. 2017. aasta neljandas kvartalis alustas rühm vajalikke tegevusi avariitaaste
teabekeskuse käivitamiseks, mis avatakse 2018. aasta neljandas kvartalis.

‣‣

IKT strateegia ja arengu valdkonnas töötati IKT haldus ning IKT strateegia täielikult välja
2017. aasta keskpaigaks.

‣‣

Ühtne Kriisilahendusnõukogu alustas ka viljakat koostööd keskpangaga, et töötada välja
süsteem, mis võimaldab peamised kriisilahenduse kavandamise protsessid automatiseerida
(kriisilahenduse infohaldussüsteemi projekt). See projekt jõudis 2018. aasta mais katseetappi
ja rakendatakse täielikult 2018. aasta lõpuks. Samutii algas 2017. aasta novembris
koostöö Euroopa Pangandusjärelevalvega, et selgitada välja, kuidas optimeerida ühtses
kriisilahenduskorras finantsandmete kogumist.

‣‣

E-dokumentide ja salvestiste haldamise täiustatud süsteem käivitati 2017. aasta novembris.
Süsteem saab valmis 2018. aasta neljandas kvartalis.

‣‣

Ühtse Kriisilahendusnõukogu haldusosamaksete kogumise ajutine süsteem valmis
2017. aasta detsembris, et katta osamaksete kogumine 2018. aastal.

‣‣

IKT turbe valdkonnas loodi 2017. aastal kõik IKT turbepoliitikad, mis tagavad Ühtse
Kriisilahendusnõukogu IKT-süsteemide abil hallatava teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse
ja kättesaadavuse ning neid propageeriti tugevalt kõigi töötajate hulgas.

‣‣

Ühtse Kriisilahendusnõukogu põhisõnumite levitamine sidusrühmadele, korraldades
2017. aasta septembris teise Ühtse Kriisilahendusnõukogu konverentsi „Building bank
resolvability together“ koos erinevate sidusrühmadega ning toetades nõukogu liikmeid ja
üksuste juhatajaid välistel üritustel.

‣‣

Ühtse Kriisilahendusnõukogu teise pressihommiku ja pressikonverentsi korraldamine
jaanuaris 2017.

‣‣

2017. aastal sai Ühtse Kriisilahendusnõukogu veebileht uue kujunduse, mis lingib Ühtse
Kriisilahendusnõukogu poliitikate, spetsiaalsete kriisilahenduse teemade, sh esimese
kriisilahendusotsusega (esimeste kriisilahendusotsustega), ja kajastab seetõttu Ühtse
Kriisilahendusnõukogu käimasolevat tööd.

‣‣

Ühtse Kriisilahendusnõukogu väljaanded 2017. aastal sisaldasid Ühtse Kriisilahendusnõukogu
2016. aasta aruannet, Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta töökava, 2018. aasta
mitmeaastast tööprogrammi ning dokumenti Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude poliitika kohta.

‣‣

Asutustesisese ja -vahelise teabevahetuse edasine tugevdamine nii korrapärastes
protsessides kui ka kriisiolukordades.

5.3. Vahendite haldamine
5.3.1. Personal
Seoses personaliga (HR) oli 2017. aasta personalivaldkonna tegevuste keskmes
tippkvalifikatsiooniga töötajate värbamine, et luua kindel alus uuele organisatsioonile.
Personaliosakond on jätkanud tööd uute töötajate värbamisel ja integreerimisel nii tegevus- kui
ka tugivaldkondades.
Töö Ühtse Kriisilahendusnõukogu personali õigusraamistiku ja teenuste osutamise (nt juhtimise,
õppimise ja karjääri kujundamise) valmimiseks edenes arvestusega tagada piisav toetus noorele,
kiiresti kasvavale organisatsioonile.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
‣‣

Personali palkamine. Ühtne Kriisilahendusnõukogu jätkas personalipoliitikate ja
-süsteemide väljatöötamist, vastuvõtmist ning rakendamist ning töötas intensiivselt oma
keskmiste ning pikaajaliste personalivajaduste katmiseks, võimaldades organisatsioonil
oma mandaati tõhusalt täita ja rakendada kontrollikoja 2017. aasta aruande soovitusi.
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‣‣

‣‣

Intensiivne värbamine. Ühtne Kriisilahendusnõukogu jätkas värbamist olemasolevatest
reservnimekirjadest ja lõpetas 2017. aastal 19 uue ajutise teenistuja valiku, kattes
suures osas nii operatiivsete kui ka horisontaalsete valdkondade vajadused. Need
intensiivsed värbamistegevused võimaldasid Ühtsel Kriisilahendusnõukogul 2017. aastal
vastu võtta 113 uut töötajat. Kui kriisilahendusnõukogu liikmed välja jätta, on Ühtses
Kriisilahendusnõukogus 255 ametikohta (kasv 55% võrreldes 2016. aastaga) (28). 7 töötajat
lahkus teenistusest. Aasta tööjõuvoolavus oli 2%.
Personalipoliitikad.
2017.
aastal
täiendas
Ühtne
Kriisilahendusnõukogu
personalivaldkonna õigusraamistikku, võttes vastu rakenduseeskirjad ahistamise
ennetamiseks töökohas. Samuti töötati välja spetsiifilised Ühtse Kriisilahendusnõukogu
vajadusi kajastavad personalipoliitikad, nimelt lepingute kestuse ja uuendamise poliitikad
ning tööjõu siseliikuvuse poliitikad. Peale selle võeti vastu õppe- ja arengustrateegia, mis
hõlmab tehnilisi, üldisi, IT- ning keeleoskusi eesmärgiga katta Ühtse Kriisilahendusnõukogu
algsed personalikoolitused ja arendusvajadused.

2017. AASTA ARUANNE

KULUD
Eelarvekulud hõlmavad aasta jooksul tehtud makseid ja eelarveassigneeringute ülekandmist.
Järgmistes lõikudes on esitatud eelarvejaotiste kaupa kokkuvõte assigneeringute täitmisest.
Üksikasjalikum jaotus on esitatud lisas 3.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu kehtestas 304 eelarvelist kulukohustust I OSAS kokku summas
70 625 897,28 eurot ja II OSAS kokku summas 55 306 079,84 eurot ning töötles I OSAS (29)
2221 makset kokku summas 42 238 195,05 eurot ja II OSAS (30) kokku summas 50 021 383,63 eurot.
Ülekantud maksete assigneeringutest töödeldi 343 makset kokku summas 7 840 901,58 eurot.
Eelarve täitmise määr on kulukohustuste assigneeringute puhul 70,81% ja maksekohustuste
assigneeringute puhul 42,35%. 2018. aastasse ülekantud summa on 28 387 702,23 eurot ja
ülekandmise määr on 40,19% kulukohustustega seotud assigneeringutest. 2018. aastal üle
kantud summast kokku on ligikaudu 21 700 000 eurot seotud Ühtse Kriisilahendusnõukogu
ettenägematute kuludega.

5.3.2. Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

JAOTIS 1. PERSONALIKULUD

Selles osas käsitletakse Ühtse Kriisilahendusnõukogu üldise finantsjuhtimise, -planeerimise
ja -aruandlusega seotud tegevust. See hõlmab ka eelarve nõuetekohase täitmise toimingute
järelevalvet ja tagamist, samuti raamatupidamist ning sularahatoiminguid. Lisaks juhib finants- ja
hankerühm Ühtse Kriisiahendusnõukogu hangete ettevalmistamist, algatamist, aruandlust ning
avaldamist ja annab vastavat nõu.

Jaotise 1 vastuvõetud eelarve oli 2017. aastal 39 546 000 eurot, millest eraldati 27 034 478 eurot.
Kasutatud maksekohustuste assigneeringute lõppsumma oli 25 928 493,58 eurot, mis teeb
eelarve täitmise määraks 65,57%.

Tulu osas on 2017. aasta kulude tasemeni näidatud tuluna 99 738 000 eurot.
Kulude poolel eraldati eelarve täitmise tabeli alusel enam kui 39 miljonit eurot töötajatele,
ligikaudu 13 miljonit eurot muudeks halduskuludeks (rent, IKT-tugi jne) ja peaaegu 47 miljonit
eurot tegevuskuludeks (lisa 3).

Eelarve madala täitmismäära peamised põhjused on värbamiskava osaline rakendamine,
mitmete uute töötajate palgaarvestussüsteemi sisestamine kavandatust hiljem, ja vähendatud
kulud, mis on seotud töötajate arvu, toetuste, koolituste, meditsiiniliste kulude, koolide ja
lasteaedadega (sõimed).
JAOTIS 2. TARISTUKULUD

TULUD

Jaotise 2 eelarve oli 2017. aastal 13 397 000 eurot. Aasta jooksul seoti kulukohustustega
10 917 737,89 eurot, mis vastab eelarve täitmise määrale 81,49%. Kasutatud maksekohustuste
assigneeringute lõppsumma oli 7 959 271,14 eurot, mis teeb eelarve täitmise määraks 59,41%.

Ühtse kriisilahenduskorra määruse kohaselt rahastatakse Ühtset Kriisilahendusnõukogu tema
pädevusalasse kuuluvate majandusüksuste osamaksetest.

Peamised kuluvaldkonnad olid IT-taristu ja hoone rentimine, turvalisus ja hooldus.

Osamaksed kriisilahendusnõukogu 2017. aasta halduseelarvesse reguleeriti kooskõlas
delegeeritud määrusega (EL) nr 1310/2014 osamaksete ajutise süsteemi kohta.
8. jaanuaril 2018 jõustus komisjoni 14. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2361/2017
Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku süsteemi
kohta (edaspidi „delegeeritud määrus“). See delegeeritud määrus asendab ajutist süsteemi.
Lõpliku süsteemi kohaselt peavad kõik pangandusliidus asutatud krediidiasutused tegema
osamakseid Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskuludesse. See kehtib ka kõigi emaettevõtjate
(sh finantsvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate), investeerimisühingute ja
finantsasutuste puhul, kes kuuluvad Euroopa Keskpanga konsolideeritud järelevalve alla.
2017. aastal õnnestus kriisilahendusnõukogul koguda haldusosamakseid 83 004 442,12 euro
väärtuses.

(28) Lisateave, vt lisa 3: kavandatud/heakskiidetud ametikohad vs. 2016. ja 2017. aasta tegelikud ametikohad.

(29) Lisateave, vt lisa 3: peamised kuluvaldkonnad.
(30) Negatiivsete intressimäärade kohustuse summa oli 55 301 638,04 eurot ja 4 441,80 eurot pangatasude ja -lõivude eest. Maksed moodustasid kokku 50 017 635,23 eurot negatiivsete intressimäärade eest ja 3 748,40 eurot pangatasude ja -lõivude eest.
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JAOTIS 3. TEGEVUSKULUD
Jaotis 3 hõlmab ainult ühtse kriisilahenduskorra määruse rakendamisega seotud tegevuskulusid.
2017. aasta eelarve oli 46 795 000 eurot.
Aasta jooksul seoti kulukohustustega 32 673 680,82 eurot, mis vastab eelarve täitmise 69,82%
määrale. Kasutatud maksekohustuste assigneeringute lõppsumma oli 8 350 430,33 eurot, mis
teeb eelarve täitmise määraks 17,84%.
Peamised kuluvaldkonnad on seotud uuringute ja nõustamisega (nt Ühtse Kriisilahendusnõukogu
ettenägematud kulud) Ühtse Kriisilahendusnõukogu töökava rakendamiseks, millele
järgneb IKT arendamine ja hooldus, eelkõige kriisilahenduskavade, otsuste tegemise ja ühtse
kriisilahendusfondi halduse toetamiseks.
EELARVE TÄITMINE
Eelarve täitmine (31) on 30 371 897,59 eurot ja see kantakse eelarvesse pärast seda, kui 2018. aasta
septembri täiskogu selle heaks kiidab.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
‣‣

Eelarve muutmine. Eelarvet muudeti 2017. aastal kaks korda, et lisada ettenägematute
kulude eelarvereale (3031) 9 miljonit eurot ja seejärel 2016. aasta kogunenud eelarveülejääk,
mis oli 12 767 564,35 eurot.

‣‣

Ühtsele kriisilahendusfondile 2017. aastal tehtud haldus- ja ex ante osamaksete kohta arvete
edukas esitamine ja nende kogumine.

‣‣

2017. aasta kontode korrektne lõpetamine.

‣‣

Mõistlik eelarve ja likviidsusjuhtimine.

‣‣

Delegeeritud määruse (EL) 2361/2017 kohaste haldusosamaksete sissenõudmise korra
kehtestamine.

5.3.3. 2017. aasta lõplik raamatupidamisaruanne
2017. aasta lõplik raamatupidamisaruanne kajastab 31. detsembri 2017. aasta seisuga Ühtse
Kriisilahendusnõukogu finantsolukorda, finantstulemusi, rahavooge ja netovara muutusi
lõppenud aastal vastavalt selle finantsmäärusele ning komisjoni peaarvepidaja poolt vastu
võetud arvestuseeskirjadele. Seetõttu kasvasid 2017. aasta ex ante osamaksete ja tagasivõtmatute
maksekohustuste kogumise 2017. aasta tsükli lõpus olulised varad/kohustused kokku
10,83 miljardilt eurolt 17,46 miljardi euroni.
Ühtsele Kriisilahendusnõukogule 2017. aastal tehtud ex ante osamaksed tõid maksutulu
5,96 miljardit eurot. Pärast seda, kui arvati maha seotud rahastamiskõlblikud kulud nende vahendite
hoidmise eest riikide keskpankade kontodel, suurendas 2017. aasta lõplik finantstulemus
5,91 miljardit eurot ühtse kriisilahendusnõukogu netovara 15,35 miljardi euroni. Ühtse
Kriisilahendusnõukogu tegevuste netovara koguneb eeldatavasti aja jooksul ning moodustab
Ühtsele Kriisilahendusnõukogule usaldatud ressursid, mida tuleb kaitsta ja vajaduse korral
kasutada, et tagada kriisilahendusvahendite tõhus rakendamine ning ühtse kriisilahendusekorra
määruse alusel Ühtsele Kriisilahendusnõukogule antud kriisilahendusõiguste kasutamine.

(31) Eelarve täitmise/eelarve tulemuse üksikasjad leiate lõplikust 2017. aasta raamatupidamisarvestusest, mis on kättesaadav Ühtse Kriisilahendusnõukogu veebisaidil 2018. aasta kolmandas kvartalis.

2017. AASTA ARUANNE

2017. aasta lõpliku raamatupidamisaruande halduse osas esitas Ühtne Kriisilahendusnõukogu
arveid summas ja kogus pangandusasutustelt 83 miljonit eurot ning samuti otsustas kasutada
eelnevatel finantsperioodidel kogunenud kasutamata jäänud vahendeid summas 16,73 miljonit
eurot. Selleks et tasakaalustada aasta üldisi haldus- ja tegevuskulusid, on 2017. aastal kajastatud
haldusosamaksete tulud 53,89 miljonit eurot. Seetõttu Ühtse Kriisilahendusnõukogu
haldustegevusest netovara ei teki.
Halduskuludest oli 45% Ühtse Kriisilahendusnõukogu kulutustest seotud töötajatega, samas kui
20% olid seotud muude halduskuludega (rent, IT-tugi ja muud mitte IT-teenused).
Oluliselt suurenesid tegevuskulud, ulatudes aasta lõpuks 30%, kuid 2016. aastal moodustasid
need vaid 10% kogukuludest. Seda erinevust võib seletada kohtumenetlustega seotud kulude,
samuti uuringute ja nõustamisega seotud kulude järsu suurenemisega (nt finantshindamine)
seoses võimalike pankade kriisilahendusega.
Tagasivõtmatud maksekohustused summas 2,03 miljardit eurot, mis on alternatiiv
sularahamaksetele seoses ühtse kriisilahendusfondi ex ante rahastamisega, on Ühtse
Kriisilahendusnõukogu finantsaruannetes esitatud järgmiselt.
‣‣

tingimuslik vara tagasivõtmatute maksekohustuste raames maksmise kohustuse jaoks;

‣‣

pangas (erinevatel pangakontodel) hoitav sularaha võrreldes pikaajalise kohustusega
(mõlemad on seotud sularahatagatisega, mis tagab tagasivõtmatust maksekohustusest
tuleneva kohustuse).

6. lisas on esitatud finantsseisundi aruanne 31. detsembri 2017. aasta seisuga ja 2017. aasta
tulemiaruanne.
Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta finantsaruanded
Kriisilahendusnõukogu veebilehel 2018. aasta kolmandas kvartalis.

avaldatakse

Ühtse
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5.3.4. Hanked
2017. aasta hankekava koostati kooskõlas ELi üldiste hangete suhtes kohaldatava finantsmäärusega.
Hangete läbivaatamise aruandeperiood (32) on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2017. 2017.
aastal korraldatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu hankesektori tegelik läbivaatus näitas Ühtse
Kriisilahendusnõukogu poliitika tähtsust prioriteetsetes poliitikavaldkondades põhitegevuse
jätkamiseks, eesmärgiga suurendada tõhusust. Kriisilahendusnõukogu hankis 2017. aastal
edukalt kõik eri üksuste nõutud vajalikud kaubad ja teenused. 2017. aasta hankemenetluste
analüüs on 7. lisas.

2017. AASTA ARUANNE

5.4. Juhtimine
5.4.1. Asutusesisene õigusnõustamine ja kohtumenetlused
Ühtse Kriisilahendusnõukogu õigusteenistuse ülesanded saab jagada kahe suure valdkonna
vahel: (i) asutusesisene õigusnõustamine ja (ii) kohtumenetlused. Peamised 2017. aastal täidetud
ülesanded on esitatud allpool.

2017. AASTA PÕHITULEMUSED

2017. AASTA PÕHIARENGUD

‣‣

Korraldati kõikide õiguslike kohustuste algatamine ja ex ante kontroll. Hankeüksus
koostas umbes 250 dokumenti ja kontrollis neid ning valmistas ette ja algatas 51 madala
väärtusega, keskmise väärtusega ja eraldi kokku lepitud hankemenetlust. Samuti korraldati
raamlepingu raames 21 konkursi taasavamist majandusliku ja finantshindamise alaseks
nõustamiseks ning õigusnõustamiseks. Ühtne Kriisilahendusnõukogu kasutas ulatuslikult
komisjoni raamlepinguid.

‣‣

2017. aastal pakkus Ühtse Kriisilahendusnõukogu õigusteenistus asutusesisest
õigusnõustamist kriisilahenduse kavandamise, kriisilahendusega seotud teemade ja
konkreetsete kriisilahendusjuhtumite kohta; ühtse kriisilahendusfondi ja mitmesuguste
tugiülesannetega seotud küsimuste kohta sellistes valdkondades nagu hanked, rahandus,
personal ja muud seadusandlikud algatused.

‣‣

Komisjoni ja muude avaliku sektori asutustega sõlmiti lisaks sellele mitu hankeüksuse
ettevalmistatud vastastikuse mõistmise memorandumit, teenustaseme kokkulepet ja
koostöölepingut.

‣‣

2017. aastal algatasid panga endised aktsionärid ja võlausaldajad Euroopa Liidu Kohtus
kokku 99 kohtumenetlust seoses Banco Populari kriisilahendusega. Kaks neist on Euroopa
Liidu Kohus juba tunnistanud vastuvõetamatuks.

‣‣

Lisaks taotlesid äriüksused, et 2017. aastal käivitataks õigusnõu andmiseks avalik
hankemenetlus, ning tehti olulist tööd portfellihalduse ja deponeerimise korra täitmiseks.

‣‣

2017. aastal algatasid pangad Ühtse Kriisilahendusnõukogu vastu kuus uut kohtumenetlust
2016. ja 2017. aastal ühtsesse kriisilahendusfondi tehtud ex ante osamaksete kohta ja need
on veel pooleli. Seoses 2016. aastal Euroopa Liidu Kohtus algatatud kohtumenetlusega
2016. aasta ex ante osamaksetega osas, on üks neist tagasi võetud ja teine (ajutise meetme
taotlus) tagasi lükatud. Ülejäänud 2016. aastal algatatud kohtumenetlused on ikka veel
pooleli.

5.3.5. Ruumid
Ruumide üksuse põhieesmärk on pakkuda Ühtsele Kriisilahendusnõukogule proaktiivset tuge,
tagades ruumide tõrgeteta toimimise, kaupade ja teenuste hankimine vastavalt ELi riigihangete
eeskirjadele ja menetlustele ning Ühtse Kriisilahendusnõukogu töötajate ja külastajate ohutuse
ning turvalisuse.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
‣‣

Ruumide üksus on lõpetanud suuremahulise renoveerimise ja kolis asutuse hoonesse, et
hõlbustada Ühtse Kriisilahendusnõukogu direktoraatide kiiret kasvu.

‣‣

Töökeskkonna parandamiseks on tehtud palju: olemas on joogiveeautomaadid ja
lisamööbel, toimivad Ühtse Kriisilahendusnõukogu kohvik ning töötajatele mõeldud
kohvinurgad.

‣‣

Ruumide üksus on tugevdanud töösuhteid komisjoniga, püüdes optimeerida Ühtse
Kriisilahendusnõukogu töötajate ja väliskülaliste ohutust ning turvalisust.

(32) Ühtse Kriisilahendusnõukogu vajaduste kindlakstegemine.

5.4.2. Kriisilahendusnõukogu sekretariaat
Kriisilahendusnõukogu sekretariaat toetab kriislahendusnõukogu selle ülesannete täitmisel. See
hõlmab muu hulgas Ühtse Kriisilahendusnõukogu toetamist selliste küsimuste kindlakstegemisel,
mis nõuavad otsuseid tegevate organite tähelepanu ja otsustusprotsessi korraldamist, sh selle
õigeaegsust ja täpsust, et otsused oleksid kehtivad ja õiguslikult siduvad.
Kriisilahendusnõukogu tegutseb ja võtab vastu otsuseid kahes eri koosseisus: täitevistungitel
ja täiskogul, millel on eriülesanded ja ainupädevused. Täiskogu koguneb ligikaudu kuus korda
aastas ning täitevistungid toimuvad iga kuu. Ühtse kriisilahendusekorra määrus näeb ette
asjaomaste riikide kriisilahendusasutuste osalemise täitevistungite aruteludes, kui arutatakse
üksuse, üksuste rühma või piiriülese konsolideerimisgrupi üle, mis on asutatud nende osalevates
liikmesriikides.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
‣‣

Kriisilahendusnõukogu sekretariaat koordineeris viit täiskogu ja ühte lisatäiskogu, kus
keskenduti eelkõige eelarvele ja töökavale. Lisaks toimus mitmeaastase tööprogrammi
teemal üks telefonikonverents ning omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
teemal korraldati kaks telefonikonverentsi.

‣‣

Korraldati 12 täitevistungit ja 21 laiendatud täitevistungit, mille teema oli 2017. aasta
kriisilahenduse kavadega seotud otsustusprotsess, samuti riigipõhiseid eriistungeid.

‣‣

2017. aastal alustati 85 kirjalikku menetlust; enamik neist kirjalikest menetlustest asendasid
tegelikel koosolekutel toimuvat otsustusprotsessi.
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‣‣

Peale selle oli Ühtse Kriisilahendusnõukogu sekretariaat kaasatud Banco Populari
kriisilahendusse ja edendas täiendavaid sisemenetlusi, et viimistleda otsustamisprotsesse ja
lahendada juhtimisküsimusti. Samuti oli nõukogu kaasatud ka 2017. aasta kriisilahenduskava
tsükli kavandamisse ja sellega seotud nõustamisse.

5.4.3. Vastavuskontroll
2017. aastal toimus Ühtses Kriisilahendusnõukogus olulisi struktuurilisi täiustusi, sh kvalifitseeritud
personali värbamine, uute üksuste loomine ja uute äritavade väljatöötamine. Seoses sellega
jätkas vastavuskontrolli rühm oma tavategevusi, muu hulgas nõustamist eetikaküsimustes, ning
jälgis ja haldas personali aruandekohustuste täitmist.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED

2017. AASTA ARUANNE

1.

Ühtse Kriisilahendusnõukogu raamatupidamissüsteemi kinnitamine;

2.

eelarve täitmismäär;

3.

kulukohustuste assigneeringute ülekandmine (II ja III jaotis);

4.

õigusabikulude osutamine eelarves ja iga-aastane töökava;

5.

negatiivse intressimäära mõju tulevaste kriisilahenduste osamaksete summale;

6.

värbamismenetlused.

Lisaks võib kontrollikoda teha tulemusauditeid, mille järel esitatakse eriaruanne. 2017. aastal
avaldas kontrollikoda Ühtse Kriisilahendusnõukogu tulemusauditi aruande, keskendudes
pankade kriisilahenduse loomisele ja haldusvalmidusele, mida on selgitatud lähemalt 7. peatükis.

‣‣

2017. aastal vastavusauditi aastaaruande esitamine täiskogul ja täitevistungil. Samuti tehti
see kättesaadavaks Ühtse Kriisilahendusnõukogu sisevõrgus nõuetele vastavuse jaotises.

‣‣

Nõustamise ja info pidev pakkumine ning teadlikkuse suurendamine vastavusküsimustes
kõigi töötajate, eriti uute töötajate seas koolituse ja teadlikkuse suurendamise kampaaniate
abil.

2017. aastal avaldas kontrollikoda ka eriaruande tingimuslike kohustuste kohta (33), milles esitati
soovitused tingimuslike kohustuste raamatupidamissuuniste koostamiseks ja menetlus-/ITsüsteemi tutvustamiseks, et dokumenteerida ja jälgida igasuguseid tingimuslikke kohustusi, sh
riiklike kriisilahendusasutuste kohustusi. Kuna see aruanne avaldati 21. detsembril 2017, kavandati
kõik tegevused soovituste täitmiseks 2018. aastale (raamatupidamisjuhised) ja 2019. aastale
(menetlus-/IT-süsteem).

‣‣

Ettevalmistus eetikakoodeksi rakendamise keskseid teemasid käsitlevate Ühtse
Kriisilahendusnõukogu erinevate uute vastavuspoliitikate ja suuniste vastuvõtmiseks,
mis on kättesaadavad kõigile Ühtse Kriisilahendusnõukogu töötajatele Ühtse
Kriisilahendusnõukogu sisevõrgus nõuetele vastavuse jaotises.

Lisaks auditeerib aastaaruannet sõltumatu välisaudiitor. 2017. aastal avaldas välisaudiitor oma
auditiaruande Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2016. aasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse kohta.
Tulemused keskendusid järgmisele.

5.4.4. Siseaudit

1.

Finantsmenetluste dokumenteerimine.

Kooskõlas siseauditi hartaga pakub siseaudit riskipõhist ja objektiivset kinnitust, nõu ning
ülevaadet. Oma aruannete ja soovituste abil aitab siseaudit Ühtsel Kriisilahendusnõukogul
saavutada oma eesmärke süstemaatilise ja distsiplineeritud lähenemisviisiga riskijuhtimise,
kontrolli- ja juhtimisprotsesside tõhususe hindamisele ning täiustamisele.

2.

Kindluse saavutamine ex ante fondi osamaksete arvutamisel.

3.

Riikilike kriisilahendusasutuste tingimuslike kohustuste ühtne finantsaruandlus.

2017. AASTA PÕHITULEMUSED

(33) Euroopa Kontrollikoja aruanne vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 lõikele 4 eelarveaastal 2016 tekkinud tingimuslike kohustuste
kohta (kas Ühtsele Kriisilahendusnõukogule, nõukogule või komisjonile või teistele), mille põhjuseks on Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu
või komisjoni tegevus nimetatud määruses sätestatud ülesannete täitmisel, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2017 (https://www.eca.
europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2016_contingent_liabilities/SRB_2016_contingent_liabilities_ET.pdf ).

Esimese täisaasta jooksul tegi siseaudit järgmist:
‣‣

hangete ja ühtsele kriisilahendusfondile tehtud ex ante osamaksete kindlustandvad auditid;

‣‣

nõustamine seoses IKT juhtimisega ja

‣‣

dokumendihalduse riskihindamine.

Saadud soovituste alusel koostati tegevuskavad.
Lisaks võttis siseaudit meeskonna tugevdamiseks tööle teise töötaja.

5.4.5. Välisaudit
Kontrollikoda esitab igal majandusaastal kriisilahendusnõukogu raamatupidamise aastaaruande
kohta aruande, mis sisaldab kinnitust selle usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 2017. aastal avaldas kontrollikoda auditiaruande Ühtse
Kriisilahendusnõukogu 2016. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta. Tulemused
keskendusid järgmistele teemadele:
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5.4.6. Sisekontrollistandardid
Ühtse Kriisilahendusnõukogu sisekontrolliraamistik võeti vastu nõukogu täitevistungil
23. detsembril 2016. Sisekontrollistandardid (ICS) määratlevad ootused ja nõuded tõhusa
sisekontrollisüsteemi loomiseks, mis annaks piisava kindluse Ühtse Kriisilahendusnõukogu
eesmärkide saavutamiseks. Need kontrollistandardid töötati välja kooskõlas komisjoni
sisekontrollistandarditega, mis põhinevad rahvusvahelistel Sponsororganisatsioonide Komitee
standarditel. Standardid hõlmavad järgmisi valdkondi: missioon ja väärtused, personali-,
kavandamis- ja riskijuhtimistegevus, toimingud ja kontrollitegevused, teave ja finantsaruandlus
ning hindamine ja auditeerimine. Iga standard koosneb mitmest nõudest, mida tuleb täita.
Organisatsiooni kiire kasvu tõttu on fookuses raamistiku pidev arendamine.
2017. AASTA PÕHITULEMUSED
‣‣

2017. aasta oktoobris tegi sisekontrolliametnik inventuuri, et kontrollida iga üksiku
sisekontrollistandardi täitmise olukorda Ühtses Kriisilahendusnõukogus. Raamistik hõlmab
16 sisekontrollistandardit, mis on hädavajalikud sisekontrolliraamistiku määratlemiseks,
juhtkonna selge vastutuse edendamiseks ja kriisilahendusnõukogu sisekontrollisüsteemi
järelevalve tagamiseks.

2017. AASTA ARUANNE

6. APELLATSIOONIKOMISJON
Ühtse Kriisilahendusnõukogu apellatsioonikomisjon tegutseb vastavalt ühtse kriisilahendusekorra
määruse artiklile 85 pädevusega otsustada Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsuste peale
teatud teemadel esitatud apellatsioonkaebuste üle, nagu on täpsemalt määratletud ühtse
kriisilahendusekorra määruse artikli 85 lõike 3 kataloogis (muu hulgas haldusosamaksed,
dokumentidele juurdepääsuga seotud otsused või omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude otsused). Apellatsioonikomisjonil on viis liiget ja kaks asendusliiget.
Apellatsioonikomisjoni sekretariaat on organisatsiooniliselt eraldatud ja sõltumatu Ühtse
Kriisilahendusnõukogu muudest ülesannetest ning 2017. aastal koosnes see kahest liikmest ja
ühest assistendist (kõik osalise tööajaga). Sekretariaat toetab apellatsioonikomisjoni järgmistes
tegevustes: teabevahetus apellatsioonkaebuse esitajatega, juurdepääs dokumentidele,
apellatsioonikomisjoni menetlustoimingute rakendamine, dokumentide tõlkimine, edastamine
ning säilitamine. Samuti toetab sekretariaat apellatsioonikomisjoni, eesistujat ja ning eriti
raportööri/raportööre organisatoorsetes küsimustes.
2017. AASTA PÕHIARENGUD
‣‣

Pärast Banco Populari kriisilahendust esitati apellatsioonikomisjonile kriisilahenduse kohta
74 apellatsioonkaebust. Neist 74 apellatsioonkaebusest on apellatsioonikomisjon juba
teinud otsuse 61 kohta (54 apellatsioonkaebust on tunnistatud vastuvõetamatuks), samas kui
13 neist 74 apellatsioonkaebusest on endiselt pooleli. Mitmed neist apellatsioonkaebustest
on vastu Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsustele dokumentidele juurdepääsu keelamise
kohta.

‣‣

Apellatsioonikomisjoni sekretariaat jätkas apellatsioonikomisjoni töö toetamist, võttes
omaks oma äsja määratletud kontseptuaalse rolli ja ülesanded, nagu on kirjeldatud
2017. aastal loodud apellatsioonikomisjoni sekretariaadi kontseptsioonis.
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7. EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANNE
23/2017

2017. AASTA ARUANNE

‣‣

2017. aasta oktoobris võeti vastu Ühtse Kriisilahendusnõukogu omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõude poliitika 2017. aasta kavandamistsüklile. Oluliste takistuste
kõrvaldamise poliitika valmistatakse ette 2018. aastal ja see lisatakse 2018. aasta kavandamistsüklile.
Sellega seoses on mitmeaastase tööprogrammi tulemuslikkus keskse tähtsusega põhinäitajana
ette nähtud kriisilahenduse kavandamise käsiraamtu ajakohastamine 2018. aastal.

3.

VÄRBAMISTEGEVUSE KIIRENDAMINE

Kontrollikoja aruandes soovitati, et piisava töötajate arvu saavutamiseks tuleks värbamistegevust
kiirendada kuni 2018. aasta juunini, et koos sellega saavutada personaliosakonna asjakohane
töötajate arv.
‣‣

2017. aastal võttis Ühtne Kriisilahendusnõukogu olulisi meetmeid ning avaldas kaks
olulist valikumenetlust pankade kriisilahenduse ekspertidele ja pankade kriisilahenduse
ametnikele , nii et puudused (eriti 2016. aasta puudused) on ületatud ning Ühtse
Kriisilahendusnõukogu personaliosakonna ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu töötajate arvu
sihttasemed tervikuna oleks võimalik saavutada 2018. aastal. Mitmeaastases tööprogrammis
rõhutatakse Ühtse Kriisilahendusnõukogu personaliosakonna tegevuse keskendamist
2018. aastal värbamistegevusele.

4.

KOOSTÖÖ PARANDAMINE RIIKLIKE KRIISILAHENDUSASUTUSTEGA

Lisaks kontrollikoja 2016. aasta eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande auditiaruandele
ja tingimuslike kohustuste kohta tehtud eriaruandele tegi kontrollikoda tulemusauditi, milles
keskenduti panga kriisilahenduse loomisele ja haldusvalmidusele, mille tulemusel avaldati
kontrollikoja eriaruanne nr 23 (34), mis avaldati 19. detsembril 2017 ja sisaldas mitmeid soovitusi.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu esitas ametlikud vastused aruande järelduste kohta ja need on juba
lisatud kontrollikoja aruandesse. Enamik soovitusi kiideti heaks ning need on kas juba rakendatud või
määratud 2018. aasta töökavasse ja mitmeaastase tööprogrammi (MAP) (35) prioriteetideks. Vastavalt
nõukogu järeldustele kontrollikoja eriaruande kohta (36), milles kutsutakse Ühtset Kriisilahendusnõukogu
üles siduma oma aastaaruandes konkreetseid meetmeid, mida ta on võtnud või kavatseb võtta, antud
soovituste rakendamiseks. Järgmises jaotises võetakse seda soovitust arvesse.

Kontrollikoda soovitab parandada koostööd riiklike kriisilahendusasutustega, selgitades
ülesannete ja kohustuste operatiivset jaotamist riiklike kriisilahendusasutuste vahel, tagades
sisemiste kriisilahendusmeeskondade töötajate asjakohase arvu ning korraldades regulaarselt
eelkatseid, kuhu on täielikult kaasatud riiklikud kriisilahendusasutused.
‣‣

Ühtne Kriisilahendusnõukogu võttis hiljuti vastu tegevuse sihtmudeli, millega jagatakse rollid ja
ülesanded ühtse kriisilahenduskorra raames, sh sisemiste kriisilahendusmeeskondade tegevus.
Koostööraamistiku lepingu läbivaatamine, kuhu need parandused lisatakse, on 2018. aasta
põhitulemus, nagu on ka märgitud mitmeaastases tööprogrammis. Ühtne Kriisilahendusnõukogu
kavatseb riiklike kriisilahendusasutustega arutada riiklike kriisilahendusasutuste suurema
arvu töötajate integreerimist sisemistesse kriisilahendusmeeskondadesse, samas kui Ühtne
Kriisilahendusnõukogu suudab tagada sisemiste kriisilahendusmeeskondade asjakohase
töötajate arvu ainult Ühtse Kriisilahendusnõukogu personali tähenduses. 2018. aastaks on
kavandatud juba kaks eelkatset.

5.

KOOSTÖÖ PARANDAMINE EUROOPA KESKPANGAGA

KONTROLLIKOJA SOOVITUSTE KOKKUVÕTE (37) JA ÜHTSE
KRIISILAHENDUSNÕUKOGU VASTUS
1.

KRIISILAHENDUSE KAVANDAMISE LÕPULEVIIMINE

Seoses kriisilahenduse kavandamisega soovitab kontrollikoda määrata lõpptähtpäeva iga selle
pädevusalasse kuuluva panga täielikult nõuetele vastava kriisilahenduskava koostamiseks,
kusjuures iga kriisilahenduskava sisaldab eraldi põhjendust kriisilahenduskõlblikkuse kohta ja
hinnangut valitud kriisilahendusstrateegia teostatavuse ja usaldusväärsuse kohta.
Kuigi Ühtne Kriisilahendusnõukogu juba kasutab kriisilahenduse kavandamisel prioriteetset
lähenemisviisi, et tagada valmisolek riskantsemate pankade jaoks, näeb mitmeaastane
programm ette etapiviisilist lähenemist, mis järk-järgult täiustab kõiki kriisilahenduskavasid
kuni nende valmimiseni 2020. aastal. Oluliste takistuste kindlakstegemine algab 2018.
aastal, kuigi kriisilahenduskõlblikkuse hindamine on juba alanud (2018. aastal) ning Ühtse
Kriisilahendusnõukogu eesmärk on viia vastav poliitika lõpule 2018. aasta keskpaigaks. Iga
panga üksikasjalik kriisilahenduskõlblikkuse hindamine tuleb lõpule viia 2019. aasta 1. kvartalis.

Selleks et Ühtne Kriisilahendusnõukogu saaks kogu kriisilahenduse ülesande täitmiseks vajaliku
teabe, soovitab kontrollikoda keskpangaga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit
2018. aasta märtsiks ajakohastada.

2. KRIISILAHENDUSE KAVANDAMISEKS ETTE NÄHTUD EESKIRJADE SÜSTEEMI
LÕPULEVIIMINE

Võttes arvesse kriisilahenduse õigusraamistiku toimuvaid läbivaatamisi, soovitab kontrollikoja
eriaruanne, et Ühtne Kriisilahendusnõukogu osaleks õigusloomeprotsessis, et lahendada Ühtse
Kriisilahendusnõukogu jaoks olulisi tehnilisi küsimusi, näiteks viia vastavusse järelevalve teostaja
ja kriisilahendusasutuse mandaat seoses piiriüleste vähem oluliste asutustega, tagada teabevoog
ja kohaldada kriisilahenduse moratooriumi kehtestamist võimaldav vahend.

‣‣

Kriisilahenduse kavandamise süsteemi lõpuleviimise eesmärgil soovitab kontrollikoda
omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude ning oluliste takistuste kohta ette
valmistada selge ja järjepideva poliitika, mida tuleks rakendada kõigis kriisilahenduskavades.
Lisaks tuleks kriisilahenduse kavandamise käsiraamatut ajakohastada vähemalt üks kord aastas
ning see peab sisaldama juhiseid kõigi kriisilahendustsenaariumide kohta.
(34) Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 23, Ühtne Kriisilahendusnõukogu: keeruka pangandusliiduga seotud töö on alanud, kuid pikk tee on
veel ees“, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2017 (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_ET.pdf ).

‣‣

Vastastikuse mõistmise memorandum võeti vastu 30. mail 2018. Vastastikuse mõistmise
memorandum ja selle vastav lisa (38) selles dokumendis avaldati 6. juunil 2018.

6.

KAASATA SEADUSANDJAD SEOSES PROBLEEMSE ÕIGUSRAAMISTIKUGA

‣‣

Nagu on kirjeldatud punktides 2.5 ja 2.6, tegi Ühtne Kriisilahendusnõukogu
esimese tasandi õigusaktide ning teise tasandi poliitikate osas 2017. aastal aktiivselt
koostööd kaasseadusandjatega ja toetas aktiivselt tööd, mis tehti, et tugevdada
kriisilahendusraamistikku asjaomastel foorumitel. Ta jätkab seda ka 2018. aastal.

(35) Ühtne Kriisilahendusnõukogu, „SRB multi-annual planning and work programme 2018“ (Ühtse Kriisilahendusnõukogu mitmeaastane
kavandamine ja tööprogramm 2018), Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2017 (https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_multi-annual_
planning_and_work_programme_2018_final.pdf ).
(36) http://www.consilium.europa.eu/media/33737/st07769-en18.pdf#page=9
( ) Kontrollikoja kõik soovitused leiab eriaruandest, alates lk 43.
37

(38) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/mou_with_the_single_resolution_board_on_cooperation_and_information_exchange_2018_.
pdf
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8. KINNITAV AVALDUS
Mina, allakirjutanu Elke König, nõukogu esimees ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu juhataja,
kinnitan eelarvevahendite käsutajana järgmist.
Aruandes esitatud teave annab tõese ja õiglase ülevaate (39).
Väidan piisava kindlusega, et käesolevas aruandes kirjeldatud tegevuseks eraldatud vahendeid
on kasutatud kavandatud eesmärgil ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega
ning et kehtestatud kontrollimenetlused annavad vajaliku tagatise alustehingute seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta.
Kinnitan, et ma ei ole teadlik ühestki selles aruandes käsitlemata küsimusest, mis võiks kahjustada
Ühtse Kriisilahendusnõukogu huve.
Piisav kindlustunne tugineb minu enda hinnangule ja minu käsutuses olevale teabele, näiteks
asutusesisese hindamise ning aasta jooksul tehtud ex post-kontrollide tulemustele.
Brüssel, neljapäev, 21. juuni 2018
Elke König
Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees

(39) Õiglane ülevaade tähendab selles kontekstis usaldusväärset, täielikku ja korrektset ülevaadet kriisilahendusnõukogu olukorrast.

2017. AASTA ARUANNE

LISAD

1. lisa. Organisatsiooniskeem
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2. lisa. Aastaaruanne üldsuse juurdepääsu kohta
dokumentidele 2017. aastal
See aastaaruanne dokumentidele juurdepääsu kohta on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) artikli 17 lõikega 1 (läbipaistvuse määrus) (40).
See hõlmab ajavahemikku 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017 ja põhineb allpool esitatud
statistilistel andmetel.
Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 90 lõikele 1 kohaldatakse Ühtse Kriisilahendusnõukogu
suhtes läbipaistvuse määrust juurdepääsutaotluste käsitlemisel tema valduses olevatele
dokumentidele. Ühtse Kriisilahendusnõukogu läbipaistvuse määruse kohaldamise praktiline
kord on sätestatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu 9. veebruari 2017. aasta otsuses üldsuse
juurdepääsu kohta Ühtse Kriisilahendusnõukogu dokumentidele (SRB/ES/2017/01) (41), mis on
vastu võetud vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 (42) artikli 90 lõikele 2.
Ühtse Kriisilahendusnõukogu saadud esialgseid taotlusi lahendab Kriisilahendusnõukogu
sekretariaadi juht. Ühtne Kriisilahendusnõukogu annab taotletud dokumentidele kas täieliku
juurdepääsu, osalise juurdepääsu või keelab juurdepääsu. Viimased kaks põhinevad läbipaistvuse
määruse artiklis 4 sätestatud eranditel. Üldsusele dokumentidele juurdepääsu täieliku või
osalise keelamise korral algetapis võib taotleja esitada kordustaotluse, milles palutakse
Ühtsel Kriisilahendusnõukogul oma seisukohta uuesti kaaluda. Kordustaotlustega tegeleb
kriislahendusnõukogu oma täitevistungil. Kordustaotlusest täieliku või osalise keeldumise korral
võib taotleja esitada kaebuse Ühtse Kriisilahendusnõukogu apellatsioonikomisjonile. Seejärel
võib kaebuse esitada Euroopa Ombudsmanile või algatada kohtuasja Üldkohtus.

2017. AASTA ARUANNE

Enamikul juhtudest põhines osaline juurdepääs ja juurdepääsu keelamine läbipaistvuse
määruses sätestatud eranditel dokumentide avalikustamise kohta.
‣‣

Liidu või liikmesriigi raha-, finants- või majanduspoliitikaga seotud avalike huvide kaitse
(läbipaistvuse määruse artikli 4 lõike 1 punkti a neljas taane).

‣‣

Füüsilise või juriidilise isiku ärihuvide kaitse, sh intellektuaalomandi (läbipaistvuse määruse
artikli 4 lõike 2 esimene taane).

‣‣

Eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitse (läbipaistvuse määruse artikli 4 lõike 1
punkt b).

‣‣

Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitse (läbipaistvuse määruse artikli
4 lõike 2 kolmas taane).

‣‣

Otsustusmenetluse kaitse (läbipaistvuse määruse artikli 4 lõige 3).

Samuti tuleb märkida, et teatud taotletud dokumente kas ei olnud olemas või ei olnud Ühtse
Kriisilahendusnõukogu omanduses.
2018. aastal asutati Ühtse Kriisilahendusnõukogu dokumentide avalik elektrooniline register, mis
on kättesaadav selle veebilehel (43). Olemasolevad dokumendid on juurdepääsetavad nii suures
ulatuses kui võimalik, võttes arvesse läbipaistvuse määruse artikli 4 kohaseid erandeid.

JUURDEPÄÄS ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU DOKUMENTIDELE 2017. AASTAL
2017. aastal sai Ühtne Kriisilahendusnõukogu 169 esialgset taotlust ja 27 korduvtaotlust umbes
48 dokumendi kohta. Tuleb märkida, et paljud neist taotlustest olid identsed ja/või sama
advokaadibüroo taotles eri klientide nimel dokumentidele juurdepääsu.
Enamik nendest taotlustest olid seotud Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsusega, mis käsitles
Banco Popular Español, S.A. kriisilahendust. Ühtne Kriisilahendusnõukogu sai ka mõned
taotlused, mis käsitlesid Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsust mitte võtta Veneto Banca S.p.A. ja
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. suhtes kriisilahenduse meetmeid.
Kõigil neil juhtudel andis Ühtne Kriisilahendusnõukogu dokumentidele osalise juurdepääsu, sest
teatud teabe avaldamine oleks kahjustanud läbipaistvuse määruse artikli 4 alusel kaitstud huve.

(40) ELT L 145, 31.5.2001, lk 43.
(41) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb-es-2017-01_decision_public_access_to_the_srb_documents.pdf
(42) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames
ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, ELT L 225, 3.7.2014, lk 1–90.

(43) https://srb.europa.eu/en/public-register-of-documents
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Põhipalgad
Peretoetused
Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused
Kokku
Lähetatud riiklikud eksperdid
Praktikandid
Kokku
Ravikindlustus
Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus
Töötuskindlustus
Pensioniõiguste loomine või säilitamine
Kokku
Toetused ja hüvitised sünni ja surma korral
Korralise aastapuhkuse sõidukulud
Kokku
Ületunnitöö
Kokku
Töölevõtmisega seotud kulud
Sisseseadmistoetus, ümberasumistoetus, päevarahad, kolimis- ja sõidukulud
Kokku

Eelarverea kirjeldus

Lähetus-, ametisõitude kulud ja lisakulud
Kokku
Restoranid ja sööklad
Kokku
Meditsiiniteenused
Kokku
Töötajate sotsiaalsuhted
Eritoetused puudega inimestele ja eriabi toetused
Väikelasteasutused ja koolid
Kokku
Personali täiendõpe ja keelekursused
Kokku
Haldusabi ühenduse institutsioonidelt
Ajutised teenused
Kokku
Esinduskulud
Kokku

A01100
A01101
A01102
A-110
A01111
A01112
A-111
A01130
A01131
A01132
A01133
A-113
A01140
A01141
A-114
A01150
A-115
A01200
A01201
A-120

Eelarverida

A01300
A-130
A01400
A-140
A01410
A-141
A01420
A01421
A01422
A-142
A01500
A-150
A01600
A01601
A-160
A01700
A-170

Üürikulud
Kokku

A02000
A-200

2 955 277,20

2 955 277,20

39 546 000,00

12 000,00

12 000,00

2 030 000,00

1 500 000,00

530 000,00

650 000,00

650 000,00

1 069 000,00

1 049 000,00

5 000,00

15 000,00

270 000,00

270 000,00

1 000,00

1 000,00

45 000,00

2 955 277,20

2 955 277,20

27 034 478,57

1 000,00

1 000,00

1 819 592,80

1 298 217,05

521 375,75

211 862,78

211 862,78

715 602,58

705 000,00

0,00

10 602,58

37 000,00

37 000,00

1 000,00

1 000,00

5 066,64

5 066,64

Täidetud kulukohustuse summa
(2)

Kulukohustus
assigneering
tehing
summa
(1)
45 000,00

788 375,03

576 370,99

212 004,04

0,00

0,00

240 268,41

239 475,17

793,24

3 505 706,41

2 740 139,84

176 473,39

59 579,17

529 514,01

891 979,08

76 623,10

815 355,98

18 817 024,84

1 881 006,76

1 257 179,52

15 678 838,56

Täidetud kulukohustuse summa
(2)

1 770 000,00

1 470 000,00

300 000,00

40 000,00

40 000,00

355 000,00

350 000,00

5 000,00

5 184 000,00

4 030 000,00

317 000,00

107 000,00

730 000,00

1 399 132,80

139 132,80

1 260 000,00

26 720 867,20

3 065 000,00

2 399 000,00

21 256 867,20

Kulukohustus
assigneering
tehing
summa
(1)

100,00%

100,00%

68,36%

8,33%

8,33%

89,64%

86,55%

98,37%

32,59%

32,59%

66,94%

67,21%

0,00%

70,68%

13,70%

13,70%

100,00%

100,00%

11,26%

11,26%

Protsent kulukohustustega
seotud summast
(2)/(1)

44,54%

39,21%

70,67%

0,00%

0,00%

67,68%

68,42%

15,86%

67,63%

67,99%

55,67%

55,68%

72,54%

63,75%

55,07%

64,71%

70,42%

61,37%

52,40%

73,76%

Protsent kulukohustustega
seotud summast
(2)/(1)

2 955 277,20

2 955 277,20

39 546 000,00

12 000,00

12 000,00

2 030 000,00

1 500 000,00

530 000,00

650 000,00

650 000,00

1 069 000,00

1 049 000,00

5 000,00

15 000,00

270 000,00

270 000,00

1 000,00

1 000,00

45 000,00

45 000,00

Maksekohustuste assigneeringute tehingusumma
(3)

1 770 000,00

1 470 000,00

300 000,00

40 000,00

40 000,00

355 000,00

350 000,00

5 000,00

5 184 000,00

4 030 000,00

317 000,00

107 000,00

730 000,00

1 399 132,80

139 132,80

1 260 000,00

26 720 867,20

3 065 000,00

2 399 000,00

21 256 867,20

Maksekohustuste assigneeringute tehingusumma
(3)

2 955 277,20

2 955 277,20

25 928 493,58

556,93

556,93

1 355 954,14

950 711,65

405 242,49

134 159,31

134 159,31

278 766,75

268 992,82

0,00

9 773,93

6 459,58

6 459,58

0,00

0,00

3 293,14

3 293,14

Täidetud makse
summa
(4)

694 324,99

576 370,99

117 954,00

0,00

0,00

240 268,41

239 475,17

793,24

3 505 706,41

2 740 139,84

176 473,39

59 579,17

529 514,01

891 979,08

76 623,10

815 355,98

18 817 024,84

1 881 006,76

1 257 179,52

15 678 838,56

Täidetud makse
summa
(4)

100,00%

100,00%

65,57%

4,64%

4,64%

66,80%

63,38%

76,46%

20,64%

20,64%

26,08%

25,64%

0,00%

65,16%

2,39%

2,39%

0,00%

0,00%

7,32%

7,32%

Protsent makstud summast
(4)/(3)

39,23%

39,21%

39,32%

0,00%

0,00%

67,68%

68,42%

15,86%

67,63%

67,99%

55,67%

55,68%

72,54%

63,75%

55,07%

64,71%

70,42%

61,37%

52,40%

73,76%

Protsent makstud summast
(4)/(3)

0,00

1 105 984,99

443,07

347 505,40

116 133,26

77 703,47

436 007,18

0,00

828,65

30 540,42

1 000,00

1 773,50

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

0,00

94 050,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

12 511 521,43

11 000,00

201 782,95

8 624,25

438 137,22

344 000,00

5 000,00

4 397,42

233 000,00

0,00

39 933,36

Tühistatud
(1)-(2)

893 629,01

87 995,96

40 000,00

110 524,83

4 206,76

1 289 860,16

140 526,61

47 420,83

200 485,99

62 509,70

444 644,02

1 183 993,24

1 141 820,48

5 578 028,64

Tühistatud
(1)-(2)
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JAOTIS 1 KOKKU

Eelarverea kirjeldus

Eelarverida

JAOTIS 1. PERSONALIKULUD
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Kokku
Hooldus ja koristamine
Kokku
Vesi, gaas, elekter, küte
Kokku
Ruumide sisustamine
Kokku
Hoone turvalisus ja valve
Kokku
IKT-seadmed – riist- ja tarkvara
IKT-seadmete hooldus
Analüüs, programmeerimine, tehniline abi ja
muud välisteenused Ühtse Kriisilahendusnõukogu
haldamiseks
Sideseadmed
Kokku
Tehniline varustus ja paigaldised
Kokku
Mööbel
Kokku
Dokumendi- ja raamatukogukulud
Kokku

Eelarverea kirjeldus

Kirja- ja kontoritarbed
Kokku
Panga- ja muud finantstasud
Kokku
Õigusabikulud
Kokku
Mitmesugused kindlustuskulud
Haldustõlgete ja suulise tõlke kulud
Transpordi- ja kolimiskulud
Ärinõustamine
Üldkoosolekute kulud
Väljaanded
Muud halduskulud
Kokku
Posti- ja kohaletoimetamiskulud
Kokku
Sidetasud
Kokku

A-201
A02020
A-202
A02030
A-203
A02040
A-204
A02050
A-205
A02100
A02101
A02103

A02104
A-210
A02200
A-220
A02210
A-221
A02250
A-225

Eelarverida

A02300
A-230
A02320
A-232
A02330
A-233
A02350
A02351
A02352
A02353
A02354
A02355
A02356
A-235
A02400
A-240
A02410
A-241

B03000

Kindlustus

A02010

Kriisilahendusnõukogu täiskogud ja täitevistungid

JAOTIS 2 KOKKU

Eelarverea kirjeldus

Eelarverida

JAOTIS 2. HALDUSKULUD

40 000,00

13 397 000,00

333 144,97

333 144,97

70 000,00

70 000,00

495 794,02

16 438,02

10 000,00

10 000,00

381 356,00

60 000,00

12 000,00

6 000,00

250 000,00

250 000,00

2 000,00

2 000,00

100 000,00

100 000,00

Kulukohustus
assigneering
tehing
summa
(1)

463 644,00

463 644,00

333 284,78

333 284,78

400 000,00

400 000,00

5 932 855,03

575 000,00

2 730 000,00

790 000,00

1 837 855,03

1 000 000,00

1 000 000,00

175 000,00

175 000,00

150 000,00

150 000,00

730 000,00

730 000,00

6 000,00

6 000,00

Kulukohustus
assigneering
tehing
summa
(1)

29 428,61

10 917 737,89

187 298,23

187 298,23

36 750,00

36 750,00

377 804,43

2 132,23

6 000,00

1 573,81

329 758,00

29 510,00

7 905,00

925,39

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

44 832,21

44 832,21

Täidetud kulukohustuse summa
(2)

244 498,13

244 498,13

333 284,75

333 284,75

359 061,00

359 061,00

4 737 389,68

106 137,50

2 351 962,59

762 857,61

1 516 431,98

855 624,27

855 624,27

133 548,13

133 548,13

149 342,50

149 342,50

496 453,31

496 453,31

5 574,05

5 574,05

Täidetud kulukohustuse summa
(2)

73,57%

81,49%

56,22%

56,22%

52,50%

52,50%

76,20%

12,97%

60,00%

15,74%

86,47%

49,18%

65,88%

15,42%

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

44,83%

44,83%

Protsent kulukohustustega
seotud summast
(2)/(1)

52,73%

52,73%

100,00%

100,00%

89,77%

89,77%

79,85%

18,46%

86,15%

96,56%

82,51%

85,56%

85,56%

76,31%

76,31%

99,56%

99,56%

68,01%

68,01%

92,90%

92,90%

Protsent kulukohustustega
seotud summast
(2)/(1)

40 000,00

13 397 000,00

333 144,97

333 144,97

70 000,00

70 000,00

495 794,02

16 438,02

10 000,00

10 000,00

381 356,00

60 000,00

12 000,00

6 000,00

250 000,00

250 000,00

2 000,00

2 000,00

100 000,00

100 000,00

Maksekohustuste assigneeringute tehingusumma
(3)

463 644,00

463 644,00

333 284,78

333 284,78

400 000,00

400 000,00

5 932 855,03

575 000,00

2 730 000,00

790 000,00

1 837 855,03

1 000 000,00

1 000 000,00

175 000,00

175 000,00

150 000,00

150 000,00

730 000,00

730 000,00

6 000,00

6 000,00

Maksekohustuste assigneeringute tehingusumma
(3)

16 503,42

7 959 271,14

89 056,39

89 056,39

27 344,92

27 344,92

28 518,83

736,95

721,99

761,75

10 050,00

9 742,75

5 580,00

925,39

0,00

0,00

362,98

362,98

40 348,99

40 348,99

Täidetud makse
summa
(4)

218 653,00

218 653,00

244 645,74

244 645,74

271 237,18

271 237,18

2 970 575,61

105 126,29

1 353 487,79

312 303,45

1 199 658,08

501 561,67

501 561,67

55 192,50

55 192,50

134 408,25

134 408,25

417 071,23

417 071,23

5 016,65

5 016,65

Täidetud makse
summa
(4)

41,26%

59,41%

26,73%

26,73%

39,06%

39,06%

5,75%

4,48%

7,22%

7,62%

2,64%

16,24%

46,50%

15,42%

0,00%

0,00%

18,15%

18,15%

40,35%

40,35%

Protsent makstud summast
(4)/(3)

47,16%

47,16%

73,40%

73,40%

67,81%

67,81%

50,07%

18,28%

49,58%

39,53%

65,27%

50,16%

50,16%

31,54%

31,54%

89,61%

89,61%

57,13%

57,13%

83,61%

83,61%

Protsent makstud summast
(4)/(3)

12 925,19

2 958 466,75

98 241,84

9 405,08

1 395,28

5 278,01

812,06

319 708,00

19 767,25

2 325,00

0,00

0,00

637,02

4 483,22

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

25 845,13

88 639,01

87 823,82

1 011,21

998 474,80

450 554,16

316 773,90

354 062,60

78 355,63

14 934,25

79 382,08

557,40

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

10 571,39

2 479 262,11

145 846,74

33 250,00

14 305,79

4 000,00

8 426,19

51 598,00

30 490,00

4 095,00

5 074,61

250 000,00

1 000,00

55 167,79

Tühistatud
(1)-(2)

219 145,87

0,03

40 939,00

468 862,50

378 037,41

27 142,39

321 423,05

144 375,73

41 451,87

657,50

233 546,69

425,95

Tühistatud
(1)-(2)
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Lähetustega seotud tegevuskulud
Kohtumistega seotud tegevuskulud
Kokku
IT-vahendid
Kokku
Ühtse kriisilahendusfondi toetamise tegevus
Uuringud ja konsultatsioonid
Kokku
Kriisi situatsiooniplaan
Kokku

B03010
B03011
B3-01
B03020
B3-02
B03030
B03031
B3-03
B03041
B3-04

30 000,00

30 000,00

38 075 000,00

35 500 000,00

2 575 000,00

2 975 000,00

2 975 000,00

1 555 000,00

75 000,00

1 480 000,00

4 160 000,00

70 625 897,28

32 673 680,82

10 000,00

Investeerimistulu
Pangatasud ja -lõivud
Tagasimaksed

B04011
B04031
B04901

CND

CND

CND

CND

CD/CND

15 404 035
316,10

0,00

5 653,70

55 302 969,08

15 348 726 693,32

Kulukohustus
assigneeringud

55 306 079,84

0,00

4 441,80

55 301 638,04

0,00

Võetud kulukohustused

0,36%

0%

79%

100%

0%

Protsent makstud kulukohustustest

70,81%

69,82%

33,33%

33,33%

74,54%

77,34%

35,98%

67,06%

67,06%

56,06%

89,90%

54,34%

34,03%

30,37%

39,32%

Protsent kulukohustustega
seotud summast
(2)/(1)

15 404 035
316,10

0,00

5 653,70

55 302 969,08

15 348 726 693,32

Maksete
assigneeringud

99 738 000,00

46 795 000,00

30 000,00

30 000,00

38 075 000,00

35 500 000,00

2 575 000,00

2 975 000,00

2 975 000,00

1 555 000,00

75 000,00

1 480 000,00

4 160 000,00

2 615 000,00

1 505 000,00

Maksekohustuste assigneeringute tehingusumma
(3)

50 021 383,63

0,00

3 748,40

50 017 635,23

0,00

Täidetud maksekohustused

42 238 195,05

8 350 430,33

7 719,94

7 719,94

6 545 419,13

5 788 798,13

756 621,00

341 259,65

341 259,65

689 941,91

54 864,93

635 076,98

766 089,70

645 243,32

104 342,96

Täidetud makse
summa
(4)

B09000

Eelarverida

TASAKAALUSTAMINE RESERVIST

Eelarverea kirjeldus

CND

CD/CND

12 767 564,35

Kulukohustus
assigneeringud

0,00

Võetud kulukohustused

0%

Protsent makstud kulukohustustest

12 767 564,35

Maksete
assigneeringud

0,00

Täidetud maksekohustused

JAOTIS IX. AASTA N EELARVE TÄITMISE TULEMUS (ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU FINANTSMÄÄRUSE ARTIKKEL 18)

KRIISILAHENDUSNÕUKOGU KOGUEELARVE II OSA

Investeeringud

Eelarverea kirjeldus

B04010

Eelarverida

10 000,00

28 381 434,85

27 454 903,85

926 531,00

1 995 016,08

1 995 016,08

871 729,86

67 427,31

804 302,55

1 415 500,03

794 257,58

591 813,84

Täidetud kulukohustuse summa
(2)

EELARVE TÄITMINE 2017 – II OSA – ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
EELARVE TÄITMINE FONDI ALLIKAS R0-SIHTOTSTARBELINE TULU-2017

99 738 000,00

Kokku

B3-00

2 615 000,00

KRIISILAHENDUSNÕUKOGU 2017. AASTA
KOGUEELARVE I OSA

Teabevahetus, avaldamine, tõlkimine

B03002

1 505 000,00

46 795 000,00

Apellatsioonikomisjon

B03001

Kulukohustus
assigneering
tehing
summa
(1)

JAOTIS 3 KOKKU

Eelarverea kirjeldus

Eelarverida

JAOTIS 3. TEGEVUSKULUD

0,3%

0,0%

Protsent
välja makstud
summast

0,0%

66,3%

90,4%

0,0%

Protsent
välja makstud
summast

42,35%

17,84%

25,73%

25,73%

17,19%

16,31%

29,38%

11,47%

11,47%

44,37%

73,15%

42,91%

18,42%

24,67%

6,93%

Protsent makstud summast
(4)/(3)

12 767 564,35

Üle kantud
kulukohustuste
assigneeringud

15 348 729
236,26

0,00

1211,90

1331,04

15 348 726 693,32

Üle kantud
kulukohustuste
assigneeringud

28 387 702,23

24 323 250,49

2 280,06

21 666 105,72

169 910,00

1 653 756,43

12 562,38

169 225,57

149 014,26

487 470,88

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

12 767 564,35

Üle kantud maksekohustuste
assigneeringud

15 354 013
932,47

0,00

1905,30

5285333,85

15 348 726 693,32

Üle kantud maksekohustuste
assigneeringud

29 112 102,72

14 121 319,18

20 000,00

8 045 096,15

1 648 469,00

979 983,92

7 572,69

675 697,45

1 820 742,42

913 186,16

Tühistatud
(1)-(2)
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4. lisa. 2017. aasta ametikohtade loetelu

5. lisa. Töötajate arv kodakondsuse ja soo järgi

Ajutiste teenistujate arv kasvas 55% võrra 164-lt 2016. aastal 255-ni 2017. aastal. See on 72,8%
kavandatud töötajate koguarvust (350).

Sooline tasakaal on peaaegu saavutatud: Ühtses Kriisilahendusnõukogus töötas 31.12.2017
seisuga 128 nais- ja 127 meessoost ajutist teenistujat.

2017
Kategooria ja palgaaste

Kavandatud ajutiste teenistujate
arv

Tegelik arv

AD 16

0

AD 15

0

AD 14

Palgaaste/sugu

Kavandatud ajutiste teenistujate
arv

Tegelik arv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AD 13

0

0

0

AD 12

8

5

AD 11

6

0

AD 10

12

AD 9

%

Arv

Naised

Mehed

Naised

Mehed

Kokku

AD 12

0%

100 %

0

5

5

AD 10

17 %

83 %

2

10

12

AD 9

67 %

33 %

6

3

9

0

AD 8

37 %

63 %

13

22

35

7

5

AD 7

50 %

50 %

12

12

24

3

0

12

9

7

AD 6

46 %

54 %

37

44

81

20

9

15

2

AD 5

35 %

65 %

12

22

34

AD 8

70

35

62

32

AST 4

88 %

13 %

7

1

8

AD 7

32

24

14

1

AST 3

68 %

32 %

15

7

22

AD 6

90

81

80

68

AD 5

40

34

10

22

AST 2

100 %

0%

1

0

1

278

200

200

137

AST 1

100 %

0%

5

0

5

AST 11

0

0

0

0

AST-SC2

100 %

0%

2

0

2

AST 10

0

0

0

0

AST 9

0

0

0

0

AST-SC1

94 %

6%

16

1

17

AST 8

0

0

0

0

Kokku

50,2%

49,8%

128

127

255

AST 7

2

0

0

0

AST 6

2

0

1

0

AST 5

4

0

2

0

AD kokku

AST 4

6

8

4

0

AST 3

32

22

28

18

AST 2

2

1

5

1

AST 1

4

5

0

5

AST kokku

52

36

40

24

AST-SC 3

10

0

6

0

AST-SC 2

5

2

0

3

AST-SC 1
AST-SC kokku
Kõik kokku
CA
Lähetatud riiklikud
eksperdid
AD
AST
SC
CA
SNE

2016

Administraator
Assistent
Sekretär-kantseleitöötaja
Lepinguline töötaja
Lähetatud riiklik ekspert

5

17

9

0

20

19

15

3

350

255

255

164

0

0

6

0

25

15

25

12
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6. lisa. 2017. aasta lõplik raamatupidamisaruanne

31.12.2017 seisuga töötasid Ühtses Kriisilahendusnõukogus 25 ELi riigi kodanikud:

Kodakondsus

2017

2016
Töötajate arv

FINANTSSEISUNDI ARUANNE 31. 12.2017. AASTA SEISUGA (EUR)

Töötajate arv

Töötajate protsent

Töötajate protsent

BE

36

14,1%

22

13,4%

BG

8

3,1%

4

2,4%

CZ

1

0,4%

1

0,6%

DK

1

0,4%

0

DE

20

7,8%

IE

2

EL

2017

2016

Muutus

5 016 421,09

4 912 166,35

104 254,74

Immateriaalne põhivara

1 590 389,00

1 143 422,52

446 966,48

0%

Materiaalne põhivara

3 426 032,09

3 768 743,83

–342 711,74

12

7,3%

Pikaajalised eelmaksed

-

-

-

0,8%

1

0,6%

Pikaajalised nõuded

-

-

-

20

7,8%

12

7,3%

ES

30

11,8%

25

15,2%

17 453 972 513,21

10 826 285 025,13

6 627 687 488,08

FR

26

10,2%

19

11,6%

45 000,00

-

45 000,00

7

2,7%

2

1,2%

7 667 972,39

5 735 071,91

1 932 900,48

IT

31

12,2%

18

11,0%

17 446 259 540,82

10 820 549 953,22

6 625 709 587,60

CY

2

0,8%

1

0,6%

VARAD KOKKU

17 458 988 934,30

10 831 197 191,48

6 627 791 742,82

LV

3

1,2%

2

1,2%

LT

3

1,2%

2

1,2%

NETOVARA

15 348 724 427,05

9 434 893 538,11

5 913 830 888,94

HU

3

1,2%

3

1,8%

Akumuleerunud reservid

9 434 893 538,11

-

9 434 893 538,11

MT

2

0,8%

1

0,6%

Aasta majandustulemus (fond)

5 913 830 888,94

9 434 893 538,11

–3 521 062 649,17

NL

9

3,5%

10

6,1%

Aasta majandustulemus (haldus)

-

-

-

AT

5

2,0%

2

1,2%

PL

12

4,7%

9

5,5%

2 092 723 977,40

1 379 929 703,41

712 794 273,99

PT

6

2,4%

6

3,7%

Riski- ja kulueraldised

-

-

-

RO

19

7,5%

6

3,7%

2 029 688 572,45

1 345 273 276,00

684 415 296,45

SK

1

0,4%

1

0,6%

Ühtse Kriisilahendusnõukogu spetsiifiliste tegevustega
(tagasivõtmatud maksekohustused) seotud pikaajalised
kohustused

FI

3

1,2%

1

0,6%

Muud pikaajalised kohustused

63 035 404,95

34 656 427,41

28 378 977,54

SE

1

0,4%

1

0,6%

UK

4

1,6%

3

1,8%

17 540 529,85

16 373 949,96

1 166 579,89

255

100,0%

164

100,0%

-

-

-

17 540 529,85

16 373 949,96

1 166 579,89

17 458 988 934,30

10 831 197 191,48

6 627 791 742,82

Töötajad

Kokku

Kirjeldus
PÕHIVARAD

KÄIBEVARA
Lühiajalised eelmaksed
Lühiajalised nõuded
Raha ja raha ekvivalendid

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Riski- ja kulueraldised (lühiajalised)
Võlakohustused

ERALDISED JA KOHUSTUSED KOKKU
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7. lisa. 2017. aastal algatatud hankemenetlused

2017. AASTA TULEMIARUANNE (EUR)
Kirjeldus
TEGEVUSTULUD

2017

2016

Muutus

KOONDTABEL HANKETEGEVUSE KOHTA 2017. AASTAL

6 019 807 052,62

9 496 350 565,13

–3 476 543 512,51

Mittekaubanduslik tulu Ühtse Kriisilahendusnõukogu
osamaksetest

5 965 919 312,41

9 462 380 991,80

–3 496 461 679,39

Muu mittekaubanduslik tulu halduskulude osamaksetest

53 885 631,77

33 958 659,68

19 926 972,09

Muud tegevustulud

10 913,65

–8 805,21

–53 788 735,44

–33 903 299,54

–19 885 435,90

–37 279 433,11

–30 623 854,76

–6 655 578,35

–24 044 906,10

–16 377 298,06

–7 667 608,04

–1 104 981,86

–860 298,43

–244 683,43

–12 129 545,15

–13 386 258,27

1 256 713,12

–16 509 302,33

–3 279 444,78

–13 229 857,55

5 966 018 317,18

9 462 447 265,59

–3 496 428 948,41

Finantstulud

7 362,81

39 112,47

–31 749,66

Finantskulud

–52 194 791,05

–27 592 839,95

–24 601 951,10

5 913 830 888,94

9 434 893 538,11

–3 521 062 649,17

Erakorralised tulud

-

-

-

Erakorralised kulud

-

-

-

Halduskulud
Personalikulud kokku
Põhivaraga seotud kulud
Muud halduskulud
Tegevuskulud

TEGEVUSTULEM

1

Piiratud

0

Madala väärtusega ja keskmise väärtusega läbirääkimistega menetlused
(1 000 > 135 000)

39

Läbirääkimistega erimenetlused
artikli 134 lõike 1 punktide a–f ja punkti i alusel

12

Artikkel 81

1

Taasavatud menetlused Ühtse Kriisilahendusnõukogu
raamlepingu OP12015, hankeosade 1–3 alusel

EELARVEAASTA TULEM

-

-

-

5 913 830 888,94

9 434 893 538,11

–3 521 062 649,17

1

2017. AASTA HANKEMENETLUSTE ÜKSIKASJALIK KIRJELDUS
AVATUD MENETLUS
LEPINGU NUMBER

HANKE NIMETUS

OLEK

ÕIGUSNÕUSTAMINE

LEPINGU MAKSUMUS

Hindamine on pooleli

MADALA VÄÄRTUSEGA JA KESKMISE VÄÄRTUSEGA LÄBIRÄÄKIMISTEGA MENETLUSED
LEPINGU NUMBER

KASUM/(KAHJUM) ERAKORRALISEST TULUST

Hankeosad 1–2
Hankeosad 2–11
Hankeosad 3–8

ARTIKLI 81 kohane menetlus

SRB/OP/5/2017
KASUM/(KAHJUM) TAVATEGEVUSEST

Arv

Avatud

2 108,44

TEGEVUSKULUD

2017. aastal algatatud hankemenetluste liigid

15 000 > 135 000 EUR

LÄBIRÄÄKIMISTEGA MENETLUSE ALUS

HANKE NIMETUS

OLEK

SRB/NEG/9/2017

136.A RAP

FINANTSSEKTORI VÕRDLUSALUSED

Hindamine on pooleli

SRB/NEG/42/2017

136.A RAP

FINANTSANDMETELE JUURDEPÄÄSU
TAGAMINE ANDMEMÜÜJA VAHENDUSEL

Hindamine on pooleli

SRB/NEG/47/2017

RAP artikli 137
lõige 3

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU
TÖÖTAJATE INTERAKTIIVNE JA KOMMUNIKATIIVNE ARENDUSTEGEVUS

Leping sõlmitud

LEPINGU MAKSUMUS

25 900,00
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KRIISILAHENDUSEGA SEOTUD KONKURSI TAASAVAMINE

LÄBIRÄÄKIMISTEGA ERIMENETLUSED
LEPINGU NUMBER
Artikli 134 lõike 1 punktid a–f ja punkt i

SRB/NEG/2/17
SRB/NEG/3/17

LÄBIRÄÄKIMISTEGA MENETLUSE ALUS
134.1.h
134.1.h

HANKE NIMETUS

OLEK

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTES

Leping sõlmitud

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTES

Leping sõlmitud

LEPINGU MAKSUMUS

134.1.h

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTES

Leping sõlmitud

60 000,00

SRB/NEG/8/17

134.1.h

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTES

LEPING SÕLMITUD

150 000,00

SRB/NEG/15/17

134.1.i

ÕIGUSNÕUSTAMINE

LEPING SÕLMITUD

850 000,00

SRB/NEG/16/17

134.1.i

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA
FINANTSHINDAMISEL

LEPING SÕLMITUD

2 020 250,00

SRB/NEG/22/17

134.1.i

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA
FINANTSHINDAMISEL

LEPING SÕLMITUD

1 245 000,00

SRB/NEG/23/17

134.1.h

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTES

LEPING SÕLMITUD

350 000,00

SRB/NEG/24/17

134.1.h

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTES

LEPING SÕLMITUD

125 000,00

SRB/NEG/25/17

134.1.h

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTE ETTEVALMISTAMISEL

LEPING SÕLMITUD

200 000,00

SRB/NEG/31/17

134.1.h

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTES

LEPING SÕLMITUD

9 500 000,00

SRB/NEG/33/17

134.1.h

ÕIGUSNÕUSTAMINE KOHTUMENETLUSTES

LEPING SÕLMITUD

125 000,00

SRB/Art81/2017/1

OLEK

PORTFELLI VALITSEMISE JA DEPONEERIMISE TEENUSE OSUTAMINE

Hindamine on pooleli

OLEK

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 1

FINANTSARUANNETE ANALÜÜSI JA RAAMATUPIDAMISNÕUSTAMISE OSUTAMINE —SC 2

Lõpetatud

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 1

FINANTSARUANNETE ANALÜÜSI JA RAAMATUPIDAMISNÕUSTAMISE OSUTAMINE —SC 4

Lõpetatud

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 2

Leping sõlmitud

165 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 3

Leping sõlmitud

385 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 4

Leping sõlmitud

1 980 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 5

Leping sõlmitud

1 248 500,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 6

Leping sõlmitud

1 248 500,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 7

Tühistatud

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 8

Leping sõlmitud

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC 9

Tühistatud

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC
10

Leping sõlmitud

1 650 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC
11

Leping sõlmitud

2 200 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 2

NÕU JA ABI ANDMINE MAJANDUS- JA FINANTSHINDAMISEL – SC
12

Algatatud

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 4

Leping sõlmitud

220 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 5

Leping sõlmitud

132 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 6

Leping sõlmitud

1 650 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 7

Leping sõlmitud

2 200 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 8

Tühistatud

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 9

Leping sõlmitud

1 650 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 10

Leping sõlmitud

1 100 000,00

SRB/OP/1/2015 HANKEOSA 3

ÕIGUSNÕUSTAMINE – SC 11

Leping sõlmitud

1 650 000,00

200 000,00

SRB/NEG/8/17

HANKE NIMETUS

HANKE NIMETUS

250 000,00

AVATUD MENETLUS
PAKKUMUSE VIIDE

LEPINGU NUMBER

LEPINGU MAKSUMUS

LEPINGU MAKSUMUS

3 300 000,00
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8. lisa. Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017. aasta töökava
tulemuslikkuse keskse tähtsusega põhinäitajate kokkuvõte
Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017.
aasta tulemuslikkuse keskse tähtsusega põhinäitajad *

Eesmärk

Väärtus

2016. aasta kriisilahenduskavadega
pankade puhul edenemine kriisilahenduskavade järgmisele tasemele viimisel

100 %

94 %

2

Kriisilahenduse üleminekukavade
väljatöötamine kõigi kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluvate ülejäänud
pangandusgruppide jaoks

95%
Ühtse
Kriisilahendusnõukogu
pankadest

89 %

Ühtne Kriisilahendusnõukogu suunas oma tegevuse 2017. aastal kõige riskantsematele
ja komplekssematele pankadele, jättes välja ka juhtumid, kus pangandusstruktuuri
olulised muudatused tuleb kajastada kavandamistsükli järkjärgulistes protsessides.
(2017. aasta lõpus koostati 106 kava, kuigi Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse
kuulub 119 gruppi.)

3

Mitmeaastase tööprogrammi eesmärkide
väljatöötamine ja täiustamine kõigi
kriisilahendusnõukogu pädevusalasse kuuluvate suurte pangandusgruppide jaoks.

Jah

Jah

Ühtne Kriisilahendusnõukogu määras enamikule pangandusliidu kõige suurematest ja
komplekssematest pankadest mitmeaastase tööprogrammi siduvad eesmärgid. Enamikule muudele pankadele edastati konsolideeritud tasandil mitmeaastase tööprogrammi
informatiivne eesmärk.

4

Välja töötada mitmeaastane tööprogramm
materiaalsetele üksustele kõikides suuremates pangandusgruppides, mis kuuluvad
Ühtse Kriisilahendusnõukogu pädevusalasse, ning määrata kindlaks nende kvaliteet
ja asukoht.

Jah

Ei

Ühtne Kriisilahendusnõukogu keskendus mitmeaastase tööprogrammi siduvate eesmärkide kehtestamisele konsolideeritud tasandil ja püüab 2018. aasta kavandamistsüklis
oluliste üksuste jaoks kindlaks määrata mitmeaastase töökava.

5

Võrdlusuuringu vahendite väljatöötamine
ja nende testimine kriisilahenduskavade
valimil

Jah

Jah

Töötati välja võrdlusuuringud omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuete kriitiliste funktsioonide ja finantsturutaristutele juurdepääsu kohta ning Ühtse
Kriisilahendusnõukogu horisontaalsete funktsioonide kaudu tehti vajalik hindamine, et
tuvastada, jälgida ja parandada kriisilahenduse kavandamise tegevuste järjepidevust.

6

Teha eelkatseid.

2

1

12. juulil 2017 toimus edukalt komisjoni ja nõukogu vahelise tehnilise kriisi imiteerimise
eelkatse, kus põhirõhk oli koostööl nõukoguga.
Lisaks on täiendava kolmepoolse tööprogrammi raames edenetud globaalsete süsteemselt oluliste pankade piiriülese kriisilahenduse valmisoleku valdkonna neljal töösuunal,
mis hõlmavad Ühendkuningriiki, Ameerika Ühendriike ja pangandusliidu asutusi. 2017.
aastal tehtud töö toetab praktiliste eelkatsete korraldamist tulevikus.

Arv

Märkus

Arv

7

8

Ühtses Kriisilahendusnõukogu koos riiklike
kriisilahendusasutustega tehtud koolituste
arv
Käivitada kriisilahendustegevuste jaoks
ühtse kriisilahenduskorra IKT-platvorm

3

4

Ühtne Kriisilahendusnõukogu edenes 2017. aastal enamiku oma pädevusalasse
kuuluvate pankade osas vaatamata vajadusele eraldada ressursse kriisijuhtumite
lahendamiseks ja asutuse suutlikkuse edasiseks arendamiseks.
2016. aastal saavutati 92 kriisilahenduskavaga grupi puhul edu 83 juhul.

Ühtne Kriisilahendusnõukogu korraldas neli väliskoolitust, mis olid muu hulgas suunatud Pangandusliidu riiklikele kriisilahendusasutustele. Ühtse Kriisilahendusnõukogu
koolitustegevus oma töötajatele kasvas 2017. aastal, kusjuures aasta jooksul korraldati
kokku 25 sisekoolitust.

Jah

Jah

Kriisilahendustegevuste jaoks ette nähtud ühtse kriisilahenduskorra IKT-platvorm on
välja töötatud ja valmis kasutamiseks 2018. aastal.

100 %

100 %

Ühtne Kriisilahendusnõukogu arvutas 2017. aasta ex ante osamaksed välja, lähtudes
asutuste esitatud teabest. Riiklikke kriisilahendusasutusi teavitati kahes etapis:
(1) esialgsed tulemused saadeti keskpangale, riikide pädevatele asutustele ja riiklikele
kriisilahendusasutustele 2017. aasta märtsi keskel; (2) lõplikud tulemused edastati
riiklikele kriisilahendusasutustele 2017. aasta aprilli keskpaigaks.

Eesmärk

Väärtus

Investeerimisstrateegia on täielikult
rakendatud

3. kv
2017

Pooleli

Investeeringud väärtpaberitesse algasid 2018. aasta 2. kvartalis. 2017. aastal kestis
sisseostetud teenuse osutaja valimine seoses valimis-/hankeprotsessi keerukuse ja
nõudmiste tõttu kauem kui algselt kavandatud.

11

Luua IT-süsteem andmete kogumiseks ex
ante osamaksete kohta

2. kv
2017

2. kv
2017

Ühtne Kriisilahendusnõukogu arendas osamaksete kogumissüsteemi välja XBRL-i
IT-keele baasil. Osamaksete kogumissüsteem koosneb kahest peamisest moodulist:
portaalist, kuhu riiklikud kriisilahendusasutused laadivad üles asutustelt saadud vormid,
ja rahanduse raamatupidamissüsteemist arvutuste tegemiseks.

POLIITIKA JA KOOSTÖÖ
12

Aidata tõhusalt kaasa asjakohasele ELi ja
rahvusvahelisele regulatiivsele tegevusele

Yes

Yes

Ühtne Kriisilahendusnõukogu aitas 2017. aastal aktiivselt kaasa finantsstabiilsuse
nõukogu (FSB) raames globaalsete süsteemselt oluliste pankade sisemise kogu kahjumikatmisvõime, keskse vastaspoole kriisilahenduse, kriisilahenduse kavandamise ning
finantsturutaristutele juurdepääsu jätkamise kohta avaldatud suuniste väljatöötamises
ning kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise täitmise põhimõtete ja teostatava
kriisilahenduskava rahastamisstrateegia elementide kohta avaldatud konsultatsioonidokumentide väljatöötamises.
2017. aastal oli Ühtne Kriisilahendusnõukogu tavaliige kõigil nõukogu kaheksal pangandusliidu tugevdamise töörühma koosolekul seoses Euroopa hoiuste tagamise skeemiga
ja esitas aruteluks neli mitteametlikku dokumenti; Ühtne Kriisilahendusnõukogu osales
koordineeritud tegevuse rakkerühma 13 koosolekul, kus arutati ühise eelarvepõhise
kaitsekorra rakendamist; Ühtse Kriisilahendusnõukogu esindajad suhtlesid regulaarselt
parlamendiga avalikel kuulamistel ja vajaduse korral jagasid erialateadmisi kriisilahenduse küsimustes; koostöö keskpanga, Euroopa Pangandusjärelevalve ja riiklike
kriisilahendusasutustega on endiselt väga tihe.

13

Luua ELi mittekuuluvate globaalsete süsteemselt oluliste pankade jaoks Euroopa
kriisilahenduskolleegiumid (pankade
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikkel 89)

100 %

33 %

Kolmest ELi mittekuuluvast globaalsete süsteemselt oluliste pankade grupist, mille
Euroopa kriisilahenduskolleegiumi Ühtne Kriisilahendusnõukogu juhib, on üks neist
käivitatud 2017. aastal ja kaks korraldatakse 2018. aasta esimesel poolel, et viia need
kooskõlla kriisiohjerühmade kuupäevadega.

14

Kriisilahendusnõukogu poolt sidusrühmadega peetud tööstusdialoogide arv

2

2

Esitada riiklikele kriisilahendusasutustele
kõigi 2017. aasta Ühtse Kriisilahendusnõukogu ex ante osamaksete summad
hiljemalt 1. maiks 2017.

2017. aastal korraldas Ühtne Kriisilahendusnõukogu kaks tööstusdialoogi, kus osalesid
pangandusliidu riikide ELi tasandi ja riiklike pangaliitude esindajad, kriisilahendusasutuste esindajad, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank.
31. jaanuari 2017. aasta tööstusdialoogis käsitleti kohustuste andmevormi ja finantsturutaristuid, samas kui teisel, 22. novembri tööstusdialoogis keskenduti kriisilahenduste
kavandamisele, omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõudele, kriitilistele
tähtsusega ülesannetele ja haldusosamaksetele.

ÜHTNE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU KUI ORGANISATSIOON
15

Tööjõuvoolavus (lahkumiste arv aastas /
keskmine töötajate arv)

<10 %

2%

16

Kontrollikoja märkuste ja/või märkustega/
eitavate arvamuste arv

0

0

17

Tegevuseelarve (eraldatud vahendite)
ülekandmise määr

<30 %

52 %

Ligikaudu 24 miljonit eurot kanti üle 2018. aastasse, mis on III jaotises sätestatud
assigneeringute ülekande määrast 52%. See määr on suuresti tingitud sellest, et 90%
(21 miljonit eurot) ümberpaigutusest on seotud Ühtse Kriisilahendusnõukogu ettenägematute kuludega, millest 9,5 miljonit on kohtukuludeks (3-aastane projekt) ning 11,5
miljonit eurot nõustamiseks ja konsultatsioonideks võimalike kriisilahendusjuhtumite
korral. Lõpptulemused saadakse ja lõppmaksed tehakse 2018. aastal.

18

Iga õigusnõustamise taotlus saab esialgse
vastuse 2 nädala jooksul

80 %

81 %

Õigusteenistusele suunatud õigusnõustamise taotlused ja esialgse vastuse andmiseks
kulunud aeg dokumenteeriti ning hinnati põhjalikult.

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND
9

Märkus

10

KRIISILAHENDUSEGA SEOTUD TEGEVUSED
1

Ühtse Kriisilahendusnõukogu 2017.
aasta tulemuslikkuse keskse tähtsusega põhinäitajad *

Tööjõuvoolavus oli 2%.
Kontrollikoda ei väljastanud 2017. aastal märkustega/eitavaid arvamusi.

* https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_2016.5419_work_programme_2017_web.pdf
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9. lisa. Täiskogu liikmed

10. lisa. Sõnastik

Amet

Nimi

Asutus

Eesistuja

Elke KÖNIG

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Ase-eesistuja

Timo LÖYTTYNIEMI

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Täistööajaga kriislahendusnõukogu liige

Mauro GRANDE

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Täistööajaga kriislahendusnõukogu liige

Antonio CARRASCOSA

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Täistööajaga kriislahendusnõukogu liige

Joanne KELLERMANN

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Täistööajaga kriislahendusnõukogu liige

Dominique LABOUREIX

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Romain STROCK

Luksemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Frank ELDERSON

Madalmaad, De Nederlandsche Bank

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Dana MEAGER

Slovakkia, Slovak Resolution Council

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Aldo GIORDANO

Malta, Malta Financial Services Authority

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Riin HEINASTE

Eesti, Finantsinspektsioon

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Klaus KUMPFMÜLLER

Austria, Austrian Financial Market Authority

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Tuija TAOS

Soome, Finnish Financial Stability Authority

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Thorsten PÖTZSCH

Saksamaa, Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Luis Augusto Maximo DOS SANTOS

Portugal, Banco de Portugal

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Marko BOSNJAK

Sloveenia, Banka Slovenije

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Olivier JAUDOIN

Prantsusmaa, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Jaime PONCE HUERTA

Hispaania, FROB (Spanish Executive Resolution Authority)

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Pierre WUNSCH

Belgia, National Bank of Belgium

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Michalis STYLIANOU

Küpros, Central Bank of Cyprus

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Maurice MCGUIRE

Iirimaa, Central Bank of Ireland

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Tomas GARBARAVIČIUS

Leedu, Bank of Lithuania

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Maria MAVRIDOU

Kreeka, Bank of Greece

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Enzo SERATA

Itaalia, Banca d’Italia – Resolution Unit

Osaleva liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab riiklikku kriisilahendusasutust

Jelena LEBEDEVA

Läti, Financial and Capital Market Commission

Vaatleja vastavalt täiskogu kodukorra artiklile 3.2

JESUS SAURINA

Hispaania, Banco de España — Spanish Preventive
Resolution Authority

Vaatleja

Ignazio ANGELONI

Euroopa Keskpank

Vaatleja

Olivier GUERSENT

Euroopa Komisjon, finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat

Vaatleja

Spyridon ZARKOS

Euroopa Pangandusjärelevalve

kriisilahenduse kolleegiumid

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

asutusesisesed kriisilahendusüksused (IRTd)

Moodustatud vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artiklile 37,
et paremini koordineerida kriisilahenduskavade koostamist ja tagada
sujuv teabevahetus riiklike kriisilahendusasutuste vahel. Asutusesisesed
kriisilahendusüksused moodustati kõikide pangandusgruppide
jaoks, kuhu kuuluvad vähemalt kahes pangandusliidu riigis asutatud
juriidilised isikud

kriisilahenduskõlblikkuse hindamine (RAP)

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

omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõue
(MREL)

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

võlausaldajate võrdse
kohtlemise põhimõte (NCWO)

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

ühine eelarvepõhine kaitsekord

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

kohustuste andmevorm (LDT)

Ühtse Kriisilahendusnõukogu väljatöötatud vorm, millega kogutakse
pankade kohustuste andmeid, et anda teavet kriisilahenduse kava
jaoks ning omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude
kindlaksmääramiseks.

2. etapi
kriisilahenduskava

Kava, mis koostati pärast esimest kriisilahenduse kavandamise
kogemust 2015. aastal, st kriisilahenduse üleminekukavade alusel.
See kava ei sisalda tavaliselt omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõude siduvaid sihttasemeid, kuid sisaldab omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõude mitteametlikke arutelusid.

(Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutus)
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EUROOPA LIIDUGA SUHTLEMINE
Isiklikult
Kogu Euroopa Liidus on sadu Europe Direct’i teabekeskuseid.
Lähima teabekeskuse aadressi leiate veebisaidilt: http://europa.eu/contact
Telefoni või e-posti teel
Europe Direct on teenus, mis vastab teie küsimustele Euroopa Liidu kohta.
Võite selle teenusega ühendust võtta
– tasuta telefoni teel: 00 800 6 7 8 9 10 11 (teatud operaatorid võivad nende kõnede eest tasu
võtta),
– järgmisel standardnumbril: +32 22999696 või
– e-posti teel: http://europa.eu/contact

ELI KOHTA TEABE LEIDMINE
Interneti teel
Teave Euroopa Liidu kohta kõigis ELi ametlikes keeltes on kättesaadav Euroopa Liidu veebisaidil:
http://europa.eu
ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saate alla laadida või tellida EU Bookshopist:
http://bookshop.europa.eu. Tasuta väljaannete mitu eksemplari on võimalik saada, võttes
ühendust Europe Directi või kohaliku teabekeskusega (vt http://europa.eu/contact)
ELi õigus ja sellega seotud dokumendid
Juurdepääsuks ELi õigusteabele, sealhulgas kõigile ELi õigusaktidele alates 1951. aastast kõigis
ametlikes keeltes, vt EUR-Lexi veebisait: http://eur-lex.europa.eu
ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaali (http://data.europa.eu/euodp/en/data) kaudu pääseb juurde ELi
andmekogumitele. Andmeid saab alla laadida ja neid tasuta kasutada äri- ning mitteärilisel
eesmärgil.
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