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30. syyskuuta 2014

Euroopan pankkiviranomaisen
työohjelma 2015
1. Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) perustamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 1 mukaisesti EPV:n vuotuisessa
työohjelmassa kuvataan asetuksessa eriteltyihin tehtäviin ja EU:n pankkisektorin
lainsäädäntöön perustuvat EPV:n tärkeimmät tavoitteet ja aikaansaannokset tulevana vuonna.
Työohjelmassa on tarkoitus määritellä EPV:n tärkeimmät tavoitteet ja niitä vastaavat
painopisteet vuonna 2015 EPV:n yleisen toimeksiannon täyttämiseksi.

Sääntely
2. EPV:n sääntelytoiminnan tärkein tavoite on toimia edelleen keskeisessä roolissa yhteisen
sääntökirjan laadintatyössä. Tarkoituksena on auttaa luomaan rahoituslaitoksille tasapuoliset
toimintaedellytykset sekä parantaa finanssialan sääntelyn laatua ja sisämarkkinoiden yleistä
toimintaa.
3. EPV keskittyy sääntelytyössään lähinnä i) vakavaraisuusvaatimuksia koskevaan säännöstöön
(vakavaraisuusdirektiivin neljäs tarkistus ja vakavaraisuusasetus), ii) pankkien elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiiviin2 sekä talletussuojadirektiivin 3 tarkistamiseen.
4. Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivillä, joka on määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden
kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 2014 mennessä, otetaan käyttöön EU:n laajuinen
kriisinhallintakehys. Direktiivi antaa kansallisille viranomaisille yhteiset valtuudet ja välineet
ehkäistä pankkikriisejä ja ratkaista maksukyvyttömyyteen ajautuneiden finanssilaitosten
ongelmia hallitusti. Useimmat pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaiset EPV:n
toimeksiannot on suoritettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivi tulee
kokonaisuudessaan voimaan eli vuonna 2015. Kyseisessä direktiivissä asetetaan EPV:lle kaiken
kaikkiaan lähes 40 toimeksiantoa, jotka koskevat ohjeiden antamista sekä teknisten sääntelyja täytäntöönpanostandardien laatimista komission hyväksyttäväksi. Toimeksiannot koskevat i)
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Lokakuun 22. päivänä 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1022/2013 muutettiin
asetusta (EU) N:o 1093/2010 Euroopan keskuspankille neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla annettujen
erityistehtävien osalta.
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Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi eli direktiivi 2014/59/EU julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä kesäkuussa
2014. Direktiivi tuli voimaan 12. heinäkuuta 2014, lukuun ottamatta 124 artiklaa, joka tulee voimaan 1. tammikuuta
2015.
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Talletussuojadirektiivi eli direktiivi 2014/49/EU julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä kesäkuussa 2014, ja se tuli
voimaan 2. heinäkuuta 2014.
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elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaa (mukaan lukien näitä osa-alueita koskevat
suhteellisuuskysymykset),
ii)
purkamismahdollisuuksien
arviointia
ja
purkamismahdollisuuksien esteiden poistamista, iii) varhaista tilanteeseen puuttumista ja
kriisinratkaisun käynnistysedellytyksiä, iv) konsernin sisäistä rahoitustukea, v)
kriisinratkaisuvälineiden käyttöedellytyksiä, vi) velkakirjojen arvon alaskirjausmekanismien ja
hyväksyttävien velkojen määrää koskevan vähimmäisvaatimuksen määrittelyä, vii) välineiden
käytön perustana olevia arvostuksia, viii) ilmoituksia ja tietojenvaihtoa sekä ix)
kriisinratkaisukollegioiden toimintaa.
5. Komissiolla on lisäksi valtuudet antaa useita delegoituja säädöksiä vuosina 2014 ja 2015
EPV:lta saamiensa asiantuntijalausuntojen perusteella. EPV:lle annetaan myös uusia tehtäviä,
jotka liittyvät lähinnä tietovälineiden hallintaan sekä raporttien laadintaan esimerkiksi
seuraavilla osa-alueilla: hallinnolliset velvollisuudet sekä omien varojen ja hyväksyttävien
velkojen määrää koskeva vähimmäisvaatimus, suhteellisuus, kriisinratkaisun tavoitetaso ja
seuraamusten julkistaminen pitemmällä aikavälillä. Tätä tarkoitusta varten perustetaan
seurantatoiminto vuoden 2014 loppuun mennessä.
6. Vakavaraisuusvaatimuksia koskeva säännöstö, jota aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2014,
perustuu vakavaraisuusäännöistä Basel III -sopimuksen yhteydessä saavutettuun
maailmanlaajuiseen yksimielisyyteen. Lainsäädäntöpaketin tavoitteena on vahvistaa pankkien
pääomavaatimuksia. Siinä otetaan käyttöön pakollinen yleinen pääomapuskuri ja
harkinnanvarainen vastasyklinen pääomapuskuri, esitetään uusia maksuvalmiuteen ja
vähimmäisomavaraisuuteen liittyviä sääntelyvaatimuksia sekä järjestelmäriskin kannalta
merkittäville pankeille asetettavia lisäpääomavaatimuksia.
7. EPV:lla on ollut tärkeä tehtävä uuden vakavaraisuussäännöstön teknisessä täytäntöönpanossa
ja soveltamisessa, sillä EPV:n odotetaan saavan aikaan lähes 250 lopputuotosta, jotka koskevat
erityisesti luotto- ja markkinariskiä ja vakavaraisuuteen kuuluvia maksuvalmius- ja
vähimmäisomavaraisuuskysymyksiä ja joista monen on oltava valmiina vuonna 2015. Suurin
osa näistä tuotoksista liittyy yksityiskohtaisempien teknisten sääntöjen laatimiseen lähinnä
sitovien teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien laatimisen avulla. Muuntyyppisiä
suoritteita ovat muun muassa ohjeet, raportit, lausunnot, sovittelutoimet sekä ilmoitusten
vastaanottaminen ja käsittely.
8. Talletussuojadirektiivin uudelleen laatiminen selkeyttää kyseiseen direktiivin perustuvaa
EPV:n roolia ja asettaa sen tehtäväksi i) antaa ohjeita, jotka koskevat talletusten
vakuusjärjestelmien
riskiperusteisten
kannatusmaksujen
laskentamenetelmiä
ja
maksusitoumuksia, ii) toimia sovittelijana ja iii) suorittaa häiriönsietokykyä ja direktiivin
soveltamista koskevia vertaisarviointeja sekä laatia raportteja direktiivin täytäntöönpanoon
liittyvistä erityisnäkökohdista.
9. EPV:n sääntelytyön pääpainona on edelleen sääntely- ja täytäntöönpanostandardien
luonnosten laatiminen, mutta myös muiden sääntelytehtävien merkitys kasvaa koko ajan. EPV
osallistuu etenkin lainsäädäntöprosesseihin ja laatii erilaisia raportteja, seuraa sääntöjen
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täytäntöönpanoa ja tarkistamista (esimerkiksi laatimalla raportteja, jotka koskevat
maksuvalmius- ja vähimmäisomavaraisuussääntöjä ja niiden tarkistamista, tappionsietokykyä
sekä velkakirjojen arvon alaskirjausta koskevaa hyväksyttävien velkojen määrällistä
vähimmäisvaatimusta).
10.Monet rahoitus- ja pankkialan sääntelyyn kuuluvat säädökset ja säädösehdotukset asettavat
lisäksi EPV:lle uusia tehtäviä ja laajentavat sen nykyisiä tehtäviä. Tällaisia säädöshankkeita ovat
muun muassa tilintarkastusasetus, rahanpesunvastaisen direktiivin tarkistaminen, Euroopan
markkinarakenneasetus,
rahoitusmarkkinalainsäädäntö
(MiFid
ja
MiFir),
luottoluokituslaitosasetus, arvopaperikeskussäännöstö, maksupalveludirektiivi, sähköistä
rahaa koskeva direktiivi, finanssiryhmittymiä koskeva direktiivi, tilinhoitomaksujen
vertailtavuutta koskeva asetus, perusmaksutilien käyttömahdollisuutta koskeva direktiivi,
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIPtuotteita) koskeva lainsäädäntö sekä EU:n pankkisektorin rakennetoimenpiteitä koskeva
asetus. EU:n toimielimissä pohditaan myös muita aloitteita, jotka liittyvät esimerkiksi
varjopankkitoiminnan sääntelyyn ja vertailuarvojen asettamisprosesseihin, sekä EPV:n
vastuulle kuuluvia uusia säädösmuutoksia, kuten suuria riskikeskittymiä koskevan
sääntöjärjestelmän tarkistamista, omiin varoihin sovellettavien ja kirjanpidossa käytettävien
suodattimien arviointia, kaupankäyntivarastoa koskevien maksujen tarkistamista sekä
vakuudenhallintaa ja edelleenpanttaustoimenpiteitä. Kaikkien edellä mainittujen
säädösehdotusten ja -aloitteiden odotetaan vaikuttavan merkittävästi EPV:n erityistehtävien
lukumäärään ja painotuksiin vuosina 2015–2017.

Valvonta
11.EPV:n valvontatyössä aletaan vuonna 2015 laajentaa toimia, jotka koskevat kotivaltion ja
isäntävaltion välistä yhteistyötä ja valvonnan lähentämistä. Erityisenä tarkoituksena on
varmistaa, että EPV toimii liikkeellepanevana voimana valvontaviranomaisten alkaessa
toteuttaa uusia tehtäviään, jotka perustuvat vakavaraisuusvaatimussäännöstöön (esim.
maksuvalmiuden riittävyyden arviointi ja maksuvalmiustoimenpiteistä tehtävät yhteiset
päätökset) sekä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin.
12.Lisäksi EPV:n on laajennettava toisessa pilarissa valvonnan lähentämisen ohjaus- ja
seurantatoimintaansa laatimalla muun muassa toista pilaria koskevia yksityiskohtaisia
riskinhallintaohjeita. EPV alkoi vuonna 2014 seurata säännöllisesti valvontamenetelmien
lähentämistä toisessa pilarissa, ja se toimittaa tästä säännöllisin väliajoin raportteja Euroopan
parlamentille. Tämä työ jatkuu vuosina 2015 ja 2016. Kyseessä on runsaasti resursseja vaativa
prosessi, jonka osana kehitetään seurantaväline, kerätään ja analysoidaan säännöllisesti tietoja
sekä laaditaan raportteja. Tämän lisäksi EPV laatii teknisiä standardeja ja jatkaa pankkien
sisäisistä malleista saatujen tulosten vertailua vakavaraisuusvaatimussäännöstössä esitetyn
kehotuksen mukaisesti. Nämä toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta valvontaa voidaan
lähentää sisämarkkinoilla ja välttää erimielisyydet kotivaltion ja isäntävaltion välisissä
suhteissa.
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13.Rajat ylittävää valvontaa tehostetaan myös muilla toimenpiteillä. EPV esimerkiksi toimii
tarvittaessa sitovassa sovittelussa, helpottaa aktiivisesti toimivaltaisten viranomaisten toimia
ja tarvittaessa koordinoi niitä kriisitilanteissa tai tilanteen muuttuessa huonompaan suuntaan.
14.Tässä yhteydessä EPV jatkaa myös työtään valvontakollegioissa vahvistaakseen rajojen yli
toimivien pankkiryhmien eurooppalaista valvontaa. EPV:n henkilöstö osallistuu vastedeskin
kollegioihin, tukee niitä ja seuraa niiden toimintaa. Toinen tärkeä tehtävä on kollegioiden
muuttaminen yhteisen valvontamekanismin (YVM) mukaisiksi. On huolehdittava ensisijaisesti
siitä, että kotivaltion ja isäntävaltion väliset suhteet pysyvät kitkattomina riippumatta siitä,
kuuluvatko jäsenvaltiot YVM:n piiriin vai eivät. Tämä on tärkeää niin valvonnan jatkumisen
kuin tasearvioon liittyvien erityistehtävien kannalta. EPV auttaa myös asiaankuuluvia
toimivaltaisia viranomaisia arvioimaan kolmansien maiden vastaavuutta ja antaa oman
panoksensa Euroopan komission täytäntöönpanosäädöksiin. Lisäksi EPV jatkaa tukeaan
valvontayhteistyötä koskeville koulutustoiminnoille.
15.Laajan sääntelyroolinsa ohella EPV on merkittävästi mukana elvytyssuunnitelmia koskevissa
toimivaltaisten viranomaisten neuvotteluissa ja sopimuksissa ja avustaa niitä. Jos
erimielisyyksiä ilmenee, EPV auttaa niiden selvittämisessä.
16. Kriisinratkaisussa EPV osallistuu kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan, laitosten
purkamismahdollisuuksien arviointiin ja purkamismahdollisuuksien esteiden poistamiseen. EPV
auttaa kriisinratkaisuviranomaisia perustamaan kriisinratkaisukollegioita vuonna 2015 ja
seuraa niiden toimintaa. Jos kriisinratkaisuviranomaisten välillä ilmenee erimielisyyksiä, EPV
auttaa niiden selvittämisessä.
17.EPV:n valvontatyössä keskitytään vuonna 2015 edelleen EU:n pankkisektoriin kohdistuvien
keskeisten riskien määrittämiseen, analysointiin ja poistamiseen. Vuonna 2012 antamansa
pääomitussuosituksen ja vuonna 2014 laadittujen EU:n laajuisten stressitestien jälkeen EPV
jatkaa pääomatasojen ja pankkien pääomasuunnitelmien seuraamista niiden pääomatilanteen
vahvistamiseksi siirryttäessä kohti vakavaraisuusdirektiivin neljännen tarkistuksen
täytäntöönpanoa. EPV jatkaa myös yhteistyötä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten
kanssa edistääkseen meneillään olevaa taseiden korjaamisprosessia sekä pankkien toimia
kestävän rahoitusrakenteen palauttamiseksi. Vuoden 2015 aikana EPV myös arvioi, millaisia
toimia tarvitaan kyseisenä vuonna mahdollisesti suoritettavassa EU:n laajuisessa
stressitestissä. EPV koordinoi stressitestiä ja toimittaa asiaankuuluville toimivaltaisille
viranomaisille skenaarioita, menetelmiä ja vertailuvälineitä, joita käyttämällä ne voivat
varmistaa, että stressitestit ovat tehokkaita ja että niillä on vankat perustat. EPV toimii
testeissä avoimena tiedotuspisteenä.
18.Tiedotuspisteenä toimiminen on keskeinen osa EPV:n jatkuvia pyrkimyksiä parantaa
raportointia ja avoimuutta EU:n pankkisektorilla kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti.
Tärkeimpänä painopisteenä on antaa jatkuvaa tukea vuonna 2014 käyttöön otetun yhteisen
COREP- ja FINREP-raportointijärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvissä haasteissa. EPV vie
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myös eteenpäin kolmatta pilaria koskevia ohjeita ja laatii lisää arvioita ja -määrityksiä osaalueista, joilla EU:n pankkisektorin avoimuutta voidaan johdonmukaisesti vahvistaa.
19.EPV:lla on myös uusia tehtäviä, jotka liittyvät makrotason vakauden valvontavälineiden
käyttöä koskevien lausuntojen antamiseen. Myös tämä tehtävä vaatii lisää analyyseja ja
ohjausta.
20.EPV tekee edelleen säännöllisiä aihekohtaisia analyyseja useilla aloilla, kuten
riskipainotettujen omaisuuserien osalta saatujen tulosten yhdenmukaistamistyössä, jossa se
toimittaa toimivaltaisille viranomaisille vertailuarvoja, sekä pankkien liiketoimintamallien ja
rahoitussuunnitelmien kestävyyden arvioinnissa. Säännöllisiin tehtäviin kuuluvat valvonta- ja
markkinatietoihin perustuvat, toistuvat rahoitus- ja maksuvalmiustietojen päivitykset,
puolivuosittaiset pankkisektorin raportit hallintoneuvostolle ja talous- ja rahoituskomitealle –
rahoitusalan vakautta käsittelevälle paneelille – sekä neljännesvuosittain tehtävät EJRK:n
päivitykset. EPV antaa myös edelleen komissiolle asiantuntija-apua ja neuvontaa tämän
pyynnöstä ohjelmaan kuuluvissa maissa tai talousvaikeuksista kärsivissä maissa sekä komission
laatiessa kertomuksia EU:n pankkisektoriin vaikuttavista keskeisistä kysymyksistä (esim.
kertomus EKP:n pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden vaikutuksesta).
21.EPV käyttää valvontatietoja sekä markkinoilta saatuja tietoja ja kollegioiden palautetta
Euroopan parlamentille, komissiolle ja EJRK:lle toimitettavien riskienarviointiraporttien
laadinnassa. Eri toimialat kattavia riskiraportteja laaditaan edelleen yhteistyössä
yhteiskomitean kanssa, ja ne lähetetään talous- ja rahoituskomitealle – rahoitusalan vakautta
käsittelevälle paneelille. Lisäksi EPV pitää yllä ja kehittää edelleen myös riski-indikaattoreitaan
ja riski-indikaattorien sarjaansa, johon kuuluvat EPV:n sisäiset pankkitason indikaattorit,
valvontakollegioiden
tai
kansallisten
valvontaviranomaisten
kanssa
jaettavat
vertaisryhmäindikaattorit sekä toimialakohtaiset indikaattorikatsaukset EPV:n ja EJRK:n välisiä
keskusteluja varten.

Kuluttajansuoja
22.Kuluttajansuojan alalla EPV:lla on EU:n laajuinen vastuutehtävä, ja se on täysin sitoutunut
edistämään kuluttajille tarkoitettujen finanssituotteiden ja -palvelujen avoimuutta, selkeyttä ja
oikeudenmukaisuutta koko sisämarkkina-alueella. EPV:n kuluttajansuojayksikkö jatkaa
kulutuksen suuntauksia koskevien tietojen kokoamista ja analysointia ja raportoi niistä. Se
myös tutkii pankkien toimintaa strukturoitujen tuotteiden ja niiden vähittäismyyntiin viemisen
osalta. Lisäksi se arvioi ja analysoi jatkossakin kysymyksiä kuluttajille aiheutuvista haitoista ja
seuraa erityisesti innovatiivisia maksujärjestelmiä mutta myös muita finanssi-innovaatioita ja
toteuttaa niiden osalta toimia. EPV työskentelee myös valvonta- ja sääntelykäytäntöjen
lähentämiseksi kuluttajansuojaa koskevissa kysymyksissä sekä joukkorahoituksen osalta. EPV
seuraa niin ikään edelleen virtuaalivaluuttamarkkinoiden kehitystä arvioidakseen, millaisia
jatkotoimia kesäkuussa 2014 julkaistu EPV:n lausunto mahdollisesti edellyttää.
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23.Asuntoluottodirektiivi annettiin helmikuussa 2014, ja se saatetaan osaksi jäsenvaltioiden
kansallista lainsäädäntöä 21. maaliskuuta 2016 mennessä. Sen jälkeen EPV voi kohdistaa
direktiivistä vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille säädöksiä, jotka koskevat
vastuullista asuntoluototusta ja asuntoluotonottajien kohtelua lainalyhennysten viivästyessä.
Näin EPV voi varmistaa, että direktiivi pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti EU:n
jäsenvaltioissa, ja se voi myös toteuttaa EU:n laajuisia toimilupia ja tietojenvaihtoa koskevaa
toimintaa.
24.Maksupalveludirektiivin toinen tarkistusehdotus on määrä hyväksyä vuoden 2014 lopulla, ja
direktiivi on pantava täytäntöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Direktiivissä on määrä antaa
EPV:n tehtäväksi laatia kaksi teknistä sääntelystandardia ja viisi ohjetta, jotka koskevat i)
julkisen rekisterin luomista ja ylläpitoa, ii) EKP:n kanssa tiiviissä yhteistyössä asetettavia
vaatimuksia kotivaltion ja isäntävaltion välisestä tietojenvaihdosta, sijoittautumisoikeudesta,
maksulaitosten ilmoittamista turvallisuuspoikkeamista ja asiakastunnistuksesta sekä iii)
verkkoportaalin perustamista.
25.Maksutilidirektiivi on nyt hyväksytty, ja se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 28. elokuuta
2014. Ohjatakseen ennakolta kansallisella tasolla tehtävää työtä EPV on laatinut toimivaltaisille
kansallisille viranomaisille ohjeita, jotka koskevat luetteloita edustavimmista maksutiliin
liittyvistä palveluista. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on määrä käyttää luetteloita
tällaisten
palvelujen
määrittämiseksi.
EPV
alkaa
myös
laatia
teknisiä
täytäntöönpanostandardeja, jotka koskevat maksutietoasiakirjan, maksuerittelyn ja niiden
yhteisten tunnusten vakiomuotoista mallia – mikä edellyttää kuluttajatutkimuksia. Lisäksi se
alkaa laatia teknistä sääntelystandardia maksutilipalveluja koskevasta standardoidusta
terminologiasta. Tämä mahdollistaa maksutilitarjousten paremman vertailun EU:ssa.
26.EPV seuraa strukturoitujen talletusten markkinoita rahoitusmarkkina-asetuksessa saamansa
tehtävän mukaisesti.

Toiminnan analysointi ja koordinointi
27.EPV laatii jatkossakin riippumattomia vaikutustenarviointeja, suorittaa vertaisarviointeja ja
tarjoaa tukea pankkialan osallisryhmälle, Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle
sekä Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunnalle. Muita koordinointitoimintoja ovat
muun muassa i) tuen tarjoaminen EPV:n hallintoelimille, hallintoneuvostolle ja johtokunnalle,
ii) EPV:n työohjelmaan perustuvien suoritteiden suunnittelun, tärkeysjärjestyksen, seurannan,
toteutuksen ja jatkotoimien tukeminen, iii) EU:n toimielinten sekä Baselin
pankkivalvontakomitean, IMF:n ja muiden EU:n ulkopuolisten elinten kanssa toteutettavien
toimien koordinointi ja iv) osallistuminen EU:n pankkivalvontaviranomaisille tarjottavaan
koulutukseen.
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Oikeudellinen tuki
28.EPV tarjoaa jatkossakin sihteeripalvelut sovittelupyynnöissä, käsittelee valituksia, arvioi EU:n
lainsäädännön mahdollisia rikkomistapauksia ja tarjoaa laadukkaita oikeudellisia selvityksiä ja
tukea EPV:n ydintoiminnoille sekä sääntelyhankkeisiin (teknisiin standardeihin, ohjeisiin,
suosituksiin ja lausuntoihin). Näin varmistetaan, että EPV toimii perustamisasetuksensa
mukaisesti ja noudattaa toiminnassaan kaikkia muita sovellettavia EU:n ja jäsenvaltioiden
säädöksiä.

Toiminnot
29.Toiminnoissaan EPV keskittyy seuraaviin asioihin:


Varainhoito: toimintoperusteisen budjetointijärjestelmän käyttöönotto sekä talousarvion
seurannan ja täytäntöönpanon parantaminen.



Hankinnat: kaikkien vuoden 2015 hankintasuunnitelmassa lueteltujen ja muiden vuoden
aikana ilmenevien hankintojen tarkka seuranta ja oikea-aikainen toteutus.



Henkilöresurssit: henkilöstöpolitiikan täytäntöönpanosääntöjen käyttöönotto uusien
henkilöstösääntöjen mukaisesti, liukuvan työajan toteuttaminen, henkilöstöhallinnon
prosessien parantaminen ja henkilöstöpolitiikan käyttöönotto henkilöstösääntöjen mukaisesti.



Tiedotus: uuden tiedotusstrategian laadinta ja toteutus, interaktiivisen yhteisen säännöstön,
Kysymyksiä ja Vastauksia -työkalun sekä lehdistöseurannan ja -analyysin tehostamisvälineen
käyttöönotto ja ylläpito.



Tietotekniikka: uuden tietotekniikkastrategian täytäntöönpano, kuten tiedonkeruu-,
raportointi- ja analyysialustojen parantaminen vakavaraisuusdirektiivin osalta ja niihin
liittyvien
teknisten
täytäntöönpanostandardien
parantaminen
sekä
EPV:n
perustamisasetuksessa
määriteltyjen,
lähes
reaaliaikaisten
ilmoitusja
seuraamusjärjestelmien luominen. Keskeisin sisäinen hanke on asiakirjanhallintajärjestelmän
käyttöönotto.



Sisäisen valvonnan standardit: EPV:n suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan
standardeihin tehdään vuonna 2015 lisäparannuksia, joilla vahvistetaan muun muassa riskinja asiakirjanhallintaa, toiminnan jatkuvuutta, sekä suunnittelu- ja raportointivalmiuksia.

30.Edellisten lisäksi EPV jatkaa toimia, joilla parannetaan nykyisten tukiprosessien ja
hallinnollisten prosessien vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Se jatkaa tuloksekasta yhteistyötä
kahden muun Euroopan valvontaviranomaisen kanssa saadakseen mahdollista mittakaavaetua
tukitoiminnoista. EPV saa rahoituksensa edelleen Euroopan komissiolta ja toimivaltaisilta
kansallisilta viranomaisilta.
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EPV Euroopan finanssivalvojien järjestelmän arvioinnin ja yhteisen
valvontamekanismin perustamisen näkökulmasta
31.Euroopan komissio on julkaissut 4 kertomuksensa Euroopan valvontaviranomaisten
perustamisasetusten 81 artiklan mukaisesta Euroopan finanssivalvojien järjestelmän
arvioinnista. Kertomuksessa arvioidaan ja tarkastellaan eri näkökulmista Euroopan
valvontaviranomaisten toimintaa niiden kolmivuotisen toiminnan jälkeen. Komissio
huomauttaa kertomuksessaan aikovansa tutkia lisää esille otettujen kysymyksien teknisiä ja
lainsäädännöllisiä näkökohtia. Kertomuksen perusteella laaditaan ehkä säädösehdotuksia, ja
sillä saattaa siten olla uusia vaikutuksia EPV:n toimeksiantoon ja toimivaltaan vuoden 2014
jälkeen. Koska arviointi julkaistiin vasta hiljattain, on vielä liian aikaista arvioida, miten se
vaikuttaa EPV:n tehtävien arviointiin.
32.Yhteisellä valvontamekanismilla, pankkiunionilla, yhteisellä kriisinratkaisumekanismilla,
rakenneuudistuksia koskevilla ehdotuksilla ja muilla EU:n pankkisektorin sääntelyyn ja
valvontarakenteeseen tehdyillä merkittävillä uusilla muutoksilla on niilläkin merkittäviä
heijastusvaikutuksia EPV:n tehtäviin.
Yhteinen valvontamekanismi (YVM) edellyttää EU:lta yhä voimakkaampaa sitoutumista yhteisen
sääntökirjan noudattamiseen ja erityisesti valvontamenetelmien ja -käytäntöjen
yhtenäistämiseen. EPV antaa näihin oman panoksensa ja asiantuntemuksensa laatimalla
valvonnan lähentämistyönsä osana yhteisen valvontakäsikirjan. Uusia moduuleja koskeva työ
jatkuu vuonna 2015 ja vielä muutaman seuraavankin vuoden ajan. YVM edellyttää
toimintasuhteiden vahvistamista kaikilla aloilla ja kaikkien osapuolten – erityisesti Euroopan
keskuspankin – kanssa. Yksi tärkeä tehtävä on kollegioiden muuttaminen YVM:n mukaisiksi. EPV:n
ensisijaisena tavoitteena on huolehtia siitä, että kotivaltion ja isäntävaltion väliset suhteet pysyvät
kitkattomina. Tämä on tärkeää niin valvonnan jatkumisen kuin tasearvioon liittyvien
erityistehtävien kannalta. EPV on ainoa elin, joka pystyy asemansa puolesta tarjoamaan
mikrotason vakauden valvontaa koskevia näkemyksiä pankkisektorista koko sisämarkkinaalueella. EPV pyrkiikin varmistamaan, että sen riskinarvioinnin infrastruktuurissa, kuten tilasto- ja
riskiselvityksissä, keskitytään juuri tähän vahvuuteen ja että sen EU:n laajuisia tietoja ja
valvontanäkemyksiä käytetään mahdollisimman kattavasti muun muassa sen osallistuessa
valvontakollegioiden työhön.
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Ks. http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm. Kertomus julkaistiin 8. elokuuta 2014.
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