Što EBA radi za vas
Mi smo agencija EU-a s ukupno 215 članova
osoblja iz cijele Europe.

Žene 48,80 %
Muškarci
51,20 %
Rodna struktura

Radeći i tijekom pandemije COVID-a 19
isporučili smo 122 regulatorna dokumenta:
tehničke standarde, smjernice, mišljenja i
izvješća s ciljem stvaranja sigurnijeg
financijskog sektora za vas.

Više >

Naša trajna misija
Pomažemo u izradi
jedinstvenih pravila s
obvezujućim standardima
za financijske institucije u
EU-u. Takvom
jedinstvenom primjenom
jača se bankarski sektor
EU-a i pridonosi zaštiti
štediša, ulagača,
potrošača i vas.
Više >

Smanjenje rizika
Razdoblje 2021. – 2025. završna je faza
uspostave novih pravila za investicijska društva.
Tih 29 regulatornih dokumenata
prilagođenih veličini i aktivnostima društva
omogućit će kontrolu rizika i veću
transparentnost.
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Sigurnost vašeg novca
Kad društva propadnu, gubitke trebaju snositi
ulagači i dioničari, a ne porezni obveznici.
Tijekom 2022. izvijestit ćemo o zahtjevu za
minimalnim regulatornim kapitalom i
prihvatljivim obvezama (MREL) potrebnim
za to. Nakon toga će slijediti procjena učinka.
Q2 2022 Izvješće

Q4 2022
Procjena učinka
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Jedna definicija podataka i jedno izvješće
Radimo na oblikovanju integriranog
sustava izvješćivanja kojim bi se stvorilo
jedinstveno okruženje s pojednostavnjenim
izvješćivanjem i za institucije i za nadležna
tijela.

RJEČNIK PODATAKA
• Minimalni zahtjevi
• Granularnost podataka
• Jedna definicija

SREDIŠNJA TOČKA ZA
PRIKUPLJANJE PODATAKA
• Prikupljanje i razmjena
podataka
• Jedno izvješće

UPRAVLJANJE
• Zajednički odbor
• Koordinacija
nadležnih tijela
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Usklađivanje provedbe pravila za
tržišne rizike
Institucije su izložene riziku od gubitaka zbog
promjena tržišnih cijena. Pomažemo uskladiti
provedbu novog okvira EU-a za tržišne rizike i
jačamo njegove tehničke temelje.

Siječanj 2022. – 1. faza
Ispitivanje – 12 mjeseci
Siječanj 2023. – 2. faza
Priprema – 6 mjeseci
Siječanj 2024. – 3. faza
Razvoj – 18 mjeseci
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Dovršetak globalnog okvira za
kapitalne zahtjeve
Procijenili smo učinak i prikladnost
primjene regulatornog okvira Basel III u EU-u.

150+
EBA
Preporuke
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Koristi nadmašuju troškove
Makroekonomske koristi od robusnijeg
bankarskog sektora nadmašit će troškove
većih kapitalnih zahtjeva.
Osim toga, troškovi će se s vremenom
smanjivati, ali koristi će biti trajne.
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Praćenje učinka
Prikupljamo podatke i pomažemo EU-u
pratiti napredak i učinak regulatornog
okvira Basel III.
Naša najnovija analiza obuhvatila je 99
banaka iz 17 zemalja.
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Naš odgovor na COVID-19
EBA je znatno pridonijela ublažavanju
društveno-ekonomskog učinka bolesti
COVID-19 djelujući brzo, odlučno i
koordinirano na raznim područjima.
Time je omogućila bankama da osiguraju
kontinuitet poslovanja i primjerene
usluge svojim klijentima.

Brzo

Odlučno
Koordinirano
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Smanjenje opterećenja

179 milijardi EUR
Pridonijeli smo ublažavanju zahtjeva za
izvješćivanje i pozvali banke da privremeno
obustave isplatu dividende.
Našim bi se olakšicama oslobodilo 7
19
milijardi EUR za pokriće gubitaka i
financiranje novih kredita.
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Realno gospodarstvo

€50
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S obzirom na povećanje
plaćanja beskontaktnim
karticama, predložili smo
povećanje limita plaćanja
na 50 EUR.
U roku od šest tjedana sve
osim jedne države članice
EU-a poslušale su naš
savjet.

Kiberkriminalitet
U kontekstu porasta rada
na daljinu i digitalnog
bankarstva donijeli smo
smjernice za održanje
kontinuiteta poslovanja.
Nadležnim tijelima nije
prijavljen nijedan slučaj
ozbiljnog poremećaja u
financijskim institucijama
zbog kibernapada
povezanih s bolešću
COVID-19.
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Zaštita vaših plaćanja
EBA je unaprijedila sigurnost milijardi
elektroničkih platnih transakcija koja se
u EU-u izvrše svakog mjeseca: transakcije
možete potvrditi samo vi s pomoću dvaju od
tri moguća elementa:

Nešto što samo vi znate

Nešto što samo vi imate

Nešto što samo vi jeste
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Koordinacija financijske pismenosti
Potrošačima treba pomoći kako bi razumjeli
financijsko poslovanje. Zato smo objavili
repozitorij i izvješće o financijskoj
edukaciji.
U njima se opisuju najčešći
pristupi koje primjenjuju nacionalna tijela i
stečena iskustva za moguće pristupe u
budućnosti.

Besplatan
alat za
reguliranje i
nadzor
financijskog
ponašanja

Naglasak na
edukaciji o
financijskim
inovacijama

Posebne
ciljne
skupine:
mladi
i starije
osobe
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Tehnološki napredak
Financijske institucije sve se više oslanjaju na
tehnologiju u svojem redovnom poslovanju s
klijentima.
60 % banaka zabilježilo je porast prihoda
zahvaljujući digitalnim inovacijama i
primjeni novih tehnologija.

60%
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Pametnije financije

U skladu s novim
pravilima EU-a o
umjetnoj inteligenciji
istražit ćemo načine za
njezinu sigurnu,
pouzdanu i etičnu
primjenu u financijskom
sektoru.
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Vaš centar znanja
EBA je uspostavila Centar znanja o
financijskim tehnologijama za razmjenu
najboljih praksi industrije i poticanje
inovacija.
On povezuje zajednicu dionika u području
nove financijske tehnologije.

EBA-in CENTAR
ZNANJA O
FINANCIJSKIM
TEHNOLOGIJAMA
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Tehnološka potpora za bolju regulativu
Olakšavamo širu primjenu inovacija za
potrebne regulatorne usklađenosti.
Četiri od pet financijskih društava smatra da će
se time poboljšati upravljanje rizicima, a
većina regulatora vjeruje da će se povećati
učinkovitost.

Veća učinkovitost
Bolje upravljanje
rizicima
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Borba protiv pranja novca
Procjenjuje se da širom svijeta kriminalci
svake godine „operu” i do 1,87 bilijuna
EUR*.
Tim se prljavim novcem financiraju
organizirani kriminal i terorizam.

1,87 bilijuna EUR
*izvor: Europol

Više >

Upravljanje rizicima
EBA predvodi, koordinira i prati
mjere EU-a protiv financijskog kriminala.
Sastavljamo politike, utvrđujemo
prioritete i pokrećemo istrage. Naših 20
smjernica pomaže u ublažavanju rizika
povezanih s tim.
VODSTVO

EBA

PRAĆENJE

KOORDINACIJA
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Odgovorno upravljanje
Kada odvagujemo troškove i koristi svojih 20
smjernica, očekujemo da će neto učinak za
nadležna tijela biti približno nula.
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Zašto su čimbenici ESG važni
Banke trebaju promatrati rizike uzimajući
u obzir okolišne, socijalne i
upravljačke (ESG) čimbenike

Okolišni: briga za planet

Socijalni: briga za ljude

Upravljački: bolje poslovanje
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Što sustav ESG donosi vama
Uz vašu pomoć ugrađujemo okolišne,
socijalne i upravljačke aspekte u svoj rad.
Na temelju odgovora primljenih od više od
1200 ljudi tijekom savjetovanja razvili smo
regulatorne standarde za objave okolišnih,
socijalnih i upravljačkih rizika povezanih s
financijskim proizvodima.

1,200
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Zelenija Europa počinje kod kuće
Kao prvi korak na putu prema održivosti i
stalnim poboljšanjima uspostavljamo
sustav upravljanja okolišem.
Zajedno možemo promijeniti stvari.
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