
Esame ES agentūra, kurioje iš viso dirba   
215 darbuotojų iš visos Europos.

Mūsų misija

EBI dirba jums
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Siekdami finansų sektoriaus saugumo, 
COVID-19 pandemijos laikotarpiu parengėme 
122 reguliavimo srities leidinius, įskaitant 
techninius standartus, gaires, nuomones ir 
ataskaitas.

Lyčių pasiskirstymas

Moterų 48,80 %
Vyrų 51,20 %

Padedame kurti ES 
finansų įstaigoms skirtą 
bendrą privalomų 
standartų taisyklių 
sąvadą. Vienodos 
veiklos sąlygos stiprina 
ES bankų sektorių ir 
padeda apsaugoti 
santaupų turinčius 
asmenis, 
investuotojus, 
vartotojus ir jus.

Rizikos mažinimas

Jūsų pinigų saugumo užtikrinimas
Žlugus įmonėms nuostolius turėtų prisiimti 
investuotojai ir akcininkai, o ne mokesčių 
mokėtojai.

2022 m. pateiksime  ataskaitą apie šiam tikslui 
reikalingą  minimalų nuosavą kapitalą 
(MREL). Paskui atliksime  poveikio vertinimą.

Duomenys nustatomi ir pateikiami tik kartą

Stengiamės sukurti  integruotą ataskaitų 
teikimo sistemą, kuri būtų viena bendra 
ekosistema, supaprastinanti   ataskaitų 
teikimo procesą tiek atskaitingoms 
įstaigoms, tiek ir institucijoms.

Rinkos rizikos taisyklių 
įgyvendinimo suderinimas

Kintant rinkos kainoms, įstaigos rizikuoja 
patirti nuostolių. Padedame derinti naujos ES 
rinkos rizikos sistemos   įgyvendinimą ir 
kuriame jos techninius pagrindus.
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2021–2025 m. bus nustatytos galutinės 
investicinėms įmonėms skirtos naujos taisyklės.

29 reguliavimo srities leidiniai, pritaikyti prie 
įmonės dydžio ir veiklos, padės   kontroliuoti 
riziką ir padidinti skaidrumą.

NAUJOS 
TAISYKLĖS 

INVESTICINĖMS 
ĮMONĖM

2022 m. sausis – 1 etapas 
Nagrinėjimas – 12 mėnesių

2023 m. sausis – 2 etapas 
Pasirengimas – 6 mėnesiai

2024 m. sausis – 3 etapas 
Kūrimas – 18 mėnesių
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• Minimalūs reikalavimai
• Duomenų išsamumas
• Duomenys nustatomi tik

kartą

DUOMENŲ ŽODYNAS

• Duomenų rinkimas ir
dalijimasis

• Duomenys pateikiami tik
kartą

CENTRALIZUOTAS 
DUOMENŲ RINKIMAS

• Jungtinis komitetas
• Valdžios institucijų

koordinavimas

VALDYMAS

ataskaita

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf


Įvertinome  Bazelis III sistemos poveikį ir 
įgyvendinimo ES tinkamumą.

Pasaulinio kapitalo reikalavimų 
režimo užbaigimas
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Nauda viršija sąnaudas
Patikimesnio bankų sektoriaus 
makroekonominė nauda bus didesnė nei su 
didesnio kapitalo reikalavimais susijusios 
sąnaudos.

Be to, sąnaudos ilgainiui išnyks, o nauda 
išliks nuolat.

Poveikio stebėsena

Duomenis renkame siekdami padėti ES 
stebėti „Bazelis III“ pažangą ir poveikį.

Paskutiniame mūsų testavime dalyvavo    99 
bankai iš 17 šalių.
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150+
Rekomendacijos

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf


Veikdama greitai, ryžtingai ir koordinuotai 
daugelyje sričių EBI reikšmingai prisidėjo prie 
socialinio ir ekonominio COVID-19 poveikio 
mažinimo. 

Taip sudarytos sąlygos bankams užtikrinti 
veiklos tęstinumą ir tinkamai aptarnauti 
savo klientus

Didėjant atsiskaitymams 
bekontaktėmis kortelėmis, 
raginome padidinti jų   limitą 
iki 50 EUR. 

Po šešių savaičių  visos ES 
valstybės narės, išskyrus 
vieną, atsižvelgė į mūsų 
rekomendaciją.

Realioji ekonomika

Daugiau  dirbant nuotoliniu 
būdu ir populiarėjant 
skaitmeninei 
bankininkystei, priėmėme 
gaires dėl veiklos tęstinumo 
išlaikymo. . 

Kompetentingos institucijos 
nesulaukė pranešimų apie 
reikšmingus sutrikimus 
finansų įstaigose dėl 
kibernetinių išpuolių, 
susijusių su COVID-19. 

Kibernetiniai nusikaltimai

Mūsų atsakas į COVID-19

Daugiau informacijos >

€50

Padėjome sušvelninti ataskaitų teikimo 
reikalavimus ir paraginome bankus 
sustabdyti dividendų mokėjimą.

Mūsų pagalba padėjo atlaisvinti   179 mlrd. 
EUR, skirtų nuostoliams padengti ir 
paskatinti teikti naujas paskolas.

Naštos sumažinimas

179 mlrd. EUR
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Greitai

Ryžtingai
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Koordinuotai

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf


Finansinio raštingumo koordinavimas

Jūsų mokėjimų apsauga

Vartotojams reikia padėti   suprasti, kaip veikia 
finansai. Todėl paskelbėme iniciatyvų finansinio 
švietimo srityje rinkinį ir paskelbėme    finansinio 
švietimo ataskaitą.

Joje aprašomi nacionalinių institucijų taikomos 
priemonės , kurių  dažniausiai laikosi 
nacionalinės institucijos ir įgyta patirtis, kuri     gali 
būti naudinga kuri  gali būti naudinga   ateityje 
formuojant siūlymus. 
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Papildoma 
finansinės 
elgsenos  

reguliavimo ir 
priežiūros 
priemonė

Dėmesys 
švietimui 
finansinių 
inovacijų 

klausimais 

Konkrečios 
tikslinės 
grupės: 

jaunimas ir 
vyresnio 
amžiaus 
žmonės

EBI padidino milijardų elektroninių 
mokėjimų, kurie kas mėnesį atliekami ES, 
saugumą: sandorius turite patvirtinti 
naudodami du iš trijų galimų tapatumo 
nustatymo veiksnių:

Informacija, kurią   žinote tik 
jūs

Informacija, kuri  priklauso 
tik jums

Informacija apie  jūsų 
tapatybę

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf


Finansų įstaigos kasdien bendraudamos su 
klientais vis dažniau naudojasi 
technologijomis.

60 % bankų pranešė, kad  biudžetas 
padidėjo dėl skaitmeninių naujovių ir 
naujų technologijų naudojimo. 

Pažangesni finansai

Technologijų įsigalėjimas
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Laikydamiesi naujų  ES 
taisyklių dėl dirbtinio 
intelekto, nagrinėsime, 
kaip užtikrinti, kad 
finansų sektoriuje 
dirbtinis intelektas būtų 
naudojamas  saugiai, 
patikimai ir etiškai.

Jūsų žinių centras

Technologinė parama geresniam 
reguliavimui

Palengviname  inovacijų diegimą , siekiant 
jas panaudoti reguliavimo atitikties tikslais.

Keturios iš penkių finansų įmonių mano, kad 
tai pagerins rizikos valdymą, o dauguma 
reguliavimo institucijų mano, kad tai   
padidins efektyvumą.
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Efektyvumo didinimas

Rizikos valdymo 
gerinimas

60%
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Sukūrėme  EBI FinTech žinių centrą, 
siekdami dalytis  geriausia rinkos patirtimi ir 
skatinti inovacijas.

Jis vienija suinteresuotąsias šalis , 
besidominčias  naujomis finansinėmis 
technologijomis.

EBI 
FINTECH 

ŽINIŲ 
CENTRAS

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf


Apskaičiuota, kad pasauliniu mastu nusikaltėliai 
kasmet išplauna apytiksliai     1,87 trln. EUR*.

Šiais nešvariais pinigais finansuojamas 
organizuotas nusikalstamumas ir 
terorizmas.

Kova su pinigų plovimu

Atsakingas valdymas

Vertindami savo  20 gairių sąnaudas ir 
naudą, tikimės, kad poveikis 
kompetentingoms institucijoms bus artimas 
nuliui.

Rizikos valdymas

€1.87 tr1,87 trln. EUR
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*Šaltinis: Europolas.

EBI vadovauja, koordinuoja ir stebi ES 
kovą su finansiniais nusikaltimais.

Rengiame politiką, nustatome prioritetus 
ir pradedame tyrimus. 20 mūsų parengtų 
gairių padeda kuo labiau sumažinti susijusią 
riziką.

VADOVAUTI

STEBĖTI KOORDINUOTI

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


Kodėl ASV svarbu

ASV nauda jums

ASV aspektus į savo darbą  integruojame 
padedami jūsų.

Gavę 1200 asmenų, dalyvavusių mūsų 
konsultacijose, nuomonę,  parengėme 
reguliavimo standartus dėl informacijos 
apie finansinių produktų ASV aspektus 
atskleidimo.

Žalesnę Europą pradėkime
kurti nuo savęs
Savo kelią tvarumo ir nuolatinio tobulėjimo 
link pradedame nuo  aplinkosaugos 
valdybos sistemos kūrimo.

Veikdami kartu galime   pakeisti padėtį.

1,200
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Bankai turi įvertinti riziką, kylančią dėl 
aplinkos, socialinių ir valdymo (ASV) 
aspektų

Socialiniai klausimai: rūpinimasis žmonėmis

Valdymas: geresni verslo rezultatai

Aplinka: rūpinimasis planeta

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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