EBI darbojas Jūsu labā
Mēs esam ES aģentūra, kurā strādā 215
darbinieki no visas Eiropas.

48,80 % sieviešu
51,20 %vīriešu

Dzimumu sadalījums

Covid-19 pandēmijas laikā esam izstrādājuši
122 normatīvos aktus, tostarp tehniskos
standartus, vadlīnijas, atzinumus un
ziņojumus, lai radītu drošāku finanšu
nozari.

Vairāk >

Mūsu pašreizējā misija
Mēs palīdzam veidot
vienotu standartu
kopumu, kas būs saistošs
ES finanšu iestādēm. Šādi
vienlīdzīgas konkurences
apstākļi stiprina ES banku
nozari un palīdz aizsargāt
noguldītājus,
ieguldītājus,
patērētājus, kā arī Jūs.

Vairāk >

Riska samazināšana
No 2021. gada līdz 2025. gadam rit pēdējais
posms, kurā tiek izstrādāti jauni noteikumi
ieguldījumu sabiedrībām.
Ar 29 normatīvajiem aktiem, kas pielāgoti
atbilstoši uzņēmuma lielumam un darbībām, tiks
kontrolēti riski un palielināta pārredzamība.
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Vairāk >

Jūsu nauda drošībā
Uzņēmumiem bankrotējot, zaudējumi ir
jāabsorbē ieguldītājiem un akcionāriem,
nevis nodokļu maksātājiem.
2022. gadā mēs ziņosim par šim nolūkam
nepieciešamo minimuma prasību pašu
kapitālam (MREL). Informēsim arī parietekmes
novērtējumu.

2022. gada 2
ceturkšņa ziņojums

2022. gada 4
ceturkšņa ietekmes
novērtējums
Vairāk >

Definējiet datus vienreiz un ziņojiet vienreiz
Mēs strādājam pie integrētas ziņošanas
sistēmas izveides, kas radītu vienotu
ekosistēmu ar pilnveidotu ziņošanas
procesu gan pārskatu sniedzējām iestādēm,
gan citām organizācijām.

DATU VĀRDNĪCA
• Minimālās prasības
• Datu detalizācijas
līmenis
• Definējiet vienreiz

CENTRĀLAIS DATU
VĀKŠANAS PUNKTS
• Datu vākšana un aprite
• Ziņojiet vienreiz

PĀRVALDĪBA
• Apvienotā komiteja
• Koordinācija starp
iestādēm
Vairāk >

Tirgus riska noteikumu īstenošanas
harmonizēšana
Iestādes riskē ciest zaudējumus, mainoties
tirgus cenām. Mēs palīdzam harmonizēt
jaunā ES tirgus riska regulējuma īstenošanu
un veidojam tā tehnisko pamatu.
2022. gada janvāris – 1. posms
Izpēte – 12 mēneši
2023. gada janvāris – 2. posms
Sagatavošana – 6 mēneši
2024. gada janvāris – 3. posms
Izstrāde – 18 mēneši
Vairāk >

Pasaules mēroga kapitāla
prasību režīma finalizēšana
Mēs esam novērtējuši Bāzeles regulējuma
ietekmi un piemērotību tā īstenošanai ES.

150+
EBA
Ieteikumi

Vairāk >

Ieguvumi atsver izmaksas
Makroekonomikas ieguvumi, kas gūti
stabilākā banku nozarē, atsvērs augstākas
kapitāla prasību izmaksas.
Turklāt izmaksas laika gaitā samazināsies,
bet ieguvumi būs nemainīgi.

Vairāk >

Monitoringa ietekme
Mēs vācam datus, lai palīdzētu ES sekot
“Bāzeles lll vienošanās” virzībai un
ietekmei.
Mūsu pēdējā aptaujā bija iesaistītas 99
bankas no 17 valstīm.

Vairāk >

Mūsu reakcija Covid-19 apstākļos
EBI ir ievērojami palīdzējusi mazināt
Covid-19 sociālekonomisko ietekmi, daudzās
jomās rīkojoties ātri, izlēmīgi un koordinēti.
Tas ir ļāvis bankām nodrošināt darbības
nepārtrauktību un pienācīgus
pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem.

Ātri

Izlēmīgi
Koordinēti
Vairāk >

Mazinot spriedzi

179 miljardi EUR
Mēs esam palīdzējuši atvieglot ziņošanas
prasības un aicinājuši bankas apturēt
dividenžu maksājumus.
Mūsu palīdzība ļautu ietaupīt 179 miljonus
EUR, lai segtu zaudējumus un atbalstītu
jaunus aizdevumus.

Vairāk >

Reālā ekonomika
Pieaugot bezkontakta karšu
maksājumu skaitam, mēs
aicinājām palielināt to
maksimālo robežu līdz 50 EUR.

€50

Sešu nedēļu laikā visas ES
dalībvalstis, izņemot vienu,
bija ņēmušas vērā mūsu
ieteikumu.
Vairāk >

Kibernoziedzība
Pieaugot tāldarba
apjomam un digitālo
banku pakalpojumiem,
mēs izdevām vadlīnijas kā
saglabāt darbības
nepārtrauktību.
Kompetentajām iestādēm
netika ziņots par
būtiskiem traucējumiem
finanšu iestādēs
kiberuzbrukumu dēļ
saistībā ar Covid-19.
Vairāk >

Jūsu maksājumu aizsardzība
EBI ir veicinājusi miljardiem elektronisko
maksājumu drošību, ko katru mēnesi veic
Eiropas Savienībā – Jums darījumi ir
jāautentificē, izmantojot divus no trim
iespējamiem faktoriem:

to, ko zināt tikai Jūs,
to, kas pieder tikai Jums,

to, kas esat tikai Jūs.
Vairāk >

Finanšu pratības koordinēšana
Patērētājiem ir jāpalīdz saprast, kā strādā
finanses. Tāpēc mēs esam publicējuši
repozitoriju un ziņojumu par finanšu
izglītību.
Tajos ir aprakstītas visizplatītākās metodes,
ko izmanto valstu iestādes, kā arī gūtā pieredze,
kas noderēs, izmantojotiespējamās metodes
nākotnē.

Papildu rīki
finanšu
darbību
regulēšanai un
uzraudzībai

Koncentrēšan ās
uz izglītošanu
par finanšu
inovācijām

Īpašas mērķa
grupas – jaunieši
un vecāka
gadagājuma
cilvēki

Vairāk >

Tehnoloģiju attīstība
Finanšu iestādes ikdienas darījumos ar
klientiem arvien vairāk paļaujas uz
tehnoloģijām.
60 % banku ziņoja par digitālās inovācijas
un jauno tehnoloģiju izmantošanas
rezultātā radīto budžeta pieaugumu.

60%
Vairāk >

Viedākas finanses
Saskaņā ar jaunajiemES
noteikumiem par
mākslīgo intelektu
mēs pētīsim veidus, kā
nodrošināt, lai finanšu
nozarē tas tiktu
izmantots droši, pareizi
un ētiski.
Vairāk >

Jūsu zināšanu centrs
Mēs izveidojām EBI finanšu tehnoloģiju
zināšanu centru, lai kopīgotu nozares
paraugpraksi un veicinātu inovāciju.
Tā apvieno ieinteresēto personu ekosistēmu,
pievēršot uzmanību jaunām finanšu
tehnoloģijām.

EBI FINANŠU
TEHNOLOĢIJU
ZINĀŠANU
CENTRS

Vairāk >

Tehnoloģiju atbalsts
labākam regulējumam
Mēs veicinām inovāciju mērogošanu
regulējuma atbilstības nolūkos.
Četri no pieciem finanšu uzņēmumiem
uzskata, ka tā uzlabos riska pārvaldību,
savukārt lielākā daļa regulatoru uzskata, ka tā
palielinās efektivitāti.

Efektivitātes
palielināšana
Risku pārvaldības
uzlabošana
Vairāk >

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Pasaules mērogā tiek lēsts, ka noziedznieki
katru gadu legalizē līdz 1,87 triljoniem EUR*
nelikumīgi iegūtu līdzekļu.
No šīs nelikumīgi iegūtās naudas tiek finansēta
organizētā noziedzība un terorisms.

1,87 triljoni EUR
*Avots Eiropols

Vairāk >

Riska pārvaldība
EBI vada, koordinē un uzrauga ES cīņu pret
finanšu noziegumiem.
Mēs izstrādājam politikas nostādnes, nosakām
prioritātes un uzsākam izmeklēšanas. Mūsu 20
vadlīnijas palīdz mazināt saistītos riskus.
VADĪBA

EBA

UZRAUDZĪBA

KOORDINĒŠANA
Vairāk >

Atbildīga pārvaldība
Izvērtējot mūsu 20 vadlīniju izmaksas un
ieguvumus, mēs sagaidām, ka neto ietekme
kompetentajām iestādēm būs tuvu nullei.

Vairāk >

Kāpēc VSP ir svarīga
Bankām ir jāizvērtē riski, ko rada vides,
sociālās jomas un pārvaldības (VSP) faktori

Vide: Rūpes par planētu

Sociālā joma: Rūpes par cilvēkiem

Pārvaldība: Labāka uzņēmējdarbība

Vairāk >

Lai VSP darbotos Jūsu labā
Mēs integrējam VSP mūsu darbībā ar Jūsu
palīdzību.
Pateicoties 1200 cilvēku ieguldījumam, kuri
pieteicās mūsu konsultācijai, mēs esam
izstrādājuši regulatīvos standartus
attiecībā uz VSP informācijas atklāšanu par
finanšu produktiem.

1,200

Vairāk >

Zaļāka Eiropa sākas mājās
Pirmais solis mūsu ceļā uz ilgtspēju un
pastāvīgiem uzlabojumiem ir vides
pārvaldības sistēmas veidošana.
Kopā mēs varam īstenot pārmaiņas.

Vairāk >

