EUNB pracuje dla Ciebie
Jesteśmy agencją UE zatrudniającą łącznie
215 pracowników z całej Europy.

Kobiety 48,80%
Mężczyźni 51,20%

Podział ze względu na płeć

Podczas pandemii COVID-19 opracowaliśmy
122 produkty regulacyjne, w tym standardy
techniczne, wytyczne, opinie i raporty mające
na celu stworzenie bezpieczniejszego
sektora finansowego.

Więcej >

Nasza misja
Pomagamy stworzyć
jednolity zbiór przepisów
dla instytucji finansowych
UE. Równe warunki
działania wzmacniają
unijny sektor bankowy i
pomagają chronić
oszczędzających,
inwestorów,
konsumentów i Ciebie.
Więcej >

Ograniczanie ryzyka
Lata 2021–2025 to nasz ostatni etap ustanawiania
nowych zasad dla firm inwestycyjnych.
29 produktów regulacyjnych dostosowanych do
wielkości i rodzaju działalności przedsiębiorstwa
będzie kontrolować ryzyko i zwiększać
przejrzystość.
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Więcej >

Bezpieczeństwo pieniędzy
W przypadku upadłości przedsiębiorstw to
inwestorzy i udziałowcy powinni pokrywać
straty, a nie podatnicy.
W tym celu w 2022 r. przedstawimy raport
dotyczący wymogu MREL oraz ocenę
skutków.
II kw. 2022 r.
Raport

IV kw. 2022 r.
Ocena skutków
Więcej >

Jednorazowe definiowanie i
zgłaszanie danych
Opracowujemy zintegrowany system
sprawozdawczości, który stworzyłby jednolity
ekosystem z usprawnionym procesem
sprawozdawczym zarówno dla instytucji
raportujących, jak i dla organów.

SŁOWNIK DANYCH
• Wymagania minimalne
• Stopień szczegółowości
• Jednorazowe
definiowanie danych

CENTRALNY PUNKT
GROMADZENIA DANYCH

• Gromadzenie i udostępnianie
danych
• Jednorazowe zgłaszanie
danych

ZARZĄDZANIE
• Wspólny Komitet
• Koordynacja między
organami
Więcej >

Harmonizacja wdrażania przepisów
dotyczących ryzyka rynkowego
Instytucje ryzykują straty w przypadku zmian
cen rynkowych. Pomagamy zharmonizować
wdrażanie nowych unijnych ram dotyczących
ryzyka rynkowego i wspieramy ich
podstawy techniczne.
Styczeń 2022 r. – Etap 1
Badanie – 12 miesięcy
Styczeń 2023 r. – Etap 2
Przygotowanie – 6 miesięcy
Styczeń 2024 r. – Etap 3
Opracowanie – 18 miesięcy
Więcej >

Finalizacja pakietu legislacyjnego
dotyczącego wymogów kapitałowych
Oceniliśmy wpływ i odpowiedniość regulacji
kapitałowych Bazylea III w odniesieniu do ich
wdrażania w UE.

150+ EBA
zaleceń

Więcej >

Korzyści przewyższają koszty
Koszty wyższych wymogów kapitałowych
zostaną zrównoważone przez korzyści
makroekonomiczne związane z większą
odpornością sektora bankowego.
Ponadto koszty z czasem spadają, a korzyści
będą stałe.

Więcej >

Monitorowanie wpływu
Gromadzimy dane, aby pomóc UE w
śledzeniu postępów we wdrażaniu
regulacji Bazylea III oraz monitorowaniu
wpływu tych regulacji.
W naszym ostatnim ćwiczeniu uczestniczyło
99 banków z 17 krajów.

Więcej >

Nasza reakcja na COVID-19
EUNB w znacznym stopniu przyczynił się
do złagodzenia społeczno-gospodarczych
skutków pandemii COVID-19, działając
szybko, zdecydowanie i w sposób
skoordynowany na wielu frontach.
Pozwoliło to bankom zapewnić ciągłość
działania i odpowiednią obsługę swoich
klientów.

Szybko

Zdecydowanie
W sposób
skoordynowany
Więcej >

Złagodzenie napięcia

179 mld euro
Pomogliśmy w złagodzeniu wymogów
sprawozdawczych i wezwaliśmy banki do
zawieszenia wypłat dywidend.

Nasze działania pomocowe pozwoliły uwolnić
179 mld euro na pokrycie strat i wsparcie
nowych kredytów.
Więcej >

Gospodarka realna

€50

Ponieważ płatności kartą
zbliżeniową zyskały na
popularności, zaapelowaliśmy o
zwiększenie ich górnego limitu
do 50 EUR.
Sześć tygodni później wszystkie
państwa członkowskie UE z
wyjątkiem jednego zastosowały
się do naszych zaleceń.
Więcej >

Cyberprzestępczość
Wobec wzrostu znaczenia
telepracy i bankowości
cyfrowej wydaliśmy wytyczne
dotyczące utrzymania ciągłości
działania.
Nie zgłoszono właściwym
organom żadnych
przypadków poważnych
zakłóceń w instytucjach
finansowych spowodowanych
cyberatakami związanymi z
pandemią COVID-19.
Więcej >

Ochrona Twoich płatności
EUNB zwiększył bezpieczeństwo miliardów
płatności elektronicznych wykonywanych co
miesiąc w UE: transakcji, które uwierzytelniasz za
pośrednictwem dwóch z trzech możliwych
czynników:

wiedzy, którą tylko Ty masz

rzeczy, którą tylko Ty posiadasz

cechy, którą tylko Ty masz
Więcej >

Koordynacja wiedzy finansowej
Konsumenci potrzebują pomocy w
zrozumieniu, w jaki sposób działają
finanse. Opublikowaliśmy więc bazę wiedzy
oraz raport na temat edukacji finansowej.
Dokumenty te opisują najczęstsze praktyki
stosowane przez organy krajowe oraz
przedstawiają wnioski na przyszłość.

Narzędzie
wspomagające
regulacje
finansowe i
nadzór
finansowy

Ukierunkowanie
na kształcenie w
zakresie
innowacji
finansowych

Określone
grupy
docelowe:
młodzież i
osoby starsze

Więcej >

Wzrost znaczenia technologii
Instytucje finansowe w coraz większym
stopniu korzystają z technologii w
codziennych kontaktach z klientami.
60% banków odnotowało zastrzyk w budżecie
dzięki innowacjom cyfrowym i stosowaniu
nowych technologii.

60%
Więcej >

Inteligentniejsze finanse
Zgodnie z nowymi
przepisami UE
dotyczącymi sztucznej
inteligencji będziemy
pracować nad
zagwarantowaniem, by
sektor finansowy
korzystał z niej w
sposób bezpieczny,
rzetelny i etyczny.
Więcej >

Twoje centrum wiedzy
Utworzyliśmy Centrum Wiedzy o nowoczesnych
technologiach informatycznych w obszarze
usług finansowych (FinTech) EUNB, aby dzielić się
najlepszymi praktykami branżowymi i
pobudzać innowacje.
To miejsce dla interesariuszy rynku finansowego
zainteresowanych nowymi technologiami
finansowymi.

CENTRUM
WIEDZY O
FINTECH
EUNB

Więcej >

Wsparcie technologiczne na rzecz
lepszych uregulowań prawnych
Ułatwiamy skalowanie innowacji na
potrzeby zastosowań związanych z
przestrzeganiem przepisów.
Według 80% firm finansowych przyczyni się
to do poprawy zarządzania ryzykiem, a
większość organów regulacyjnych uważa, że
zwiększy to wydajność.

Zwiększenie wydajności
Poprawa zarządzania
ryzykiem
Więcej >

Zwalczanie prania pieniędzy
Szacuje się, że na całym świecie przestępcy
piorą do 1,87 bln EUR* rocznie.
Te „brudne” pieniądze finansują
przestępczość zorganizowaną i terroryzm.

1,87 bln EUR
*Źródło: Europol

Więcej >

Zarządzanie ryzykiem
EUNB kieruje walką UE z przestępstwami
finansowymi oraz ją koordynuje i monitoruje.
Opracowujemy polityki, wyznaczamy
priorytety i inicjujemy dochodzenia. 20
naszych wytycznych pomaga zminimalizować
ryzyko związane z przestępczością finansową.
KIEROWANIE

EBA

MONITOROWANIE

KOORDYNOWANIE
Więcej >

Odpowiedzialne zarządzanie
Analizując koszty naszych 20 wytycznych
oraz wynikające z nich korzyści,
oczekujemy, że wpływ netto na właściwe
organy będzie bliski zeru.

Więcej >

Dlaczego ochrona środowiska, polityka
społeczna i ład korporacyjny mają znaczenie?
Banki muszą brać pod uwagę ryzyko
wynikające z czynników w zakresie
ochrony środowiska, polityki
społecznej i ładu korporacyjnego
Ochrona środowiska: Troska o planetę

Polityka społeczna: Troska o ludzi

Ład korporacyjny: Prowadzenie lepszej
działalności gospodarczej

Więcej >

Działania w zakresie ochrony środowiska, polityki
społecznej i ładu korporacyjnego dla Ciebie
Z Twoją pomocą włączamy kwestie ochrony
środowiska, polityki społecznej i ładu
korporacyjnego do naszej pracy.
Przy udziale ponad 1 200 osób, które uczestniczyły w
naszych konsultacjach, opracowaliśmy standardy
regulacyjne dotyczące ujawniania informacji z
zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu
korporacyjnego w odniesieniu do produktów
finansowych.

1,200

Więcej >

Bardziej ekologiczna Europa zaczyna się w domu

Jako pierwszy krok na naszej drodze do
zrównoważonego rozwoju i ciągłego
doskonalenia wprowadzamy system
zarządzania środowiskowego.
Wspólnie możemy dokonać zmian.

Więcej >

