Vi som arbetar på EBA
Vi är en EU-myndighet med totalt 215
anställda från hela Europa.

Kvinnor 48,80 %
Män 51,20 %

Könsfördelning

Vårt arbete fortsatte under covid-19pandemin och vi levererade 122 regelverk,
inbegripet tekniska standarder, riktlinjer,
yttranden och rapporter för att göra
finanssektorn säkrare för dig.

äs mer

Vårt fortlöpande uppdrag
Vi bidrar till att utarbeta
ett enhetligt
regelverk med
bindande standarder
för EU:s finansinstitut.
Dessa lika villkor stärker
EU:s banksektor och
skyddar sparare,
investerare,
konsumenter och dig.
äs mer

Vi minskar risker
I den slutliga fasen mellan 2021 och 2025
fastställs nya regler för värdepappersföretag.
Med hjälp av 29 regelverk, som anpassats till ett
företags storlek och verksamhet, kommer man
kunna kontrollera risker och öka insynen.
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Vi ser till att dina pengar är säkra
Om ett företag fallerar är det investerarna och
aktieägarna som bör absorbera förlusterna,
inte skattebetalarna.
Under 2022 kommer vi att rapportera om det
minimikapital (minimikrav för kapitalbas
och kvalificerade skulder) som krävs för detta.
Detta kommer vi att följa upp med en
konsekvensbedömning.

Q2 2022 Rapport

Q4 2022
Konsekvensbedömning
äs mer

Definiera och rapportera data en gång
Vi arbetar för att få till stånd ett integrerat
rapporteringssystem, vilket skulle skapa ett
enda ekosystem med en effektivare
rapporteringsprocess för både
rapporterande institut och myndigheter.

DATAKATALOG
Minimikrav
Granularitet
Definiera en gång

CENTRAL
DATAINSAMLINGSPUNKT
Insamling och delning av data
Rapportera en gång

STYRNING
Gemensamma kommittén
Samordning mellan
myndigheter

äs mer

Harmonisering vid genomförandet av
reglerna om marknadsrisk
Institut riskerar förluster när
marknadspriserna förändras. Vi bidrar till att
harmonisera genomförandet av det nya
EU-ramverket för marknadsrisk och stärka
dess tekniska grund.
jan. 2022 fas 1
Undersöka 12 månader
jan. 202
fas 2
Förbereda
månader
jan. 2024
Utveckla

fas
1 månader
äs mer

Vi slutför det globala
systemet för kapitalkrav
Vi bedömde effekterna och lämpligheten
när Basel III-regelverket genomfördes i EU.

150+
EBA
Rekommendationer

äs mer

Nyttan väger upp kostnaderna
De kostnader som högre kapitalkrav medför
kommer att vägas upp av de makroekonomiska
vinster som en robustare banksektor
innebär.
Dessutom kommer kostnaderna att minska
med tiden, medan vinsterna kommer att
vara konstanta.

äs mer

Vi övervakar inverkan
Vi samlar in data för att bistå EU med att
följa utvecklingen och effekterna av
Basel III.
Vår senaste insamling omfattade 99 banker
från 1 länder.

äs mer

Vår hantering av covid-19
E
har i hög grad bidragit till att mildra
covid-19-pandemins socioekonomiska effekter
genom att agera snabbt, beslutsamt och på
ett koordinerat sätt på flera fronter.
å så vis har bankerna kunnat säkerställa en
fortsatt drift och service till sina kunder.

Snabbt

Beslutsamt
Koordinerat
äs mer

Vi lindrar påfrestningar

1 9 miljarder euro
Vi hjälpte till att lätta på rapporteringskraven
och uppmanade bankerna att avstå från
utdelningar.
Detta frigjorde 1 9 miljarder euro för att
täcka förluster och stödja ny utlåning.
äs mer

Realekonomin

€50

I takt med att kontaktlösa
kortbetalningar ökade
efterlyste vi enhöjning till
50 euro av den övre
gränsen för sådana
betalningar.
e veckor senare hade
alla medlemsstater utom
en följt vårt råd.

äs mer

It-brottslighet
Mot bakgrund av ökat
distansarbete och digital
bankverksamhet
utfärdade vi riktlinjer för att
upprätthålla en fortsatt drift.
Inga fall av omfattande
störningar i finansinstitut
som orsakats av
cyberattacker kopplade till
covid-19, rapporterades till
de behöriga myndigheterna.
äs mer

Vi skyddar dina betalningar
E har förbättrat säkerheten för de
miljarder elektroniska betalningar som
görs i EU varje månad. Du måste bekräfta en
transaktionmed två av följande tre
möjliga faktorer

Med något som bara du vet
Med något som bara du har
tillgång till

Med något som bara
kännetecknar dig
äs mer

Vi samordnar kunskap på finansområdet
Konsumenter behöver hjälp att förstå hur
finansväsendet fungerar. Därför har vi
offentliggjort ett arkiv och en rapport om
finansiell utbildning.
dessa beskrivs de nationella m ndigheternas
vanligaste tillvägag ngssätt och de
lärdomar som dragits för eventuella
framtida tillvägag ngssätt.

Kostnadsfritt
verktyg för
reglering och
övervakning
av finansiell
förvaltning

Fokus på
utbildning om
finansiella
innovationer

Särskilda
målgrupper
unga
och äldre

äs mer

Teknikens utveckling
inansinstitut förlitar sig mer och mer på
tekniken i den dagliga kontakten med kunder.
0 av bankerna rapporterade ett
budgetuppsving tack vare digital innovation
och användning av n teknik.

60%
äs mer

Smartare finanssektor
I enlighet med de nya
EU-bestämmelserna
om artificiell
intelligens kommer vi
att utforska hur detta
kan användas inom
finanssektorn på ett
säkert, välgrundat och
etiskt sätt.
äs mer

Ditt kunskapsnav
Vi har inrättat EBA s kunskapsnav för
finansteknik för att dela branschens bästa
pra is och främja innovation.
I ett ekosystem förenas berörda aktörer med
intressen i ny finansteknik.

EBA S
KUNSKAP
SNAV FÖR
FINANSTE
KNIK

äs mer

Tekniskt stöd för bättre lagstiftning
Vi underlättar innovationer för
regelefterlevnad.
yra av fem finansföretag anser att detta
kommer att förbättra riskhanteringen,
medan de flesta regleringsmyndigheterna tror
att detta kommer att öka effektiviteten.

Öka
effektiviteten
Förbättra
riskhanteringen

äs mer

Vi bekämpar penningtvätt
I världen uppskattas kriminella varje år tvätta
pengar till ett värde av upp till 1,8 biljoner
euro .
De tvättade pengarna finansierar
organiserad brottslighet och terrorism.

1,8 biljoner euro
*Källa: Europol

äs mer

Vi hanterar risker
E leder, samordnar och övervakar EU:s
kamp mot ekonomisk brottslighet.
Vi utvecklar strategier, fastställer
prioriteringar och inleder utredningar.
Med hjälp av våra 20 riktlinjer bidrar vi till
att minimera riskerna.
LEDA

EBA

ÖVERVAKA

SAMORDNA

äs mer

Ansvarsfull ledning
är vi bedömer lönsamheten för våra 20
riktlinjer förväntar vi oss att nettoeffekten
för de behöriga myndigheterna ska vara
nära noll.

äs mer

Varför ESG har betydelse
ankerna bör överväga risker förenade med
miljömässiga, sociala och
styrningsrelaterade E
faktorer.

Miljöfaktor

Social faktor

Styrningsfaktor

msorg om planeten

msorg om människor

ättre affärsverksamhet

äs mer

Vi ser till att ESG fungerar för dig
Med din hjälp integrerar vi ESG-faktorer i
vårt arbete.
ler än 1200 personer deltog i vårt samråd
och utifrån detta utarbetade vi
regleringsstandarder om E -upplysningar
för finansiella produkter.

1,200
äs mer

Ett miljövänligare Europa börjar med oss själva

om ett första steg i vårt arbete för
hållbarhet och ständig förbättring inrättar vi
ett miljöledningssystem.
illsammans kan vi göra skillnad.

äs mer

