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Tururiski eeskirjade rakendamise 
ühtlustamine
Finantseerimisasutused riskivad 
turuhindade muutudes kahjumiga. Aitame 
ühtlustada ELi uue tururiski raamistiku 
rakendamist ja toetada selle tehnilisi 
aluseid.

26

5
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Jaanuar 2022 – 1. etapp 
Uurimine – 12 kuud

Jaanuar 2023 – 2. etapp 
Ettevalmistamine – 6 kuud

Jaanuar 2024 – 3. etapp 
Arendamine – 18 kuud
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• Miinimumnõuded
• Andmete detailsus
• Ühekordne koostamine

ANDMESÕNASTIK 

• Andmete kogumine ja 
jagamine

• Ühekordne edastamine

KESKNE 
ANDMEKOGUMISPUNKT

• Ühiskomitee
• Asutustevaheline 

koordineerimine

JUHTIMINE

EBA on ELi asutus, kus töötab kokku 215 
inimest kogu Euroopast.

EBA töötab teie heaks

Covid-19 kriisi ajal andsime välja 122 
regulatiivtoodet, sh tehnilised standardid, 
suunised, arvamused ja aruanded, et muuta 
finantssektor teie jaoks  turvalisemaks

Sooline jaotus

Naisi 48,80%
Mehi 51,20%

Meie missioon

Aitame luua ELi 
finantseerimisasutuste 
jaoks siduvate 
standardite ühtse 
reeglistiku. Võrdsed 
tingimused tugevdavad ELi 
pangandussektorit ja 
aitavad kaitsta 
hoiustajaid, investoreid, 
tarbijaid ja teid.

Vähendame riske

2021–2025 on investeerimisühingutele uute 
eeskirjade kehtestamise viimane etapp.

29 regulatiivtoodet, mis on kohandatud 
ettevõtte suuruse ja tegevusega, aitavad 
kontrollida riske ja suurendada läbipaistvust.

KRITEERIUMID

KAPITALINÕUDED

4
TÖÖTASU JA 
JUHTIMINE

KESKKONNA-, 
SOTSIAAL- JA 

ÜLDJUHTI-
MISTEGURID

JA -RISKID

ARUANDLUSJÄRELEVALVE 
ÜHTLUSTAMINE

UUED EESKIRJAD 
INVESTEERIMIS 
ÜHINGUTELE
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Aitame hoida teie raha turvaliselt

Kui ettevõte pankrotistub, peaksid kahjumi katma 
investorid ja aktsionärid, mitte maksumaksja.

2022. aastal avaldame sel eesmärgil omavahendite 
ja kõlblike kohustuste miinimumnõude aruande. 
Koostame ka mõjuhinnangu.

2022. aasta  
II kvartali aruanne

2022. aasta 
IV kvartali mõjuhinnang

Andmete ühekordne koostamine ja esitamine

Töötame selle nimel, et luua i integreeritud 
aruandlussüsteem, mis looks aruandvate 
finantseerimisasutuste ja ametiasutuste jaoks 
ühtlustatud aruandlusprotsessiga ühtse 
ökosüsteemi.

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
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150+EBA

Hindasime  Basel lll raamistik   u    mõju ja 
sobivust rakendamiseks ELis.

Kapitalinõuete ülemaailmse 
korra valmimine

Soovitused

Kasu ületab kulud

Rangemate kapitalinõuete kulud kaalub üles 
tugevamast pangandussektorist saadav 
makromajanduslik kasu.

Lisaks vähenevad kulud aja jooksul, kuid 
tulud jäävad samaks.

Mõju jälgimine

Kogume andmeid, et aidata ELil jälgida 
Basel III edenemist ja mõju.

Meie viimases uuringus osales 99 panka 17 
riigist.

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
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EBA aitas oluliselt leevendada COVID-19 
kriisi sotsiaal-majanduslikku mõju, tegutsedes 
kiiresti, otsustavalt ja koordineeritult 
paljudes valdkondades.

See võimaldas pankadel tagada oma 
klientidele  talitluspidevus ja piisav teenus.

Reageerimine Covid-19 kriisile

Kiire

Otsustav

Koordineeritud

Aitasime leevendada aruandlusnõudeid ja 
kutsusime panku üles   peatama 
dividendimaksed.

Meie päästetöö tulemusel vabanes    179 
miljardit eurot, millest sai katta kahjumi ja 
rahastada uusi laene.

Kriisi leevendamine

179 miljardit eurot

Kuna kontaktita kaardimaksed 
sagenesid, kutsusime üles 
suurendama maksete 
ülempiiri 50 euroni.

Kuue nädala pärast olid meie 
soovitust järginud  kõik ELi 
liikmesriigid, v.a üks.

Reaalmajandus

Arvestades kaugtöö ja 
digipanganduse suuremat 
levikut, koostasime 
talitluspidevuse säilitamise 
suunised.

Pädevatele asutustele   ei 
teatatud COVID-19ga 
seoses 
finantseerimisasutuste vastu 
suunatud 
küberrünnakutest tingitud 
suurematest häiretest.

Küberkuriteod

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
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Kaitseme teie makseid

EBA on tõhustanud ELis iga kuu tehtavate 
miljardite elektrooniliste maksete turvet: 

kõik tehingud autenditakse kahe autentimisteguri 
abil kolmest võimalikust:

midagi, mida teate ainult teie

midagi, mida omate ainult teie

midagi, mida olete ainult teie

Finantskirjaoskuse koordineerimine
Tarbijatel tuleb aidata mõista,
kuidas rahandus toimib. Avaldasime 
teabehoidla ja aruande finantshariduse kohta.

Neis on kirjeldatud riiklike asutuste
tavapäraseid lähenemisviise
ja kogemusi võimalike tulevaste
meetodite väljatöötamiseks.

Finantskäitumise 
reguleerimise ja

järelevalve 
lisavahend

Põhirõhk 
finantsinnovatsioo
ni alasel haridusel 

Konkreetsed 
sihtrühmad:

noored ja eakad

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


Finantseerimisasutused tuginevad 
klientidega tehtavates igapäevatehingutes 
üha enam tehnoloogiale.

60% pankadest teatas digiinnovatsioonist 
ja uute tehnoloogiate kasutamisest 
tingitud eelarve suurenemisest.

Nutirahandus

Tehnoloogia areng
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Kooskõlas tehisintellekti 
uute ELi eeskirjadega 
uurime, kuidas tagada, et 
finantssektor kasutaks 
tehisintellekti turvaliselt, 
usaldusväärselt ja 
eetiliselt.

Teadmuskeskus

Tehnoloogiatugi paremaks 
õigusloomeks

Toetame innovatsiooni laiendamist, et 
tagada vastavus õigusaktidele.
Neli viiendikku finantsettevõtjatest leiab, 
et see parandab riskijuhtimist, ja 
enamik regulatiivasutusi arvab, et see 
suurendab tõhusust.

Asutasime EBA finantstehnoloogia 
teadmuskeskuse, et jagada sektori parimaid 
tavasid ja edendada innovatsiooni.

 See koondab uuest finantstehnoloogiast 
huvitatud sidusrühmade ökosüsteemi.E
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Tõhususe 
suurendamine

Parem 
riskijuhtimine

60%
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EBA 
FINANTSTEHNOLOOGIA 

TEADMUSKESKUS

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


Üleilmsete hinnangute järgi pesevad
kurjategijad igal aastal kuni 1,87 triljonit* 
eurot.
See must raha rahastab organiseeritud
kuritegevust ja terrorismi.

Võitlus rahapesu vastu

Vastutustundlik juhtimine

Hinnates meie 20 suunise kulu ja 
kasulikkust, eeldame nullilähedast 
netomõju pädevatele asutustele.

Riskijuhtimine

€1.87 trillion

Lisateave >

Lisateave >

Lisateave >

*Allikas: Europol

EBA juhib, koordineerib ja jälgib
ELi võitlust finantskuritegude vastu.

Töötame välja poliitikad, kehtestame
prioriteedid ja algatame uurimised. Meie 
20 suunist aitavad vähendada seonduvaid 
riske.

JUHIME

JÄLGIME KOORDINEERIME

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


Miks on keskkonna-, sotsiaal- ja 
üldjuhtimistegurid olulised

Rakendame keskkonna-, sotsiaal- ja 
üldjuhtimistegureid teie heaks

Integreerime keskkonna-, sotsiaal- ja 
üldjuhtimistegurid oma tegevusse teie 
abiga. Meie konsultatsioonile vastanud
1200 inimese vastuste põhjal
töötasime välja regulatiivstandardid
finantstoodete keskkonna-, sotsiaal- ja
üldjuhtimistegurite avalikustamise kohta.

Rohelisem Euroopa algab kodust

Pideva täiustamise ja kestlikkuse esimese 
meetmena loome 
keskkonnajuhtimisüsteemi.

Koos suudame maailma muuta.

1,200
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Pangad peaksid arvesse võtma keskkonna-, 
sotsiaal- ja üldjuhtimisteguritest 
tulenevaid riske
 

Sotsiaalvaldkond: inimeste eest hoolitsemine

Üldjuhtimine: edukam äritegevus

Keskkond: planeedi eest hoolitsemine

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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