
Tiivistelmä 
EPV:n vuoden 2022 työohjelma on laadittu ottaen huomioon lainsäädäntövallan käyttäjien nykyiset 
ja odotettavissa olevat toimeksiannot sekä EPV:n perustamisasetuksesta johtuvat tehtävät, 
mukaan lukien EPV:n arvio Euroopan pankkialan nykytilanteesta. EPV:n työskentely vuonna 2022 
on suurelta osin jatkoa vuonna 2021 tehdylle työlle. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallintotapaan (ESG) liittyvän kehyksen kehittäminen pankeille sekä niiden taseisiin kohdistuvien 
covid-19:n vaikutusten seuraaminen ovat edelleen työn keskiössä. Tärkeitä tekijöitä EPV:n 
toiminnassa vuonna 2022 ovat näillä näkymin myös Basel III -kehyksen saattaminen osaksi 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä sekä EU:n digitaalisen rahoitusstrategian toteuttaminen1, 
erityisesti digitaalista häiriönsietokykyä koskevasta säädöksestä (DORA) ja kryptovarojen 
markkinoita (MiCA) koskevasta asetuksesta tehtyjen lainsäädäntöehdotusten osalta. 

Vuoden 2022 työohjelma laadittiin ottaen huomioon viisi vertikaalista ja kaksi horisontaalista 
strategista painopistettä, jotka EPV:n hallintoneuvosto hyväksyi tammikuussa 2021 yhtenäisen 
ohjelma-asiakirjan hyväksymisen yhteydessä vuosiksi 2022–2024. Vuoden 2022 työohjelman 
ensimmäinen versio sisällytettiin yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan. Niitä on mukautettu hieman 
vuoden 2021 alkupuoliskolla havaitun kehityksen perusteella, ja tässä yhteydessä ne vahvistetaan. 
Työohjelman laatimiseen saatiin tukea myös oikeasuhteisuutta käsittelevältä neuvoa antavalta 
komitealta kesäkuun 2021 lopussa tiettyjen erityispiirteiden huomioon ottamiseksi (esimerkiksi 
pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten laitosten osalta). Pankkiviranomainen ottaa huomioon 
myös unionin laajuisen valvonnan strategisten painopisteiden uuden syklin ja panee täytäntöön 
uuden vertaisarviointia koskevan työsuunnitelman vuosiksi 2022–2023, kuten EPV-asetuksen 
päivityksessä edellytetään, jäljempänä ’Euroopan valvontaviranomaisten arviointi’. 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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Monivuotiset painopisteet ohjaavat EPV:n työn intensiteettiä. Ne voidaan ryhmitellä 25 
päätoimintoon, joista neljätoista liittyy politiikkaan ja lähentymiseen, viisi riskinarviointiin ja dataan 
sekä kuusi koordinointi- ja tukityöhön. Synergian ja tehokkuuden edistämiseksi toimintojen 
kokonaismäärää kevennettiin 30 prosentilla vuoteen 2021 verrattuna, ja EPV muutti myös 
organisaatiorakennettaan 1. kesäkuuta 2021. 
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