EPV:N TYÖOHJELMA 2016 – TIIVISTELMÄ

Euroopan pankkiviranomaisen
työohjelma 2016
Tiivistelmä
 Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) perustamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/20101 mukaisesti EPV:n
vuotuisessa työohjelmassa kuvataan tiivistetysti asetuksessa eriteltyihin tehtäviin ja EU:n
pankkisektorin lainsäädäntöön perustuvat EPV:n tärkeimmät tavoitteet ja suoritteet
tulevana vuonna.
 EPV:n työohjelman suunnittelu on keskeinen tehtävä, jonka tarkoituksena on määrittää,
mikä on EPV:n toiminnan painopiste ja mihin resurssit tulisi kohdentaa. Näin voidaan asettaa
tärkeysjärjestykseen tehtävät, jotka EPV suorittaa vuonna 2016 yleisen toimeksiantonsa
täyttämiseksi. Työohjelma on osoitus avoimuudesta ja vastuullisuudesta EPV:n sidosryhmiä
kohtaan. EPV:n sisällä työohjelma yhdistää päivittäiset toimet ja prosessit seuraaviin
strategisiin osa-alueisiin:
A. Ollaan keskeisessä asemassa sääntelyssä ja toimintaohjeistuksessa laatimalla ja
pitämällä yllä yhteistä sääntökirjaa (Single Rulebook).
B. Tuetaan kriisinratkaisupolitiikan ja -suunnitelmien laadintaa ja koordinointia sekä
kehitetään yhteisiä menettelytapoja lähellä kaatumista olevien finanssi- ja
luottolaitosten kriisinratkaisua ja finanssimarkkinoiden infrastruktuuria varten.
C. Edistetään valvontakäytäntöjen huomattavaa lähentymistä, jotta voidaan
varmistaa, että sääntely ja valvontasäännöt pannaan täytäntöön
yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.
D. Tunnistetaan ja tutkitaan mikrotasolta juontuvia kehityssuuntia, mahdollisia
riskejä ja haavoittuvuuksia, jotka ulottuvat maiden ja toimialojen rajojen yli.
E. Pidetään yllä ja kehitetään edelleen valvontaraportoinnin yhteistä kehystä sekä
vahvistetaan EPV:n asemaa EU:n tietokeskuksena, joka kerää, hyödyntää ja jakaa
tietoa EU:n pankeista.
F.

Suojataan kuluttajia ja seurataan finanssialan innovaatioita.

1 Lokakuun 22. päivänä 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
N:o 1022/2013 muutettiin asetusta (EU) N:o 1093/2010 Euroopan keskuspankille neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla annettujen erityistehtävien osalta.
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G. Taataan turvalliset, vaivattomat ja tehokkaat maksupalvelut koko EU:ssa.
H. Toimitaan pätevänä, vastuullisena ja asiantuntevana organisaationa, jolla on
tehokas hallinto- ja ohjausjärjestelmä ja tehokkaat prosessit.
 Kuhunkin strategiseen osa-alueeseen sisältyvissä ”Toiminnot”-kohdissa kuvataan
yksityiskohtaisesti, millaista sääntelyä ja mitä tärkeimpiä suoritteita on määrä saada aikaan
vuoden kuluessa.
 Ensisijaiset tavoitteet ja määräajat hyväksytetään EPV:n hallintoneuvostossa, joka vahvistaa
työohjelman 30. syyskuuta 2015 mennessä johtokunnan ehdotuksen perusteella.
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