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Teade ametikoha täitmise kohta 

Järelevalvenõukogu esimees 

Euroopa Keskpank 

1 Sissejuhatus 

Euroopa Liidu Nõukogu kaalub ühtse järelevalvemehhanismi asutamist, millega antakse Euroopa 
Keskpangale (EKP) eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
poliitikaga. Otsus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 6, mille kohaselt peab 
konsulteerima Euroopa Parlamendi ja EKPga. Euroopa Parlament andis oma heakskiidu 12. septembril 
2013 ning on võimalik, et nõukogu määrus ühtse järelevalvemehhanismi loomise kohta võetakse vastu, 
avaldatakse ja jõustub 2013. aasta oktoobris. Järelevalvenõukogu esimehe valikumenetlus ja ametisse 
nimetamine sõltub ühtse järelevalvemehhanismi määruse vastuvõtmisest ja jõustumisest.  

Ühtsesse järelevalvemehhanismi kuuluvad EKP ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide pädevad 
asutused; lisaks on EKP-l võimalik sisse seda tihe koostöö nende liikmesriikide pädevate asutustega, 
kelle rahaühik ei ole euro. EKP vastutab ühtse järelevalvemehhanismi üldise toimimise eest. 

EKP-le antud järelevalveülesandeid hakkab täielikult kavandama ja täitma ühtse järelevalvemehhanismi 
järelevalvenõukogu, mis on EKP siseüksus. Järelevalvenõukogu koosneb esimehest, aseesimehest, neljast 
EKP esindajast ja iga osaleva liikmesriigi riikliku pädeva asutuse ühest esindajast. Kui pädevaks 
asutuseks ei ole keskpank, võib järelevalvenõukogu liige otsustada kaasata esindaja liikmesriigi 
keskpangast. Järelevalvenõukogu valib oma liikmete hulgast väiksema koosseisuga juhtkomitee, kes 
toetab järelevalvenõukogu tegevust, sealhulgas koosolekute ettevalmistamist. Juhtkomitees on kuni 
kümme liiget, sealhulgas esimees, aseesimees ja veel üks EKP esindaja. Kõik järelevalvenõukogu 
liikmed tegutsevad liidu kui terviku huvides. 

Käesoleva avaliku valikumenetluse käigus otsib EKP järelevalvenõukogu esimehe ametikoha täitmiseks 
raha- ja pangandusküsimustes tunnustatud ning vastavate erialaste kogemustega isikut. 

Valimisel ja ametisse nimetamisel järgitakse soolise tasakaalu põhimõtet ning võetakse arvesse 
kandidaatide erialaseid kogemusi ja kvalifikatsiooni. 

EKP teavitab Euroopa Parlamenti ja Euroopa Liidu Nõukogu valikumenetluse kulgemisest asjakohasel 
viisil. 

 

2 Ülesanded 

Kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi määrusega ning ilma et see piiraks muid ülesandeid, mida EKP 
nõukogu võib otsustada järelevalvenõukogu esimehele ja aseesimehele anda, täidab järelevalvenõukogu 
esimees järgmisi ülesandeid: 

– järelevalvenõukogu esimehe ülesanded; 
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– järelevalvenõukogu juhtkomitee esimehe ülesanded; 
– esitleb EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlevat EKP aastaaruannet avalikult Euroopa 

Parlamendile ja eurorühmale, kaasa arvatud nende osalevate liikmesriikide esindajatele, kelle 
rahaühik ei ole euro; 

– osaleb eurorühma taotluse korral eurorühma korraldatud kuulamistel, kus käsitletakse EKP 
järelevalveülesannete täitmist ning kus võivad viibida ka nende osalevate liikmesriikide 
esindajad, kelle rahaühik ei ole euro; 

– osaleb Euroopa Parlamendi taotluse korral Euroopa Parlamendi pädevate komisjonide 
korraldatavatel kuulamistel, kus käsitletakse EKP järelevalveülesannete täitmist, ning peab EKP 
järelevalveülesandeid käsitlevaid kinniseid konfidentsiaalseid arutelusid Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni esimehe ja aseesimehega, kui sellised arutelud on vajalikud Euroopa 
Parlamendi volituste täitmiseks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga; 

– võtab osaleva liikmesriigi parlamendi kutsel ning koos liikmesriigi pädeva asutuse esindajaga osa 
mõttevahetustest, mis käsitlevad krediidiasutuste järelevalvet kõnealuses liikmesriigis. 

Vastavalt EKP nõukogu ja juhatuse määratavatele tingimustele kuuluvad järelevalvenõukogu 
esimehe alluvusse ka töötajad, kes on seotud EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi määrusega antud 
ülesannete täitmisega. 

Järelevalvenõukogu esimees täidab oma ametikohustusi tihedas koostöös aseesimehega. 

 

3 Kvalifikatsioon ja kogemused 

3.1 Valikukriteeriumid 

Kandidaadil peaks olema: 

– märkimisväärne erialane pädevus finantseerimisasutuste järelevalve ja finantsturgude 
reguleerimise valdkonnas riigi, ELi ja/või rahvusvahelisel tasandil ning põhjalikud teadmised 
finantssektori kohta; 

– põhjalikud teadmised ELi institutsioonide ja ELi otsustamisprotsesside kohta ning muude EKP 
tegevuse seisukohalt oluliste protsesside kohta Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil; 

– põhjalikud teadmised EKP ülesannete ja tegevuse kohta; 

– tõendatud juhtimisoskus ja konkreetsed saavutused nii strateegilisel kui ka operatsioonilisel 
tasandil; 

– suurepärane suhtlemis- ja veenmisoskus ning võime pidada läbirääkimisi ja luua usalduslikke 
koostöösuhteid asjaomaste sidusrühmadega ELis ja väljaspool. 

 

3.2 Kõlblikkuskriteeriumid  

Kandidaadil peavad taotluse esitamise kuupäevaks olema: 

– kodakondsus: kandidaat peab olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi täieõiguslik kodanik; 

– tunnustatud kogemused raha- ja pangandusküsimustes, sealhulgas: 

o märkimisväärsed erialased kogemused finantsjärelevalve ja/või makrotasandi 
usaldatavusjärelevalve valdkonnas. Kasuks tulevad vahetu osalus pangandusliidu 
loomisel, kokkupuuted kõnealuse valdkonnaga või asjakohased põhjalikud teadmised; 
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o ulatuslikud kogemused kõrgelt kvalifitseeritud töörühmade edukal juhtimisel soovitavalt 
mitmekeelses ja -kultuurilises keskkonnas. Kasuks tulevad kogemused kõrgetasemeliste 
komiteede/töörühmade juhtimisel soovitavalt rahvusvahelisel tasandil; 

– keeleoskus: väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas ning veel vähemalt ühe ELi ametliku 
keele valdamine tööks vajalikul tasemel. Kasuks tuleb veel mõne ELi ametliku keele oskus väga 
heal tasemel. 

– Kandidaat ei tohi olla EKP nõukogu liige. 

 

4 Töölepingutingimused 

Järelevalvenõukogu esimehe töölepingutingimused ning eelkõige tema töötasu, pensionid ja muud 
sotsiaalkindlustushüvitised sätestatakse EKPga sõlmitavas lepingus ja need määrab kindlaks EKP 
nõukogu. 

Esimehe ametiaeg on viis aastat ja seda ei pikendata. 

Töökoht on EKP asukohas Maini-äärses Frankfurdis Saksamaal. 

5 Sõltumatus ja eetikanõuded  

Esimees peab tegutsema sõltumatult ja erapooletult ELi kui terviku huvides ning ei tohi taotleda ega 
saada juhiseid ELi institutsioonidelt või asutustelt, ühegi liikmesriigi valitsuselt ega üheltki teiselt 
avaliku sektori või erasektori organilt. 
Ametisse nimetamisel saab esimehest täiskohaga spetsialist ning tal ei tohi olla ametikohustusi üheski 
riigi pädevas asutuses. 

Esimehelt eeldatakse kõrgeimate eetikanõuete täitmist. Need on samaväärsed eetikanõuetega, mis 
kehtivad EKP otsustusorganite liikmete kohta ning kajastavad esimehe ülesannet kaitsta EKP ja ühtse 
järelevalvemehhanismi usaldusväärsust ning mainet. Esimehel on ametisaladuse hoidmise kohustus ning 
tema ametiaja lõppemisel kohaldatakse piiranguid (nn jahtumisperiood), et hinnata etteulatuvalt ja 
vältida võimalikke huvikonflikte, mis kaasnevad edasiste töösuhetega kahe aasta jooksul pärast esimehe 
ametiaja lõppu. 

6 Valikumenetlus ja ametisse nimetamine 

Järelevalvenõukogu esimehe valikumenetlus ja ametisse nimetamine toimuvad kooskõlas ühtse 
järelevalvemehhanismi määruses sätestatud nõuetega ning Euroopa Parlamendiga kokku lepitud 
aruandekohustuse korraga. Valikumenetlus hõlmab järgmist: 

 

1) Eelvalikumenetlus  

EKP nõukogu loodav eelvalikukomisjon hindab taotlusi ametikoha täitmise teates esitatud kriteeriumide 
alusel. Eelvalikukomisjoni kuuluvad EKP juhatuse liige, veel kaks EKP nõukogu liiget ning kaks 
välisliiget, kellel on märkimisväärsed kogemused finantsturgude valdkonnas. Eelvalikukomisjon kohtub 
taotluste põhjal sobivaks peetavate kandidaatidega ning esitab välja valitud kandidaatide nimekirja koos 
hindamisaruandega kaalumiseks EKP nõukogule. 

Valikumenetluses toetab EKPd tippjuhtide värbamisega tegelev agentuur. 
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2) Euroopa Parlamendi teavitamine1  
EKP teavitab Euroopa Parlamendi pädevat komisjoni järelevalvenõukogu esimehe ametikohale 
taotlejatest (taotluste arv, kandidaatide erialaoskused, sugu, kodakondsus jne) ning esitab komisjonile 
valitud kandidaatide nimekirja, mille on kinnitanud EKP nõukogu. 

 

3) EKP nõukogu ettepanek ja Euroopa Parlamendi heakskiit  

EKP nõukogu esitab Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks kirjalikult põhjendatud ettepaneku nimetada 
järelevalvenõukogu esimehena ametisse eelvalikukomisjoni koostatud nimekirja kuuluv kandidaat. 

 

4) Ametisse nimetamine Euroopa Liidu Nõukogu poolt 

Pärast seda, kui Euroopa Parlament on EKP nõukogu ettepaneku heaks kiitnud, võtab Euroopa Liidu 
Nõukogu vastu rakendusotsuse järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamise kohta. ELi Nõukogu 
teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega ning ei arvesta mitteosalevate liikmesriikide esindajate 
hääli. 

 

7 Taotluste esitamise kord 

Taotlused tuleb saata tähitud kirja või kullerteenusega hiljemalt 21. oktoobril 2013 (arvestatakse tähitud 
kirjale märgitud või kullerteenuse poolt märgitud kuupäeva) järgmisel aadressil: 

European Central Bank, President’s office, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt, Germany 
EKP jätab endale õiguse pikendada taotluste esitamise lõppkuupäeva.  

8 Isikuandmete kaitse 

EKP peab isikuandmete töötlemisel ning eelkõige andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamisel 
kinni Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta2 ning 17. aprilli 2007. aasta otsusest EKP/2007/1 Euroopa Keskpanga andmekaitse 
rakendamise sätete vastuvõtmise kohta3. 
Sel määral, mil EKP osaleb käesoleval ametikoha täitmise teatel põhinevas valikumenetluses, vastutab 
isikuandmete töötlemise kontrolli eest EKP personali, eelarve ja organisatsiooni peadirektoraadi 
peadirektor. 
Andmeid töödeldakse selleks, et korraldada järelevalvenõukogu esimehe valikumenetlus ja ametisse 
nimetamine, ning kõiki isikuandmeid töödeldakse üksnes sel eesmärgil. 
Kandidaatide isikuandmete vastuvõtjateks on eespool kirjeldatud eelvalikukomisjoni liikmed ja EKP 
nõukogu liikmed. Valitud kandidaatide nimekirja kuuluvate kandidaatide isikuandmed edastatakse 
Euroopa Parlamendile samuti kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001. EKP edastab asjakohased 
isikuandmed ka tippjuhtide värbamisega tegelevale agentuurile, kes on kohustunud järgima rangeid 
konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõudeid. 

                                                      
1  Euroopa Parlamenti teavitatakse valikumenetlusest kooskõlas aruandekohustuse korraga, mis on sätestatud peatselt 

avaldatavas ühtse järelevalvemehhanismi määruses. 
2  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1. 
3  ELT L 116, 4.5.2007, lk 64. 



ECB-PUBLIC 

Page 5 of 5 

EKP võib hoida edukate kandidaatide andmeid alles viis aastat pärast: a) vastava ametiaja lõppu või b) 
kandidaadile tehtud viimase pensioni väljamakse kuupäeva. Väljajäetud kandidaatide andmeid hoitakse 
alles kaks aastat pärast valikumenetluse lõppu. Õiguslike vaidluste korral pikenevad eespool nimetatud 
hoidmisperioodid ning andmeid säilitatakse kaks aastat pärast kõigi asjakohaste menetluste lõppu. 
Kandidaatidel on õigus saada juurdepääs oma andmetele ning oma tuvastusandmeid ajakohastada või 
korrigeerida. Võrdse juurdepääsu ja mittediskrimineerimise põhimõtete järgimise ning kõigi kandidaatide 
jaoks kindla, läbipaistva ja õiglase menetluse tagamiseks ei tohi andmeid, mis tõendavad vastavust 
kõlblikkus- ja valikukriteeriumitele, pärast valikumenetluse lõppkuupäeva enam muuta. 
Kandidaatidel on õigus kogu menetluse käigus tutvuda oma hindamisandmetega. Selleks et kaitsta 
eelvalikukomisjoni ja EKP nõukogu kaalutluste ja otsustusprotsesside konfidentsiaalsust ning teiste 
kandidaatide õigusi ja vabadusi, on igal kandidaadil juurdepääs üksnes tema enda esitatud andmetele ja 
teda puudutavatele hinnangutele. 
Kandidaadid võivad igal ajal pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole. 
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