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Johdanto

Euroopan unionin (EU) neuvosto harkitsee perustavansa yhteisen valvontamekanismin (YVM) antamalla
Euroopan keskuspankille (EKP) erityistehtäviä, jotka koskevat luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan
liittyvää politiikkaa. Erityistehtävien antaminen perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT) 127 artiklan 6 kohtaan, jossa edellytetään Euroopan parlamentin ja EKP:n
kuulemista. Euroopan parlamentti äänesti YVM:n perustamista koskevasta neuvoston asetuksesta (ns.
YVM-asetuksesta) 12. syyskuuta 2013, ja asetuksen hyväksyminen, julkaiseminen ja voimaantulo
tapahtunevat lähitulevaisuudessa. Valvontaelimen puheenjohtajan valinta- ja nimitysmenettely edellyttää
YVM-asetuksen hyväksymistä ja voimaantuloa.
YVM:n muodostavat EKP ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, joiden
rahayksikkö on euro, ja se voi ryhtyä tiiviiseen yhteistyöhön niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten
kansallisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro. EKP on vastuussa YVM:n yleisestä
toiminnasta.
EKP:lle annettujen valvontatehtävien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa kokonaisuudessaan
valvontaelin, joka on EKP:n sisäinen elin. Valvontaelimessä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä
EKP:n edustajaa ja kunkin YVM:ään osallistuvan jäsenvaltion (ns. osallistuvan jäsenvaltion)
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen edustaja. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole keskuspankki,
valvontaelimen jäsen voi päättää tuoda edustajan kyseisen jäsenvaltion keskuspankista. Valvontaelin
perustaa jäsentensä keskuudesta ohjauskomitean, jonka kokoonpano on suppeampi ja joka tukee
valvontaelimen toimintaa muun muassa valmistelemalla sen kokouksia. Ohjauskomiteassa on enintään
kymmenen jäsentä, joihin kuuluvat valvontaelimen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lisäksi yksi
edustaja EKP:sta. Kaikkien valvontaelimen jäsenten on toimittava koko unionin etujen mukaisesti.
EKP hakee tässä avoimessa valintamenettelyssä valvontaelimen puheenjohtajan toimeen sopivaa
henkilöä, jolla on arvostettu asema pankki- ja rahoitustoiminnan alalla ja kokemusta alalta.
Valinta- ja nimitysprosessissa noudatetaan tasapainoisen sukupuolijakauman, kokemuksen ja pätevyyden
periaatteita.
EKP antaa menettelyn etenemisestä asianmukaisesti tietoa Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin
neuvostolle.
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Tehtävät

YVM-asetuksen mukaisesti ja rajoittamatta mahdollisia muita tehtäviä, joita EKP:n neuvosto voi päättää
antaa valvontaelimen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, puheenjohtaja on vastuussa seuraavista
erityistehtävistä. Hän
–

toimii valvontaelimen puheenjohtajana

–

toimii valvontaelimen ohjauskomitean puheenjohtajana

–

esittelee valvontatehtävien hoitamisesta laaditun EKP:n vuotuisen kertomuksen julkisesti
Euroopan parlamentille ja euroryhmälle sekä läsnä oleville mahdollisten sellaisten osallistuvien
jäsenvaltioiden edustajille, joiden rahayksikkö ei ole euro

–

osallistuu euroryhmän pyynnöstä euroryhmän järjestämiin kuulemisiin, jotka koskevat EKP:n
valvontatehtävien hoitamista sellaisten osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien läsnä ollessa,
joiden rahayksikkö ei ole euro

–

osallistuu Euroopan parlamentin pyynnöstä Euroopan parlamentin toimivaltaisissa valiokunnissa
kuulemisiin, jotka koskevat EKP:n valvontatehtävien hoitamista, sekä käy pyynnöstä
luottamuksellisia suullisia keskusteluja EKP:n valvontatehtävistä suljettujen ovien takana
Euroopan parlamentin toimivaltaisen valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa
silloin, kun tällaisia keskusteluja edellytetään SEUT:n mukaisten Euroopan parlamentin
toimivaltuuksien käyttämiseksi

–

osallistuu osallistuvan jäsenvaltion kansallisen parlamentin pyynnöstä näkemysten vaihtoon
kyseisen jäsenvaltion luottolaitosten valvonnasta yhdessä kansallisen toimivaltaisen
viranomaisen edustajan kanssa.

Lisäksi henkilöstö, joka suorittaa EKP:lle YVM-asetuksella annettuja tehtäviä, raportoi
valvontaelimen puheenjohtajalle EKP:n neuvoston ja johtokunnan määrittelemien ehtojen
mukaisesti.
Valvontaelimen puheenjohtaja suorittaa tehtävänsä tiiviissä yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa.
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Pätevyys ja kokemus

3.1

Valintaperusteet

Hakijalta edellytetään
–

merkittävää asiantuntemusta finanssilaitosten valvonnasta ja rahoitusmarkkinoiden sääntelystä
kansallisella, EU:n ja/tai kansainvälisellä tasolla sekä perusteellista finanssisektorin tuntemusta

–

syvällistä tietoutta EU:n toimielimistä ja EU:n päätöksentekomenettelyistä ja muista EKP:n
toimintaan liittyvistä eurooppalaisista ja kansainvälisistä prosesseista

–

syvällistä tietoutta EKP:n tehtävistä ja toiminnasta

–

näyttöä johtamistaidoista sekä selkeästi osoitettua kokemusta strategisista ja operatiivisista
tehtävistä

–

erinomaisia viestintä-, ihmissuhde-, vaikuttamis- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä luoda
luottamukseen perustuvia yhteistyösuhteita sidosryhmiin EU:ssa ja sen ulkopuolella.
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3.2

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset kelpoisuusvaatimukset (hakemuksen viimeiseen jättöpäivään
mennessä):
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–

Hänen on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion täysivaltainen kansalainen.

–

Hänellä on oltava arvostettu asema pankki- ja rahoitustoiminnan alalla ja kokemusta alalta, sekä
o

huomattava työkokemus finanssivalvonnasta tai makrovakausvalvonnasta tai
molemmista; pankkiunionin perustamiseen liittyvä suora valvonta- tai muu kokemus tai
syvällinen perehtyneisyys siihen katsotaan eduksi;

o

vankka kokemus johtotehtävistä sekä ryhmien johtamisesta ja ohjaamisesta
organisaatioissa, joiden henkilöstö on korkeasti koulutettua ja mieluiten monikielistä ja
monikulttuurista; eduksi katsotaan mieluiten kansainvälinen kokemus toimimisesta
korkean tason komiteoiden tai työryhmien puheenjohtajana.

–

Hänellä on oltava sujuva englannin kielen taito ja näyttöä esiintymistaidosta ja kyvystä laatia
asiakirjoja englanniksi. Lisäksi hänellä on oltava ainakin yhden muun EU:n virallisen kielen
käytännön taito. Muiden EU-kielten sujuva taito katsotaan eduksi.

–

Hän ei saa olla EKP:n neuvoston jäsen.

Palvelussuhteen ehdot

Valvontaelimen puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista ja etenkin hänen palkastaan, eläkkeestään ja
muista sosiaalietuuksistaan sovitaan EKP:n kanssa, ja niistä päättää EKP:n neuvosto.
Puheenjohtajan toimikausi on viisi vuotta, eikä häntä voida nimittää uudeksi toimikaudeksi.
Työpaikka on Frankfurt am Mainissa (Saksassa), jossa EKP:n toimipaikka sijaitsee.
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Riippumattomuus ja eettiset säännöt

Puheenjohtajan on toimittava riippumattomasti ja puolueettomasti koko EU:n eduksi, eikä hän saa pyytää
eikä ottaa ohjeita EU:n toimielimiltä tai elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta taikka muulta
julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.
Nimityksensä jälkeen puheenjohtaja työskentelee kokopäivätoimisesti, eikä hän saa hoitaa kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten virkatehtäviä.
Puheenjohtajan odotetaan noudattavan erittäin tiukkoja eettisiä sääntöjä, jotka vastaavat EKP:n
päätöksentekoelinten jäseniin sovellettavia sääntöjä ja jotka kuvastavat hänen vastuutaan EKP:n ja
YVM:n luotettavuuden ja maineen vaalijana. Hänen on noudatettava erityisesti salassapitovaatimuksia,
ja häneen sovelletaan palvelussuhteen päättymisen jälkeisiä rajoituksia (”karenssiaikoja”), jotta voidaan
arvioida etukäteen ja estää mahdolliset eturistiriidat, joita uusi työsuhde kahden vuoden kuluessa
toimikauden päättymisestä voi aiheuttaa.
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Valinta ja nimittäminen

Puheenjohtajan valinta- ja nimitysmenettelyssä noudatetaan YVM-asetuksessa säädettyjä edellytyksiä ja
Euroopan parlamentin kanssa sovittuja vastuuvelvollisuusjärjestelyjä. Menettelyssä on seuraavat vaiheet:

1) Esivalinta
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EKP:n neuvosto perustaa esivalintalautakunnan, joka arvioi hakemukset tämän ilmoituksen sisältämien
vaatimusten mukaisesti. Esivalintalautakuntaan kuuluu yksi EKP:n johtokunnan jäsen, kaksi muuta
jäsentä EKP:n neuvostosta ja kaksi ulkopuolista jäsentä, joilla on laaja kokemus rahoitusmarkkinoista.
Arvioituaan hakemukset esivalintalautakunta tapaa soveltuvat hakijat ja toimittaa heistä suppean
luettelon ja arviointiraportin EKP:n neuvoston tarkasteltavaksi.
EKP käyttää valintaprosessissa apunaan suorahakutoimistoa.
2) Tiedottaminen Euroopan parlamentille 1
EKP toimittaa Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle tiedot puheenjohtajan toimen
hakijajoukosta (esimerkiksi hakemusten määrä, yhteenveto hakijoiden ammattitaidosta sekä sukupuoli- ja
kansalaisuusjakauma) sekä EKP:n neuvoston vahvistaman suppean luettelon soveltuvista hakijoista.
3) EKP:n neuvoston ehdotus ja Euroopan parlamentin hyväksyntä
EKP:n neuvosto toimittaa Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi puheenjohtajan nimittämistä koskevan
ehdotuksen, joka perustuu esivalintalautakunnan laatimaan suppeaan luetteloon, sekä kirjallisen
selvityksen ehdotuksen perusteista.

4) Nimittäminen Euroopan unionin neuvoston päätöksellä
Euroopan parlamentin hyväksyttyä EKP:n neuvoston ehdotuksen Euroopan unionin neuvosto antaa
täytäntöönpanopäätöksen puheenjohtajan nimittämiseksi. Neuvosto antaa tämän päätöksen
määräenemmistöllä ottamatta huomioon niiden neuvoston jäsenten ääniä, jotka eivät edusta osallistuvia
jäsenvaltioita.
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Hakumenettely

Hakijoiden on lähetettävä hakemuksensa kirjattuna kirjeenä tai lähettipalvelun välityksellä viimeistään
21. lokakuuta 2013 (osoituksena lähetysajankohdasta pidetään kirjatun kirjeen postileimaa tai
lähettipalvelun kuitin päiväystä) seuraavaan osoitteeseen:
European Central Bank, President’s office, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt, Germany
EKP:llä on oikeus pidentää hakuaikaa julkaisemalla uuden päivämäärän, johon mennessä hakemukset on
lähetettävä.
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Tietosuojaseloste

EKP käsittelee kaikkia henkilötietoja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä
joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 sekä
tietosuojaa Euroopan keskuspankissa koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä 17 päivänä
huhtikuuta 2007 tehdyn EKP:n päätöksen EKP/2007/1 3 mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään
tietojen luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan.
1

Euroopan parlamentti saa tietoa valintamenettelystä YVM-asetuksen edellyttämien vastuuvelvollisuusjärjestelyjen
mukaisesti. Vastuuvelvollisuusjärjestelyt julkaistaan piakkoin.

2

EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

3

EUVL L 116, 4.5.2007, s. 64.
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Rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojen käsittelystä tähän ilmoitukseen perustuvan valintamenettelyn
yhteydessä, on EKP:n henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosaston johtaja.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on järjestää valvontaelimen puheenjohtajan valinta ja
nimittäminen. Kaikkia henkilötietoja käsitellään vain tätä tarkoitusta varten.
Hakijoiden henkilötietojen vastaanottajina ovat esivalintalautakunnan jäsenet ja EKP:n neuvoston
jäsenet. Esivalintalautakunnan kokoonpano on selostettu edellä. Esivalittujen hakijoiden henkilötiedot
toimitetaan Euroopan parlamentille, johon sovelletaan myös asetusta (EY) N:o 45/2001. Lisäksi EKP
siirtää tarvittavat henkilötiedot suorahakutoimistolle, johon sovelletaan tiukkoja luottamuksellisuus- ja
tietosuojavaatimuksia.
EKP voi säilyttää valituksi tulleen hakijan henkilötiedot viiden vuoden ajan joko toimikauden
päättymisestä tai hakijalle suoritetusta viimeisestä eläkemaksusta. Valitsematta jääneiden hakijoiden
henkilötiedot säilytetään kahden vuoden ajan valintamenettelyn päättymisestä. Oikeusriitatapauksessa
edellä mainittuja säilytysaikoja pidennetään kahdella vuodella kaikkien asiaa koskevien
oikeudenkäyntien päättymisen jälkeen.
Hakijoilla on oikeus tutustua heitä itseään koskeviin tietoihin ja päivittää tai korjata omia
tunnistetietojaan. Kelpoisuusvaatimusten ja valintaperusteiden täyttämistä osoittavia tietoja ei kuitenkaan
voi päivittää tai korjata hakuajan päätyttyä. Näin varmistetaan, että yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja
syrjimättömyyden periaatteita noudatetaan ja että valintamenettely on kaikkien hakijoiden kannalta
moitteeton, avoin ja oikeudenmukainen.
Hakijoilla on koko menettelyn ajan oikeus tutustua arviointitietoihinsa. Esivalintalautakunnan ja EKP:n
neuvoston keskustelujen ja päätöksenteon luottamuksellisuuden takaamiseksi sekä muiden hakijoiden
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi hakijoilla on oikeus tutustua vain itse antamiinsa tietoihin ja
heitä itseään koskeviin arvioinnin osiin.
Hakijoilla on oikeus saattaa asiansa milloin hyvänsä Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
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