
ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕБО ЗА 2016 Г. — РЕЗЮМЕ

Годишна работна програма
 на ЕБО за 2016 г.

Резюме

 В съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/20101 на Европейския парламент и на Съвета
от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски банков орган (ЕБО), годишната
работна програма на ЕБО описва и обобщава основните цели и резултати, които се
очакват  от  ЕБО  през  следващата  година,  произтичащи  от  задачите,  определени  в
регламента и от съответното законодателството на ЕС в банковия сектор.

 Планирането  на  работната  програма  на  ЕБО  е  изключително  важна  процедура  за
определяне на фокуса на работата на ЕБО и къде той следва да разпредели ресурсите
си, което дава възможност за определяне на подходящи приоритети на задачите на
ЕБО  за  2016 г.  при  изпълнение  на  цялостния  мандат.  То  осигурява  прозрачност  и
отчетност  на  заинтересованите  страни  на  ЕБО  и  служи  вътрешно  за  свързване  на
ежедневните дейности и процеси със стратегическите области, които са:

А.Да  играе  централна  роля  в  регулирането  и  политическа  рамка  при
разработването и поддържането на единната нормативна уредба;

Б. Да насърчава разработването и координацията на политиката и плановете
за преструктуриране и да разработи общи подходи за преструктурирането
на  проблемни  финансови  и  кредитни  институции  и  инфраструктурите  на
финансовите пазари;

В. Да насърчава сближаването на надзорните практики на високо ниво, за да
гарантира, че регулаторните и надзорни правила се прилагат по един и същ
начин във всички държави членки;

Г. Да  идентифицира  и  анализира  тенденциите,  потенциалните  рискове  и
слабости, произтичащи от микропруденциално равнище през границите и
между секторите;

Д. Да поддържа и  развива общата надзорна рамка  за  отчитане,  както и  да
засили своята роля на център за данни на ЕС за събиране, използване и
разпространение на данни за банките в ЕС;

1 Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 
2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 във връзка с предоставянето на 
конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 
на Съвета.
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Е. Да защитава потребителите и да наблюдава финансовите иновации;

Ж. Да гарантира сигурни, лесни и ефективни услуги за разплащане в целия ЕС;
и

З. ЕБО  да  бъде  компетентна,  отговорна  и  професионална  организация,  с
ефективно корпоративно управление и ефективни процеси.

 Всяка  стратегическа  област  описва  подробно  регулаторната  рамка  и  основните
документи, които трябва да бъдат представени в рамките на годината под заглавието
„Дейности“.

 Конкретните приоритети и срокове подлежат на одобрение от Съвета на надзорниците
на ЕБО, който приема работната програма преди 30 септември 2015 г., въз основа на
предложение от Управителния съвет.
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