
ROČNÍ PRACOVNÍ PROGRAM ORGÁNU EBA NA ROK 2016 – SHRNUTÍ

Roční pracovní program
Evropského orgánu pro bankovnictví

(EBA) na rok 2016

Shrnutí

 V souladu  s nařízením  Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  č. 1093/20101 ze dne
24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví  (EBA) popisuje a shrnuje
roční pracovní program orgánu EBA jeho hlavní cíle a výstupy v nadcházejícím roce, které
jsou  odvozeny  z úkolů  stanovených  v nařízení  a v příslušných  právních  předpisech  EU
týkajících se bankovního sektoru.

 Plánování pracovního programu orgánu EBA je zásadním úkolem, který má vytyčit směřování
práce orgánu EBA a oblasti, na které by měl soustředit své zdroje, aby mohla být úkolům
orgánu  EBA  pro  rok 2016  v rámci  plnění  jeho  celkového  mandátu  přiznána  odpovídající
priorita.  Osobám,  které  se  na práci  orgánu  EBA  podílí,  poskytuje  pracovní  program
transparentnost a odpovědnost a interně slouží k propojení běžných činností a procesů se
strategickými oblastmi, kterými jsou:

A. hrát ústřední roli v regulačním a předpisovém rámci při vytváření a spravování
jednotného souboru pravidel;

B. podpořit vytváření a koordinaci zásad a plánů řešení a vyvíjet společné přístupy
k řešení selhávajících finančních a úvěrových institucí a infrastruktury finančních
trhů;

C. podpořit  sbližování  postupů  dohledu  s vysokými  standardy,  aby  se  ve všech
členských státech zajistila stejná míra provádění pravidel regulace a dohledu;

D. identifikovat  a analyzovat  trendy,  možná  rizika  a slabé  stránky  vyplývající
z mikroobezřetnostní úrovně napříč hranicemi a sektory;

E. udržovat  a rozvíjet  společný  rámec  oznamování  orgánům  dohledu  a taktéž
posilovat  jeho  roli  datového  centra  EU  při  sběru,  používání  a šíření  údajů
o bankách EU;

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance 
podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013.
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F. chránit spotřebitele a sledovat finanční inovace;

G. zajistit bezpečné, jednoduché a efektivní platební služby v celé EU; a

H. zajistit, aby byl orgán EBA kompetentní, odpovědnou a profesionální organizací
s funkčním řídicím a kontrolním systémem a účinnými procesy.

 Každá  strategická  oblast  v části  nazvané  „Činnosti“  podrobně  popisuje  regulační  rámec
a hlavní výstupy, kterých by mělo být v průběhu daného roku dosaženo.

 Konkrétní priority a termíny musí potvrdit rada orgánů dohledu orgánu EBA, která schválí
pracovní program do 30. září 2015 na základě návrhu správní rady.
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