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EBI 2016 m.
metinė darbo programa

Santrauka

 Pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010,
kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija (EBI)1, EBI metinėje darbo programoje
aprašomi  ir  apibendrinami  pagrindiniai  ateinančių  metų  EBI  tikslai  ir  siektini  rezultatai,
nustatyti  pagal  Reglamente nurodytas užduotis  ir  pagal  atitinkamus ES  bankų sektoriaus
teisės aktus.

 EBI  darbo programos rengimas yra esminis  uždavinys  – joje  nustatomos pagrindinės  EBI
darbo sritys ir sritys, kurioms turėtų būti skiriami EBI ištekliai. Ji padeda nustatyti reikiamus
2016 m.  užduočių  prioritetus,  kurių  EBI  sieks  vykdydama  bendrus  įgaliojimus.  Taip
užtikrinamas  skaidrumas  ir  atskaitomybė  EBI  suinteresuotiesiems  subjektams,  o
organizacijos viduje kasdienė veikla ir procesai susiejami su strateginėmis veiklos sritimis.
Šios strateginės veiklos sritys yra:

A. atlikti pagrindines funkcijas reguliavimo ir politikos sistemoje – kurti ir palaikyti
bendrą taisyklių sąvadą;

B. skatinti pertvarkymo politikos ir pertvarkymo planų raidą ir koordinavimą, kurti
bendrą  žlungančių  finansų ir  kredito įstaigų bei  finansų rinkos infrastruktūros
pertvarkymo metodiką;

C. skatinti, kad priežiūros praktika atitiktų griežtus standartus ir būtų užtikrinta, kad
reguliavimo ir priežiūros taisyklės būtų vienodai įgyvendinamos visose valstybėse
narėse;

D. nustatyti  ir  analizuoti  tendencijas,  galimą  riziką  ir  pažeidžiamas  sritis,  kurių
randasi mikroprudencininiu lygmeniu įvairiose šalyse ir sektoriuose;

E. palaikyti ir plėtoti bendrą atsiskaitymo priežiūros institucijoms sistemą, taip pat
stiprinti savo kaip ES duomenų centro vaidmenį renkant, naudojant ir skleidžiant
duomenis apie ES bankus;

F. saugoti vartotojus ir sekti finansų inovacijas;

1 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1022/2013, iš dalies 
pakeistos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu 
Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013.
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G. užtikrinti, kad visoje ES būtų teikiamos saugios, paprastos ir efektyvios mokėjimo
paslaugos, ir

H. siekti,  kad EBI būtų kompetentinga, atsakinga ir  profesionali  organizacija;  kad,
kaip  organizacija,  EBI  būtų  efektyviai  administruojama  ir  jos  procesai  būtų
efektyvūs.

 Kiekvienai strateginei veiklos sričiai skirtoje dalyje skyriuje „Veiklos sritis“ išsamiai aprašyta
reguliavimo sistema ir pagrindiniai rezultatai, kurių reikia pasiekti per metus.

 Konkrečius  prioritetus  ir  terminus  iki  2015 m.  rugsėjo  30 d.  Administracinės  valdybos
siūlymu tvirtina EBI Priežiūros taryba, kuri priima darbo programą.
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