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EBI 2016. gada
darba programma

Kopsavilkums

 Saskaņā  ar  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  2010. gada  24. novembra  Regulu  (ES)
Nr. 1093/20101, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (EBI), EBI gada darba programma
apraksta un apkopo EBI galvenos mērķus un turpmākajā gadā sasniedzamos rezultātus, kas
izriet no Regulā norādītajiem uzdevumiem un attiecīgās ES banku nozares tiesību aktiem.

 EBI darba programmas plānošana ir būtisks uzdevums, lai noteiktu EBI darba prioritātes un
kur  tai  būtu  jāpiešķir  savi  resursi,  ļaujot  attiecīgi  noteikt  EBI  uzdevumu  prioritātes
2016. gadam,  īstenojot  tās  vispārējās  pilnvaras.  Ar  to  tiek  nodrošināta  pārskatāmība  un
pārskatatbildība  EBI  ieinteresētajām  personām,  un  tā  iekšēji  kalpo,  lai  saistītu  ikdienas
darbības un procesus ar stratēģiskajām jomām, kas ir šādas:

A. pildīt  galveno funkciju  regulējumu un politikas  sistēmā, izstrādājot un uzturot
Vienotu noteikumu kopumu;

B. Veicināt regulējumu politikas un regulējumu plānu izstrādi  un koordināciju un
izstrādāt  kopīgu pieeju  attiecībā  uz  grūtībās  nonākušām finanšu iestādēm un
kredītiestādēm, un finanšu tirgus infrastruktūrām;

C. veicināt uzraudzības prakses konverģenci augstā līmenī, lai nodrošinātu vienādu
reglamentējošo un uzraudzības noteikumu īstenošanu visās dalībvalstīs;

D. identificēt un analizēt tendences, iespējamos riskus un apdraudējumus, kas izriet
no mikroprudenciālā līmeņa starp robežām un nozarēm;

E. uzturēt un izstrādāt vienotu uzraudzības ziņošanas sistēmu, kā arī pastiprināt tās
ES datu centra  funkciju  attiecībā uz ES  banku datu apkopošanu, lietošanu un
izplatīšanu;

F. aizsargāt patērētājus un uzraudzīt finanšu jauninājumus;

G. nodrošināt drošus, ērtus un efektīvus maksājumu pakalpojumus visā ES; kā arī

1 Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1022/2013 () tika 
grozīta Regula (ES) Nr. 1093/2010 attiecībā uz īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas Centrālajai 
bankai, ievērojot Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013.
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H. nodrošināt  kompetenci,  atbildīgumu un profesionalitāti  EBI  kā  organizācijai  ar
efektīvu korporatīvo pārvaldību un efektīgiem procesiem.

 Katrā stratēģiskā jomā ir detalizēti aprakstīts regulējums un galvenie nodevumi, kas gada
laikā iesniedzami zem virsraksta “Darbības”.

 EBI Uzraudzības padome apstiprina īpašās prioritātes un termiņus, kā arī  līdz 2015. gada
30. septembrim pieņem darba programmu, pamatojoties uz Valdes priekšlikumu.
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