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Il-Programm
ta’ Ħidma Annwali għall-2016 tal-EBA

Sommarju eżekuttiv

 Skont  ir-Regolament  (UE)  Nru 1093/20101 tal-Parlament  Ewropew  u  tal-Kunsill  tal-
24 ta’ Novembru 2010  li  jistabbilixxi  l-Awtorità  Bankarja  Ewropea  (EBA),  il-programm  ta’
ħidma annwali tal-EBA jiddeskrivi u jiġbor fil-qosor l-objettivi u r-riżultati ewlenin tal-EBA fis-
sena li ġejja dderivati mill-kompiti speċifikati fir-Regolament u mil-leġiżlazzjoni rilevanti dwar
is-settur bankarju tal-UE.

 L-ippjanar  tal-progamm  ta'  ħidma  tal-EBA  jirrappreżenta  eżerċizzju  essenzjali  biex
jiddetermina l-iffokar tal-ħidma tal-EBA u fejn għandha talloka r-riżorsi tagħha, u jippermetti
prijoritizzazzjoni  xierqa  tal-kompiti  tal-EBA  għall-2016  fl-issodisfar  tal-mandat  ġenerali
tagħha.  Jipprovdi  trasparenza  u  kontabbiltà  lill-partijiet  ikkonċernati  tal-EBA u  jservi  fuq
livelli interni biex jgħaqqad l-attivitajiet u l-proċessi fuq bażi ta' kuljum mal-oqsma strateġiċi,
li huma:

A. Għal  rwol  ċentrali  fir-regolamentazzjoni  u  l-qafas  ta'  politika  bl-iżvilupp  u  ż-
żamma tal-Ġabra Unika tar-Regoli;

B. Biex  jiġi  promoss  l-iżvilupp  u  l-koordinazzjoni  tal-politika  tar-riżoluzzjoni  u  l-
pjanijiet tar-riżoluzzjoni, u biex jiġu żviluppati approċċi komuni għar-riżoluzzjoni
ta'  istituzzjonijiet  finanzjarji  u  ta'  kreditu  u  infrastrutturi  tas-suq  finanzjarju
f'diffikultà;

C. Biex tiġi promossa l-konverġenza tal-prattiki superviżorji għal standard għoli biex
b'hekk jiġi żgurat li r-regoli regolatorji u superviżorji jiġu implimentati bl-istess
mod fl-Istati Membri kollha;

D. Biex jiġu identifikati u analizzati x-xejriet, ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet potenzjali li
joriġinaw mil-livell mikroprudenzjali fil-fruntieri u s-setturi kollha;

E. Biex jinżamm u jiġi żviluppat qafas ta' rapportar superviżorju komuni, kif ukoll
biex jissaħħaħ ir-rwol tiegħu, bħala ċentru tad-data tal-UE għall-ġbir, l-użu u t-
tixrid tad-data dwar il-banek tal-UE;

F. Biex jiġu protetti l-konsumaturi u tiġi ssorveljata l-innovazzjoni finanzjarja;

1 Ir-Regolament (UE) Nru 1022/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013
emenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 fir-rigward tal-konferiment ta' kompiti speċifiċi fuq il-
Bank Ċentrali Ewropew skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013.
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G. Biex jiġu żgurati servizzi ta' ħlas siguri, faċli u effiċjenti fl-UE kollha; u

H. Għall-EBA  biex  tkun  organizzazzjoni  kompetenti,  responsabbli  u  professjonali,
b'governanza korporattiva effettiva u proċessi effiċjenti.

 Kull  qasam  strateġiku  jiddeskrivi  fid-dettall  il-qafas  regolatorju  u  r-riżultati  ewlenin  li
għandhom jiġu sottomessi sas-sena taħt l-intestatura "Attivitajiet".

 Il-prijoritajiet u l-iskadenzi speċifiċi għandhom ikunu soġġetti  għall-approvazzjoni tal-Bord
tas-Superviżuri  tal-EBA  li  jadotta  l-programm  ta'  ħidma,  qabel  it-30 ta' Settembru 2015,
abbażi ta' proposta mill-Bord tat-Tmexxija.
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