
ROČNÝ PRACOVNÝ PROGRAM ORGÁNU EBA NA ROK 2016 – ZHRNUTIE

Ročný pracovný program
orgánu EBA na rok 2016

Zhrnutie

 V súlade  s nariadením  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)  č. 1093/20101

z 24. novembra 2010,  ktorým  sa  zriaďuje  Európsky  orgán  pre  bankovníctvo  (EBA),  sa
v ročnom  pracovnom  programe  opisujú  a zhŕňajú  hlavné  ciele  a výstupy  orgánu  EBA
v nadchádzajúcom roku vyplývajúce z úloh stanovených v nariadení a príslušných právnych
predpisoch EÚ v oblasti bankového sektora.

 Plánovanie  pracovného  programu  orgánu  EBA  predstavuje  základný  úkon  na  určenie
zamerania práce orgánu EBA a toho,  kam by mal  prideliť  svoje zdroje,  s cieľom umožniť
primerané stanovenie priorít úloh orgánu EBA na rok 2016 v rámci plnenia jeho celkového
mandátu. Poskytuje transparentnosť a zodpovednosť zainteresovaným stranám orgánu EBA
a interne slúži na prepojenie každodenných činností a postupov so strategickými oblasťami,
ku ktorým patria:

A. zohrávať  ústrednú  úlohu  pri  regulácii  a politickom  rámci  so  zavedením
a udržovaním jednotného súboru pravidiel;

B. podporovať  rozvoj  a koordináciu  politiky  a plánov  riešenia  krízových  situácií
a vytvoriť  spoločné  prístupy  pre  riešenie  krízových  situácií  zlyhávajúcich
finančných a úverových inštitúcií a finančných trhových infraštruktúr;

C. podporovať  konvergenciu  postupov  dohľadu  na  vysokej  úrovni  s cieľom
zabezpečiť, aby sa pravidlá regulácie a dohľadu vykonávali rovnako vo všetkých
členských štátoch;

D. určiť  a analyzovať  trendy,  možné  riziká  a zraniteľnosť  vyplývajúce
z mikroprudenciálnej úrovne naprieč hranicami a sektormi;

E. udržiavať a rozvíjať spoločný rámec dohľadu pre vykazovanie, ako aj posilňovať
jeho úlohu dátového centra EÚ na zber, používanie a šírenie údajov o bankách
EÚ;

F. chrániť spotrebiteľov a monitorovať finančné inovácie;

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1022/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o poverenie Európskej centrálnej banky 
osobitnými úlohami podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013.
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G. zaistiť bezpečné, ľahko použiteľné a účinné platobné služby v celej EÚ; a

H. zabezpečiť,  aby  bol  orgán  EBA  kompetentnou,  zodpovednou  a odbornou
organizáciou s efektívnou správou a riadením a účinnými postupmi.

 Každá strategická oblasť podrobne opisuje regulačný rámec a hlavné výstupy, ktoré sa majú
predložiť v rámci roka v kapitole „Činnosti“.

 Konkrétne priority a lehoty budú predmetom schválenia Radou orgánov dohľadu EBA, ktorá
prijíma pracovný program, pred 30. septembrom 2015, na základe návrhu správnej rady.
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