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Letni delovni program
organa EBA za leto 2016

Povzetek

 V  skladu  z  Uredbo  (EU)  št. 1093/20101 Evropskega  parlamenta  in  Sveta  z  dne
24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega bančnega organa (EBA) so v letnem delovnem
programu organa EBA opisani in povzeti glavni cilji in dokumenti organa EBA v prihodnjem
letu, ki izhajajo iz nalog, določenih v uredbi, in ustrezne zakonodaje EU o bančnem sektorju.

 Načrtovanje delovnega programa organa EBA je bistvenega pomena za določanje usmeritve
dela organa EBA in, kadar mora organ EBA dodeliti svoja sredstva, omogočanje ustreznega
prednostnega  razvrščanja  nalog,  ki  bi  jih  moral  organ  EBA  v  okviru  svojega  splošnega
mandata izpolniti v letu 2016. Zagotavlja preglednost in odgovornost interesnim skupinam
organa EBA in se na notranji  ravni  uporablja  za povezovanje  vsakodnevnih  dejavnosti  in
postopkov s strateškimi področji, kot so:

A. osrednja vloga pri regulativnem in političnem okviru s pripravo in vzdrževanjem
enotnega pravilnika;

B. spodbujanje razvoja in usklajevanja politike reševanja in načrtov za reševanje ter
razvoj skupnih pristopov za reševanje finančnih in kreditnih institucij v težavah
ter infrastruktur finančnega trga;

C. spodbujanje  konvergence  nadzorniških  praks  z  visokim  standardom,  da  se
zagotovi  enako  izvajanje  regulativnih  in  nadzorniških  pravil  v  vseh  državah
članicah;

D. opredelitev in analiza čezmejnih in medsektorskih trendov, morebitnih tveganj in
ranljivosti, ki izhajajo iz mikrobonitetne ravni;

E. ohranitev  in  razvoj  okvira  skupnega  nadzorniškega  poročanja  ter  okrepitev
njegove vloge kot podatkovnega središča EU za zbiranje, uporabo in razširjanje
podatkov o bankah EU;

F. varstvo potrošnikov in spremljanje finančnih inovacij;

G. zagotavljanje varnih, preprostih in učinkovitih plačilnih storitev v EU; in

1 Z Uredbo (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 je bila 
spremenjena Uredba (EU) št. 1093/2010, kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko 
centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013.
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H. zagotovitev,  da  je  organ EBA pristojna,  odgovorna in  strokovna organizacija  z
učinkovitim upravljanjem in učinkovitimi postopki.

 Vsako strateško področje podrobno opisuje regulativni okvir in glavne dokumente, ki jih je
treba predložiti med letom pod postavko „Dejavnosti“.

 Posebne  prednostne  naloge  in  roke  mora  odobriti  odbor  nadzornikov  organa  EBA,  ki
sprejme delovni program, do 30. septembra 2015 na podlagi predloga upravnega odbora.
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