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— РЕЗЮМЕ

Многогодишна работна програма
на ЕБО за периода 2016—2018 г. 

Резюме

1. В съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/20101 на Европейския парламент и на Съвета от
24  ноември  2010 година  за  създаване  на  Европейски  банков  орган  (ЕБО),
многогодишната работна програма на Европейския банков орган (ЕБО) за периода 2016
—2018 г. описва контекста, в който ЕБО работи, неговата мисия, цели и развитието през
2016—2018 г. на дейностите на ЕБО в основните стратегически области, произтичащи от
задачите,  определени  в  регламента  и  от  съответното  законодателството  на  ЕС  в
банковия сектор.

2. Годишните  и  многогодишните  работни  програми  за  периода  2016—2018  г.  са
разработени така, че да вземат предвид различните законодателства и законодателни
предложения, получени през 2015 г. в областта на финансовите и банковите нормативни
актове. Това включва новите мандати и съществуващите задачи и мандати, възложени
на ЕБО — по-специално тези, съдържащи се в законодателството относно капиталовите
изисквания  (ДКИ  IV/РКИ)  и  Директивата  за  възстановяване  и  преструктуриране  на
банките (ДВПБ) или Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите (ДСГД),
както и регламент относно одита, директивата относно борбата с изпирането на пари
(ДБИП),  Регламента  за  европейската  пазарна  инфраструктура  (EMIR),  регламента  за
сетълмент,  Регламента  за  централните  депозитари  на  ценни  книжа  (РЦДЦК),
Директивата  за  финансовите  конгломерати  (ДФК),  [предвиден]  регламент  за
структурните  мерки  в  банковия  сектор  на  ЕС  и  приетия  наскоро  Регламент  относно
обменните такси за платежни операции, свързани с карти, и Директивата за платежните
услуги (ДПУ 2).

3. Много от техническите стандарти и мандати за насоки на ЕБО произтичат от значителни
промени в законодателната рамка на ЕС в областта на банковото дело и трябва да бъдат
завършени  до  края  на  2016 г.  Във  връзка  с  това  ЕБО  измества  фокуса  си  от
разработването на технически стандарти и насоки към допълнително увеличаване на
ролята  си  при  изграждането  на  обща  европейска  култура  на  надзор  и  съгласувани
надзорни практики, както и в гарантирането на еднакви процедури и последователни
подходи в целия ЕС. Освен това ЕБО ще засили ролята си като център за данни на ЕС и

1 Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 
2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 във връзка с предоставянето на 
конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 
на Съвета.
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ще усъвършенства капацитета си за анализ на риска, като допълнително повиши своята
инфраструктура от данни.
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