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Izvršni sažetak

1. U  skladu  s  Uredbom  (EU)  br. 1093/20101 Europskog  parlamenta  i  Vijeća  od
24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), višegodišnji
program rada EBA-e 2016. – 2018. opisuje kontekst u kojem EBA radi, EBA-inu misiju, ciljeve i
razvoj aktivnosti EBA-e u razdoblju 2016. – 2018. unutar glavnih strateških područja izvedenih
iz zadataka navedenih u Uredbi i iz relevantnog zakonodavstva koje se odnosi na bankarski
sektor EU-a.

2. Godišnji i višegodišnji radni programi 2016. – 2018. razvijeni su tako da se uzmu u obzir razni
zakoni i zakonski prijedlozi primljeni tijekom 2015. godine u području financijskih i bankarskih
propisa.  Time  se  obuhvaćaju  novi  mandati  i  postojeći  zadaci  i  mandati  dodijeljeni  EBA-i,
posebice oni navedeni u zakonodavstvu o kapitalnim zahtjevima (CRD IV/CRR) i  Direktivi o
oporavku i preustroju banaka (BRRD) ili Direktivi o sustavima osiguranja depozita (DGSD), kao
i  u Uredbi  o reviziji,  Direktivi  o sprječavanju pranja novca (AMLD),  Uredbi  o infrastrukturi
europskog tržišta (EMIR), Uredbi o nagodbi, Uredbi o središnjim depozitorijima vrijednosnih
papira  (CSDR),  Direktivi  o  financijskim  konglomeratima  (FICOD),  [predviđenoj]  uredbi  o
strukturnim mjerama u bankarskom sektoru EU-a i nedavno donesenoj Uredbi o naknadama
za razmjenu u kartičnim platnim transakcijama te Direktivi o platnim uslugama (PSD2).

3. Mnogo tehničkih  standarda  i  mandati  smjernica  EBA-e  proizlaze  iz  značajnih  promjena  u
zakonodavnom okviru bankarstva EU-a te će se dovršiti do kraja 2016. godine. Prema tome,
EBA mijenja usmjerenost s razvoja tehničkih standarda i  Smjernica do daljnjeg poboljšanja
svoje uloge u razvoju zajedničke nadzorne kulture u EU-u i dosljednim nadzornim praksama,
kao i osiguravanju jedinstvenih postupaka i dosljednih pristupa diljem EU-a. Pored toge, EBA
ojačava svoju ulogu kao središte podataka EU-a i  izoštrava svoje sposobnosti analize rizika
daljnjim poboljšanjem svoje infrastrukture podataka.

1 Uredba (EU) br. 1022/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. izmijenila je 
Uredbu (EU) br. 1093/2010 u pogledu dodjele specifičnih zadataka Europskoj središnjoj banci na 
temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013.

1


	Izvršni sažetak

