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Santrauka

1. Pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010,
kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija (EBI)1,  EBI 2016–2018 m. daugiametėje
darbo programoje aprašoma EBI darbo aplinka, EBI misija, tikslai ir EBI 2016–2018  m. veiklos
raida  pagrindinėse  strateginėse  srityse,  kurios  buvo  išskirtos  remiantis  Reglamente
nurodytomis užduotimis ir kitais atitinkamais ES bankų sektoriaus teisės aktais.

2. 2016–2018 m.  metinė  ir  daugiametė  darbo  programos  parengtos  atsižvelgiant  į  įvairius
finansų ir  bankininkystės reguliavimo teisės aktus ir  2015 m. gautus šios  srities teisėkūros
pasiūlymus. Prie jų priskiriami nauji EBI suteikti įgaliojimai ir esamos užduotys bei įgaliojimai –
pirmiausia, suteiktieji Kapitalo reikalavimų teisės aktuose (angl. CRD IV, CRR), Bankų gaivinimo
ir  pertvarkymo  direktyvoje  (angl. BRRD)  arba  Direktyvoje  dėl  indėlių  garantijų  sistemų
(angl. DGSD), taip pat Audito reglamente, Kovos su pinigų plovimu direktyvoje (angl. AMLD),
Europos  rinkos  infrastruktūros  reglamente  (angl.  EMIR),  reglamente  dėl  atsiskaitymų,
Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamente (angl. CSDR), finansų konglomeratų
direktyvoje (angl. FICOD), [numatomame priimti] reglamente dėl struktūrinių priemonių ES
bankininkystės sektoriuje ir neseniai suderintame reglamente dėl tarpbankinių mokesčių už
mokėjimų kortelėmis sandorius ir mokėjimo paslaugų direktyvoje (angl. PSD2).

3. Daugelis EBI įgaliojimų parengti techninius standartus ir gaires suteikti iš esmės pasikeitus ES
bankininkystės teisės aktams. Techniniai standartai ir gairės turi būti baigti rengti iki 2016 m.
pabaigos. Taigi, EBI savo dėmesį nuo techninių standartų ir gairių rengimo turi nukreipti į savo
vaidmens kuriant bendrą ES priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką bei užtikrinant,
kad visoje ES būtų taikomos vienodos procedūros ir nuosekli metodika, stiprinimą. Be to, EBI
turi stiprinti savo kaip ES duomenų centro vaidmenį ir ugdyti savo rizikos analizės gebėjimus
toliau stiprindama savo duomenų infrastruktūrą.

1 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1022/2013 iš dalies 
pakeistos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu 
Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013.
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