
Резюме 
Работната програма на ЕБО за 2022 г. е изготвена, като са взети предвид съществуващите и 
очакваните мандати от съзаконодателите и задачите, произтичащи от учредителния 
регламент на ЕБО, включително неговата оценка на настоящото положение на европейския 
банков сектор. Работата на ЕБО през 2022 г. като цяло ще продължи започнатото през 2021 г. 
По-нататъшното разработване на подходяща екологична, социална и управленска рамка за 
банките и наблюдението на въздействието на COVID-19 върху техните отчети ще останат на 
челно място. Освен това транспонирането на рамката „Базел III“ в ЕС и изпълнението на 
цифровата финансова стратегия на ЕС1, и по-специално законодателните предложения за 
Регламент относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия 
сектор (DORA) и относно пазарите на криптоактиви (MiCA), се очаква да бъдат важни 
двигатели на дейността на ЕБО през 2022 г. 

Работната програма за 2022 г. е изготвена предвид пет вертикални и два хоризонтални 
стратегически приоритета, одобрени от Съвета на надзорниците на ЕБО през януари 2021 г. в 
контекста на единния програмен документ (ЕПД) за периода 2022—2024 г. Първата версия на 
работната програма за 2022 г. е включена в ЕПД и с настоящото тя се потвърждава и леко 
коригира в светлината на събитията, наблюдавани през първата половина на 2021 г. 
Работната група също така се възползва от приноса на консултативния съвет по 
пропорционалността в края на юни 2021 г., за да се вземат предвид някои особености 
(например по отношение на малките и несложни институции). Органът също така ще вземе 
предвид новия цикъл от стратегически приоритети в областта на надзора в целия Съюз и ще 
приложи нов работен план за партньорска проверка за периода 2022—2023 г., както се 
изисква в актуализацията на Регламента за ЕБО („преглед на ЕНО“). 

Приоритети за 2022 г. 

 

 
1 Пакет за цифрови финансови услуги — Европейска комисия (europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en


ДОКЛАД НА ЕБО ЗА ФИНАНСОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2019/20 Г. 

 

 

Многогодишните приоритети ще направляват интензивността на работата на ЕБО. Те могат 
да бъдат групирани в 25 основни дейности, от които 14 са свързани с политиката и 
сближаването, 5 — с оценката на риска и данните, а 6 — с координацията и подкрепата. За да 
се насърчат полезните взаимодействия и ефективността, общият брой на дейностите беше 
рационализиран с 30 % в сравнение с 2021 г. и ЕБО също коригира организационната си 
структура на 1 юни 2021 г. 
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