
Shrnutí 
Pracovní program orgánu EBA na rok 2022 byl vypracován s ohledem na stávající a očekávané 
mandáty udělené orgánu EBA Evropským parlamentem a Radou a na úkoly vyplývající ze 
zakládajícího nařízení orgánu EBA, včetně posouzení současné situace evropského bankovního 
sektoru. Činnost orgánu EBA v roce 2022 bude do značné míry pokračováním jeho činnosti v roce 
2021. Na předním místě bude i nadále další rozvoj příslušného bankovního rámce pro 
environmentální a sociální oblast a oblast správy a řízení (ESG) a sledování dopadu pandemie 
COVID-19 na rozvahy bank. Kromě toho se předpokládá, že důležitými faktory ovlivňujícími činnost 
orgánu EBA v roce 2022 bude provedení rámce Basilej III v EU a realizace digitální finanční strategie 
EU1, zejména pak legislativních návrhů týkajících se digitální provozní odolnosti a trhů 
s kryptoaktivy. 

Pracovní program na rok 2022 byl vypracován s přihlédnutím k pěti vertikálním a dvěma 
horizontálním strategickým prioritám schváleným v lednu 2021 radou orgánů dohledu orgánu EBA 
v rámci jednotného programového dokumentu na období 2022–2024. První znění pracovního 
programu na rok 2022 bylo součástí jednotného programového dokumentu. Konečné znění 
pracovního programu na rok 2022 oba dokumenty potvrzuje a mírně upravuje s ohledem na vývoj 
zaznamenaný v první polovině roku 2021. Při přípravě pracovního programu byly použity také 
podklady předložené na konci června 2021 Poradním výborem pro proporcionalitu (ACP), které 
umožnily zohlednit určitá specifika (např. u malých a nepříliš složitých institucí). V souladu 
s aktuálním zněním nařízení o orgánu EBA (které je výsledkem „přezkumu evropských orgánů 
dohledu“) vezme orgán EBA rovněž v úvahu nový cyklus strategických priorit celé Unie v oblasti 
dohledu na období 2022–2023 a bude provádět nový pracovní plán srovnávacích hodnocení na 
období 2022–2023. 

Priority pro rok 2022 

 

 
1 Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí (europa.eu). 

ESG: poskytnutí nástrojů pro měření a řízení rizik   COVID-19: sledování a zmírňování dopadu
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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Intenzita činnosti orgánu EBA se bude řídit víceletými prioritami, které lze rozdělit do 25 hlavních 
činností, z čehož 14 se týká politiky a sbližování, 5 posouzení rizik a dat a 6 koordinace a podpory. 
Celkový počet činností byl ve srovnání s rokem 2021 snížen o 30 % s cílem podpořit synergie 
a efektivitu a orgán EBA k 1. červnu 2021 rovněž upravil svou organizační strukturu. 
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