
Zhrnutie 
Pracovný program Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rok 2022 bol vypracovaný 
s ohľadom na existujúce a očakávané mandáty zverené spoluzákonodarcami, ako aj na úlohy, ktoré 
vyplývajú zo zakladajúceho nariadenia orgánu EBA vrátane posúdenia súčasnej situácie 
v európskom bankovom sektore. Práca orgánu EBA v roku 2022 bude vo veľkej miere pokračovaním 
činností vykonávaných počas roku 2021. Medzi priority bude naďalej patriť ďalší rozvoj 
relevantného environmentálneho, sociálneho a správneho (ESG) rámca pre banky a monitorovanie 
vplyvu pandémie COVID-19 na súvahy bánk. Okrem toho sa predpokladá, že dôležitými faktormi 
ovplyvňujúcimi činnosť orgánu EBA v roku 2022 budú transpozícia rámca Bazilej III v EÚ a realizácia 
digitálnej finančnej stratégie EÚ1, najmä legislatívnych návrhov týkajúcich sa aktu o digitálnej 
prevádzkovej odolnosti (DORA) a trhov s kryptoaktívami (MiCA). 

Pracovný program na rok 2022 bol zostavený s prihliadnutím na päť vertikálnych a dve horizontálne 
strategické priority, ktoré rada orgánov dohľadu EBA schválila v januári 2021 v rámci jednotného 
programového dokumentu na roky 2022 – 2024. Prvé znenie pracovného programu na rok 2022 
bolo súčasťou jednotného programového dokumentu. Pracovný program na rok 2022 bol týmto 
potvrdený a vykonali sa mierne úpravy s ohľadom na vývoj pozorovaný v prvej polovici roku 2021. 
Pri príprave pracovného programu sa použili aj podklady predložené na konci júna 2021 poradným 
výborom pre proporcionalitu (ACP), ktoré umožnili zohľadniť určité špecifiká (napr. v súvislosti s 
malými a menej zložitými inštitúciami). V súlade požiadavkou sformulovanou v aktualizovanom 
znení nariadenia o EBA (v rámci preskúmania Európskych orgánov dohľadu, ESA) orgán vezme do 
úvahy nový cyklus strategických priorít celej Únie v oblasti dohľadu na roky 2022 – 2023 a bude 
vykonávať najnovší pracovný plán týkajúci sa partnerského preskúmania na roky 2022 – 2023. 
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1 Balík v oblasti digitálnych financií (europa.eu). 

ESG: poskytnúť nástroje na meranie a riadenie rizík   COVID-19: sledovať a zmierňovať vplyv
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en


SPRÁVA ORGÁNU EBA O FINANČNOM VZDELÁVANÍ ZA ROKY 2019/2020 

 

Intenzita činností orgánu EBA sa bude riadiť viacročnými prioritami. Tie je možné rozdeliť do 25 
hlavných činností, z ktorých 14 sa týka politiky a zbližovania, päť hodnotení rizík a údajov a šesť 
koordinácie a podpory. S cieľom podporiť synergie a efektivitu bol v porovnaní s rokom 2021 
celkový počet činností znížený o 30 %. Orgán EBA k 1. júnu 2021 zodpovedajúcim spôsobom upravil 
aj svoju organizačnú štruktúru. 
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