
Santrauka 
EBI 2022 m. darbo programa parengta atsižvelgiant į esamus ir numatomus teisėkūros institucijų 
įgaliojimus ir užduotis, susijusias su EBI steigimo reglamentu, įskaitant dabartinės Europos 
bankininkystės sektoriaus padėties vertinimą. 2022 m. EBI iš esmės tęs 2021 m. vykdytą darbą. Ir 
toliau bus skiriama daugiausia dėmesio tolesniam atitinkamos bankams skirtos aplinkosauginės, 
socialinės ir valdymo (ASV) sistemos plėtojimui ir COVID-19 poveikio jų balansams stebėjimui. Be 
to, svarbūs veiksniai EBI įgyvendinant veiklą 2022 m. veikiausiai bus sistemos „Bazelis III“ 
perkėlimas į ES teisę ir ES skaitmeninės finansų strategijos1, visų pirma pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų dėl Skaitmeninės veiklos atsparumo akto (DORA) ir kriptoturto rinkų 
(MiCA), įgyvendinimas. 

2022 m. darbo programa buvo parengta atsižvelgiant į penkis vertikaliuosius ir du horizontaliuosius 
strateginius prioritetus, kuriuos 2021 m. sausio mėn. patvirtino EBI Priežiūros taryba, atsižvelgdama 
į 2022–2024 m. bendrąjį programavimo dokumentą (BPD). Pirmoji 2022 m. darbo programos 
versija buvo įtraukta į BPD, todėl ji patvirtinta ir šiek tiek pakoreguota atsižvelgiant į 2021 m. pirmąjį 
pusmetį pastebėtus pokyčius. 2021 m. birželio mėn. pabaigoje darbo programai taip pat buvo 
naudingas AKR indėlis, siekiant atsižvelgti į tam tikrus ypatumus (pvz., SNCI atveju). Institucija taip 
pat atsižvelgs į naują visos Sąjungos priežiūros strateginių prioritetų ciklą ir įgyvendins naują 2022–
2023 m. tarpusavio peržiūros darbo planą, kaip reikalaujama atnaujintame EBI reglamente (toliau – 
EPI veiklos peržiūra). 
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1 Skaitmeninių finansų dokumentų rinkinys | Europos Komisija (europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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Nuo daugiamečių prioritetų priklausys EBI darbo intensyvumas. Juos galima suskirstyti į 25 
pagrindines veiklos rūšis, iš kurių 14 yra susijusios su politika ir konvergencija, 5 – su rizikos 
vertinimu ir duomenimis, o 6 – su koordinavimu ir parama. Siekiant didesnės sąveikos ir 
veiksmingumo, bendras veiklos skaičius buvo racionalizuotas 30 proc., palyginti su 2021 m., o 
2021 m. birželio 1 d. EBI taip pat pakoregavo savo organizacinę struktūrą. 
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