
Kopsavilkums 
EBI Darba programma (DP) 2022. gadam ir sagatavota, ņemot vērā esošās un paredzamās 
likumdevēju pilnvaras un uzdevumus, kas izriet no EBI dibināšanas regulas, tostarp tās vērtējumu 
par pašreizējo situāciju Eiropas banku nozarē. EBI darbs 2022. gadā lielā mērā būs 2021. gadā veiktā 
darba turpinājums. Priekšplānā joprojām būs atbilstošas vides, sociālās un pārvaldības (ESG) 
sistēmas izstrādes turpināšana bankām un uzraudzība pār Covid-19 ietekmi uz banku bilancēm. 
Turklāt ir gaidāms, ka nozīmīgi EBI darbības virzītāji 2022. gadā būs Bāzeles III regulas sistēmas 
transponēšana ES un ES Digitālās finanšu stratēģijas1 īstenošana, jo īpaši tiesību aktu priekšlikumi 
Digitālās darbības noturības likumam (DORA) un par kriptovalūtu aktīvu tirgiem (MiCA). 

2022. gada Darba programma tika izstrādāta, ņemot vērā piecas vertikālās un divas horizontālās 
stratēģiskās prioritātes, ko EBI Uzraudzības padome apstiprināja 2021. gada janvārī saistībā ar 
Vienoto programmdokumentu (VPD) 2022.–2024. gadam. 2022. gada Darba programmas pirmā 
redakcija tika iekļauta VPD, un tādējādi tā tika apstiprināta un nedaudz koriģēta, ņemot vērā 
norises, kas konstatētas 2021. gada pirmajā pusē. Darba programmā tika izmantots arī ACP 
ieguldījums 2021. gada jūnija beigās, lai ņemtu vērā noteiktas īpatnības (piemēram, attiecībā uz 
mazām un nesarežģītām iestādēm). Iestāde ņems vērā arī jauno Savienības mēroga Uzraudzības 
stratēģisko prioritāšu ciklu un īstenos jaunu Salīdzinošās pārskatīšanas darba plānu — abus 
attiecībā uz 2022.–2023. gadu, kā paredzēts EBI regulas atjauninājumā (“EUI pārskatījums”). 

2022. gada prioritātes 

 

 

 

 
1 Digitālo finanšu tiesību aktu kopums | Eiropas Komisija (europa.eu) 

ESG: nodrošināt rīkus risku mērīšanai un pārvaldībai   Covid-19: uzraudzīt un mazināt ietekmi
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en


EBI 2019./2020. GADA ZIŅOJUMS PAR FINANŠU IZGLĪTĪBU 

Daudzgadu prioritātes noteiks EBI darba intensitāti. Tās var iedalīt 25 pamatdarbībās, no kurām 14 
ir saistītas ar politiku un konverģenci, 5 — ar riska novērtējumu un datiem, bet 6 — ar koordināciju 
un atbalstu. Lai veicinātu sinerģiju un efektivitāti, kopējais darbību skaits tika racionalizēts par 30 %, 
salīdzinot ar 2021. gadu, un EBI arī koriģēja savu organizatorisko struktūru 2021. gada 1. jūnijā. 
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