
Povzetek delovnega programa EBA za 
leto 2023 
V delovnem programu organa EBA za leto 2023 so upoštevani obstoječi in pričakovani mandati 
sozakonodajalcev ter naloge, ki izhajajo iz njegove uredbe o ustanovitvi, vključno z oceno trenutnega 
stanja v evropskem bančnem sektorju. 

V tem okviru so bile opredeljene posebne dejavnosti in naloge v skladu z vertikalnimi in 
horizontalnimi strateškimi prednostnimi nalogami, ki jih je odbor nadzornikov Evropskega bančnega 
organa januarja 2022 odobril v enotnem programskem dokumentu organa za obdobje 2023–2025. 
Te prednostne naloge bodo usmerjale intenzivnost in organizacijo dela, potrebnega za izvajanje 
različnih pooblastil in nalog. Razvrstiti jih je mogoče v 19 glavnih dejavnosti, od katerih jih je deset 
povezanih s politiko in konvergenco, pet z oceno tveganja in podatki ter štiri z upravljanjem, 
usklajevanjem in podporo. 

V delovnem programu so bila uporabljena priporočila, ki jih je julija 2022 prejel Svetovalni odbor 
organa EBA za sorazmernost (ACP). Ta prispevek se bo upošteval med samim izvajanjem delovnega 
programa, njihova uspešnost izvedbe pa bo sporočena v letnem poročilu organa EBA za leto 2023. 

V primerjavi z delovnim programom za leto 2022 so bile uvedene prilagoditve, da bi se upoštevala 
nova pooblastila, ki se pričakujejo leta 2023, zlasti politični dogovori o besedilih uredbe o digitalni 
operativni odpornosti v finančnem sektorju (DORA) in uredbe o trgih kriptosredstev (MiCA), ker pa 
ni namenskih sredstev, predvidenih za pripravo teh novih zakonodajnih besedil, je bilo predvideno, 
da se na drugi področjih določijo nove prednostne naloge. 

Opravljena so bila tudi nadaljnja prizadevanja za zmanjšanje in racionalizacijo dejavnosti, da bi 
pojasnili, kako prispevajo te k prednostnim nalogam organa EBA, s čimer bi omogočili boljšo 
organizacijo in usklajevanje obstoječih in novih pooblastil tega organa ter na koncu bolje uskladili 
dejavnosti z reorganizacijo, uvedeno leta 2022. 

Na podlagi pregleda večletnih prednostnih nalog se delovni program organa EBA za leto 2023 v 
prvem poglavju osredotoča na prednostne naloge za zadevno leto. V drugem poglavju so navedene 
podrobnosti o vseh 19 dejavnostih, ki jih bo organ EBA izvajal v letu 2023, s kratkim opisom dela in 
prednostnih nalog, h katerim prispevajo, ter pregledom glavnih izložkov, ki jih je treba doseči in do 
kdaj. Opredeljene so bile tudi naloge, ki utegnejo biti zaradi zgoraj navedenih omejitev finančnih 
virov prerazporejene z vidika prednosti. Delovnemu programu organa EBA za leto 2023 sta na koncu 
priloženi dve prilogi, in sicer prva vsebuje organizacijsko shemo, druga pa dodelitev sredstev po 
posameznih dejavnostih. 
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