
Zhrnutie pracovného programu EBA na 
rok 2023 
V pracovnom programe Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rok 2023 sa zohľadňujú 
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. 

V tejto súvislosti boli identifikované konkrétne činnosti a úlohy v súlade s vertikálnymi a 
horizontálnymi strategickými prioritami, ktoré v januári 2022 schválila rada orgánov dohľadu EBA na 
roky 2023 až 2025 v jednotnom programovom dokumente orgánu. Uvedené priority budú 
smerodajné pre intenzitu a organizáciu práce potrebnej na plnenie rôznych mandátov a úloh. Delia 
sa na 19 hlavných činností, z ktorých desať sa týka politiky a konvergencie, päť hodnotení rizík a 
údajov a štyri sa týkajú riadenia, koordinácie a podpory. 

Pracovný program sa opiera o odporúčania poradného výboru pre proporcionalitu orgánu EBA, 
prijaté v júli 2022. Konkrétne sa tieto odporúčania sa budú riešiť počas fázy vykonávania pracovného 
programu a ich realizácia sa vykáže vo výročnej správe EBA za rok 2023. 

V porovnaní s pracovným programom na rok 2022 sa zaviedli určité úpravy, aby sa zohľadnili nové 
mandáty očakávané v roku 2023, najmä politické dohody dosiahnuté v súvislosti s textami DORA a 
MiCA, a vzhľadom na to, že neboli vyčlenené zdroje na prácu na príprave týchto nových právnych 
predpisov, naplánovalo sa prehodnotenie úloh v iných oblastiach. 

Bolo vynaložené ďalšie úsilie na zoštíhlenie a zefektívnenie činností, aby sa spresnil ich príspevok 
k prioritám EBA, čím sa umožní lepšia organizácia a koordinácia existujúcich a nových mandátov 
orgánu EBA a v konečnom dôsledku sa činnosti priblížia k reorganizácii zavedenej v roku 2022. 

Pracovný program orgánu EBA na rok 2023 je v prvej kapitole zameraný na priority na daný rok, 
pričom zohľadňuje viacročné priority orgánu. V druhej kapitole sú opísané činnosti, ktoré orgán EBA 
plánuje na rok 2023, pričom v prípade každej z 19 činností sa uvádza krátky opis práce a priorít, ku 
ktorým prispievajú, ako aj prehľad hlavných cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť a dokedy. Identifikovali 
sa úlohy, ktoré môžu podliehať prehodnoteniu v dôsledku spomínaných obmedzení zdrojov. 
Pracovný program EBA na rok 2023 dopĺňajú dve prílohy, jedna s organizačnou schémou a druhá s 
prehľadom pridelených zdrojov na jednotlivé činnosti. 
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