
EBI 2023. gada darba programmas 
kopsavilkums 
EBI Darba programma (DP) 2023. gadam ir sagatavota, ņemot vērā esošās un paredzamās 
likumdevējiestāžu pilnvaras un uzdevumus, kas izriet no EBI dibināšanas regulas, tostarp tās 
vērtējumu par pašreizējo situāciju Eiropas banku nozarē. 

Ņemot vērā minēto, Iestādes vienotajā programmdokumentā (VPD) tika noteiktas konkrētas 
darbības un uzdevumi saskaņā ar vertikālajām un horizontālajām stratēģiskajām prioritātēm, ko EBI 
Uzraudzības padome apstiprināja 2022. gada janvārī 2023.–2025. gadam. Šīs prioritātes noteiks tā 
dažādo pilnvaru un uzdevumu izpildei nepieciešamā darba intensitāti un organizāciju. Tās ir 
sagrupētas 19 galvenajās darbībās, no kurām desmit ir saistītas ar politiku un konverģenci, piecas — 
ar riska novērtēšanu un datiem un četras — ar pārvaldību, koordināciju un atbalstu. 

Darba programmā ir izmantoti ieteikumi, kas 2022. gada jūlijā saņemti no EBI Padomdevējas 
komitejas proporcionalitātes jautājumos (ĀKK). Šis ieguldījums tiks ņemts vērā darba programmas 
izpildes posmā, un par tā īstenošanu tiks paziņots EBI gada ziņojumā par 2023. gadu. 

Salīdzinājumā ar 2022. gada darba programmu ir ieviestas korekcijas, lai atspoguļotu 2023. gadā 
gaidāmās jaunās pilnvaras, jo īpaši politiskās vienošanās, kas panāktas par DORA un MiCA tekstiem, 
un, tā kā nav paredzēti īpaši resursi darbam pie šo jauno tiesību aktu sagatavošanas, citās jomās tika 
paredzētas jaunas prioritātes. 

Ir veikti arī turpmāki centieni samazināt un racionalizēt darbības, lai precizētu, kā tās veicina EBI 
prioritāšu īstenošanu, tādējādi ļaujot labāk organizēt un koordinēt EBI esošās un jaunās pilnvaras un 
galu galā pietuvinot darbības 2022. gadā ieviestajai reorganizācijai. 

Pēc daudzgadu prioritāšu pārskata EBI 2023. gada darba programmas pirmajā nodaļā galvenā 
uzmanība ir pievērsta gada prioritātēm. Otrajā nodaļā ir sniegta sīkāka informācija par darbībām, ko 
EBI veiks 2023. gadā, katrai no 19 darbībām sniedzot īsu aprakstu par darbu un prioritātēm, ko tās 
veicina, kā arī pārskatu par galvenajiem sasniedzamajiem rezultātiem un laiku. Ir noteikti uzdevumi, 
kuru prioritātes var mainīt iepriekš minēto resursu ierobežojumu dēļ. EBI 2023. gada darba 
programmu papildina divi pielikumi, viens ar struktūrshēmu, otrs ar resursu sadalījumu katrai 
darbībai. 
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