
EBI 2023 m. darbo programos santrauka 
EBI 2023 m. darbo programoje atsižvelgiama į esamus ir numatomus teisėkūros institucijų įgaliojimus 
ir užduotis, susijusias su EBI steigimo reglamentu, įskaitant dabartinės Europos bankininkystės 
sektoriaus padėties vertinimą. 

Atsižvelgiant į tai, konkreti veikla ir užduotys buvo nustatytos vadovaujantis 2022 m. sausio mėn. EBI 
Priežiūros tarybos patvirtintais 2023–2025 m. vertikaliaisiais ir horizontaliaisiais strateginiais 
prioritetais, nurodytais Institucijos bendrajame programavimo dokumente (BPD). Šiais prioritetais 
bus vadovaujamasi nustatant darbo, reikalingo įvairiems įgaliojimams ir užduotims vykdyti, 
intensyvumą ir organizavimą. Įgaliojimai ir užduotys suskirstytos į 19 pagrindinių veiklų, iš kurių 10 
yra susijusios su politika ir konvergencija, 5 – su rizikos vertinimu ir duomenimis, o 4 – su valdymu, 
koordinavimu ir parama. 

Darbo programą papildė 2022 m. liepos mėn. EBI Proporcingumo patariamojo komiteto (PPK) 
pateiktos rekomendacijos. Į šį indėlį bus atsižvelgta darbo programos vykdymo etape, o jo 
įgyvendinimas bus nurodytas EBI 2023 m. metinėje ataskaitoje. 

Palyginti su 2022 m. darbo programa, naujoji buvo pakoreguota, kad būtų atsižvelgta į naujus 
įgaliojimus, kurių tikimasi 2023 m., visų pirma į politinius susitarimus, pasiektus dėl Skaitmeninės 
veiklos atsparumo akto ir Reglamento dėl kriptoturto rinkų tekstų, ir, nesant šių naujų teisės aktų 
rengimui skirtų specialių išteklių, buvo numatyta iš naujo nustatyti kitų sričių prioritetus. 

Be to, buvo dedama daugiau pastangų sumažinti ir racionalizuoti veiklą, kad atsiskleistų, kaip 
vykdoma veikla padeda įgyvendinti EBI prioritetus, ir būtų sudarytos sąlygos geriau organizuoti ir 
koordinuoti esamus ir naujus EBI įgaliojimus, ir, galiausiai, veikla geriau derėtų su 2022 m. pradėta 
reorganizacija. 

Po daugiamečių prioritetų apžvalgos EBI 2023 m. darbo programos pirmame skyriuje daugiausia 
dėmesio skiriama šių metų prioritetams. Antrame skyriuje pateikiama išsami informacija apie veiklą, 
kurią EBI vykdys 2023 m., ir pateikiamas trumpas kiekvienos iš 19 veiklų darbo ir prioritetų, prie kurių 
įgyvendinimo ji prisideda, aprašymas bei pagrindinių siekiamų rezultatų ir jų termino apžvalga. 
Nustatyta, kokios užduotys vykdomos pagal prioritetus, kurie gali būti iš naujo nustatyti dėl pirmiau 
minėtų išteklių apribojimų. EBI 2023 m. darbo programą papildo du priedai – viename pateikiama 
organizacinė schema, o antrajame pagal veiklas nurodomas išteklių paskirstymas. 
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