
Резюме на работната програма на ЕБО 
за 2023 г. 
В работната програма на ЕБО за 2023 г. са взети предвид съществуващите и очакваните 
мандати от съзаконодателите и задачите, произтичащи от учредителния регламент на ЕБО, 
включително неговата оценка на настоящото положение на европейския банков сектор. 

В този контекст бяха определени конкретни дейности и задачи в съответствие с вертикалните 
и хоризонталните стратегически приоритети, одобрени от Съвета на надзорниците на ЕБО през 
януари 2022 г. за периода 2023—2025 г. в единния програмен документ (ЕПД) на Органа. Тези 
приоритети ще ръководят интензивността и организацията на работата, необходима за 
изпълнението на различните мандати и задачи. Приоритетите са групирани в 19 основни 
дейности, от които 10 са свързани с политиката и сближаването, 5 — с оценката на риска и 
данните, а 4 — с управлението, координацията и подкрепата. 

В работната програма са вложени препоръките, получени от Консултативния комитет на ЕБО 
по въпросите на пропорционалността през юли 2022 г. Този принос ще бъде разгледан по 
време на етапа на изпълнение на работната програма и изпълнението им ще бъде съобщено 
в годишния доклад на ЕБО за 2023 г. 

В сравнение с работната програма за 2022 г. бяха въведени корекции, за да се отразят новите 
мандати, които се очакват през 2023 г., особено политическите споразумения, постигнати по 
текстовете относно регламента относно оперативната устойчивост на цифровите технологии 
във финансовия сектор и пазарите на криптоактиви, а поради липсата на предвидените целеви 
ресурси за работа по подготовката на тези нови законодателни актове бяха предвидени нови 
приоритети в други области. 

Бяха положени и допълнителни усилия за намаляване и рационализиране на дейностите, за 
да се изясни по какъв начин те допринасят за приоритетите на ЕБО, като по този начин да се 
даде възможност за по-добра организация и координация на съществуващите и новите 
мандати на ЕБО и в крайна сметка дейностите да се приведат в съответствие с 
реорганизацията, въведена през 2022 г. 

След преглед на многогодишните приоритети първата глава в работната програма на ЕБО за 
2023 г. е съсредоточена върху приоритетите за годината. Във втората глава са дадени 
подробности за дейностите, които ЕБО ще извърши през 2023 г., като за всяка от 19-те дейности 
е представено кратко описание на работата и приоритетите, за които допринася конкретната 
дейност, както и преглед на основните резултати, които трябва да бъдат постигнати, и на 
сроковете. Определени са задачи, които могат да бъдат прегрупирани в резултат на 
горепосочените ограничения на ресурсите. Работната програма на ЕБО за 2023 г. завършва с 
две приложения — едното с органиграма, а второто с разпределението на ресурсите по 
дейности. 
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