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Kopsavilkums 

1. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulai (ES) Nr. 1093/2010, ar 
ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), EBI darba programma sniedz 
visaptverošu pārskatu par EBI mērķiem un darbībām dažos nākamajos gados atbilstoši tās pilnvarām 
un Valdes plāniem. 

2. EBI darba programmas plānošana ir būtisks uzdevums, lai noteiktu EBI darbības nozīmīgāko virzienu 
un jomas, kurās būtu jāpiešķir EBI resursi, tādējādi nodrošinot atbilstošu prioritāšu noteikšanu 
attiecībā uz EBI uzdevumiem 2018. gadā. EBI darba programma ietver tās ikgadējās un daudzgadu 
darba programmas. 

3. Daudzgadu darba programmu 2018.–2021. gadam nosaka stratēģiskās jomas, ko EBI ir izvirzījusi 
nākamajiem gadiem, un tajā ir apkopoti galvenie mērķi, kas izriet no Regulā noteiktajām pilnvarām 
un no attiecīgajiem ES tiesību aktiem banku nozarē. 

4. Katru stratēģisko jomu papildina darbības, kas jāveic ikgadējās darba programmas ietvaros, sīki 
izklāstot uzdevumus, kas izpildāmi attiecīgajā gadā, un šim nolūkam nepieciešamos resursus. 
Tādējādi EBI ieinteresētajām personām tiek nodrošināta pārredzamība un pārskatatbildība, vienlaikus 
iekšēji saistot ikdienas darbību un procesus ar stratēģiskajām jomām. 

5. EBI ir zināms, ka Eiropas Komisija veiks daudzas tiesību aktu reformas (kā atspoguļots šajā 
dokumentā), kas ietekmēs 2018. gadā plānoto darbību. Tās ir i) Kapitāla prasību regulas (CRR) 
pārskatīšana un sekas, kas izriet no tirdzniecības portfeļa pārskatīšanas, kuru veic Bāzeles Banku 
uzraudzības komiteja (BCBS); ii) kopējās zaudējumu absorbcijas spējas (TLAC) īstenošana; 
iii) pēcpasākumi pēc diskusijas par tiesiskā regulējuma proporcionalitāti un iv) iespējamās pilnvaras, 
kas izriet no tiesību aktiem segto obligāciju jomā. 

6. EBI ir arī saņēmusi jaunas pilnvaras, kas jau ir ietvertas šajā dokumentā. Tās ir i) pilnvaras attiecībā uz 
vērtspapīrošanas regulējumu kapitāla tirgu savienības (KTS) kontekstā, kas jāīsteno 2019. gadā, un 
ii) pilnvaras attiecībā uz ieņēmumus nenesošiem kredītiem (INK). 

7. Turklāt, Apvienotajai Karalistei īstenojot Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, ir sākts tās divus 
gadus ilgais izstāšanās no ES process. Tiks ietekmēta EBI darbība, un visas būtiskās izmaiņas darba 
programmā tiks laikus paziņotas, lai saņemtu Valdes un Uzraudzības padomes norādījumus un 
apstiprinājumu.  

8. Visbeidzot, maksājumu pakalpojumu un patērētāju tiesību aizsardzības jomā EBI galveno uzmanību 
novirzīs uz uzraudzības prakses apvienošanu, ievērojot EBI Pamatnostādnes par produktu 
pārraudzību un pārvaldību, kā arī pārejas periodu pārskatītās Maksājumu pakalpojumu direktīvas 
(MPD2) ieviešanai. 
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