РАБОТНА ПРОГРАМА НА ЕБО ЗА 2019 Г.

РЕЗЮМЕ
Въведение
1. Съгласно Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от
24 ноември 2010 година за създаване на ЕБО, работната програма на ЕБО дава цялостна
представа за целите и дейностите на Органа за следващите няколко години, в съответствие с
неговия мандат и амбициите на Управителния съвет.
2. Планирането на работната програма на ЕБО е изключително важна дейност за определяне
на фокуса на работата на ЕБО и къде следва да разпредели ресурсите си, което позволява
задаване на подходящи приоритети на задачите на ЕБО за 2019 г. Работната програма на ЕБО
се състои от годишна и многогодишна работна програма.
3. Многогодишната работна програма за периода 2019—2022 г. се определя от стратегическите
области, които ЕБО е предложил за следващите години, и обобщава основните цели,
произтичащи от мандатите, посочени в регламента и в съответното законодателство на ЕС за
банковия сектор.
4. Всяка стратегическа област се допълва с дейностите от годишната работна програма,
описващи задачите, които трябва да бъдат изпълнени през годината, както и необходимите
за целта ресурси. Те осигуряват прозрачност и отчетност на заинтересованите страни на ЕБО
и служат за вътрешно свързване на ежедневните дейности и процеси със стратегическите
области.
5. ЕБО очаква значителен брой законодателни реформи от страна на Комисията (както вече е
отразено в настоящия документ), което ще се отрази върху работата, планирана за 2019 г.
Това са (i) преглед на РКИ и на последиците от преразглеждането на търговския портфейл от
BCBS; (ii) изпълнение на общия капацитет за поемане на загуби (TLAC); (iii) проследяване на
обсъждането на пропорционалността в регулаторната рамка; и (iv) евентуални мандати,
произтичащи от законодателството, уреждащо обезпечените облигации.
6. Освен това ЕБО разполага и с нови мандати, които вече са включени в настоящия документ.
Това са (i) мандатите относно рамките на секюритизация в контекста на Съюза на
капиталовите пазари (СКП), които предстои да бъдат изпълнени през 2019 г.; (ii) мандатите
относно необслужваните заеми; (iii) мандатите относно работната група по финансовите
технологии 1; и (iv) мандатите относно устойчивото финансиране 2.
7. В допълнение към това, задействането от страна на Обединеното кралство на член 50 от
Договора за Европейския съюз даде начало на двугодишния процес на оттегляне от ЕС, който
оказа двойно по-силно въздействие върху ЕБО и неговата работна програма. На първо място,
ЕБО активно участва в координирането на работата на компетентните органи, свързана с
планиране на извънредни ситуации и подготовка и анализ на рисковете и политическите
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последици за институциите на ЕС, както и координирането на работата относно надзорното
сътрудничество между органите, включително разработването на шаблони за меморандуми
за разбирателство. Освен това, излизането на Обединеното кралство от ЕС оказва значително
въздействие и върху собствените операции на ЕБО, предвид очакваното преместване на ЕБО.
Следователно, свързаната с Брексит работа продължава да бъде хоризонтален приоритет за
ЕБО през 2019 г. На второ място, в перспектива и останалите дейности на ЕБО могат да бъдат
засегнати и всяка съществена промяна в работната програма ще бъде оповестена
своевременно, за да се осигури контрол и одобрение от страна на Управителния съвет и
Съвета на надзорниците.
8. На 12 септември 2018 г., Комисията публикува съобщение 3 относно укрепване на
нормативната уредба на Съюза относно пруденциалния надзор и надзора върху борбата с
изпирането на пари, прилагана по отношение на финансовите институции. Основният фокус
на стратегията, изготвена въз основа на анализ от страна на съвместна работна група с
участие на Европейските надзорни органи, е засилването на ролята на ЕБО, в качеството му
на орган за борба срещу изпирането на пари на равнище ЕС, и в нея се предлага възлагане
на допълнителни задачи на ЕБО.
9. И накрая, във всички сфери на платежните услуги и защитата на потребителите, ЕБО ще
пренасочи вниманието си към конвергенция на надзорните практики в съответствие с
насоките на ЕБО за организацията на контрола и управлението на продуктите, както и с
преходния период за ДПУ2.

Мисията на ЕБО
10.Мисията на ЕБО е „да създаде единна регулаторна и надзорна рамка за целия банков сектор
в 28-те държави — членки на ЕС 4, така че да осигури ефикасен, прозрачен и стабилен единен
пазар в услуга на потребителите, предприятията и по-широката икономика“.
11.Основната задача на ЕБО е да допринася, като приема обвързващи технически стандарти и
насоки, за създаването на единен европейски наръчник за банковия сектор. Единният
наръчник има за цел да предостави единен набор от хармонизирани пруденциални правила
за финансовите институции в целия ЕС, като по този начин да спомогне за създаване на
еднакви условия на конкуренция и осигуряване на висока степен на защита за вложителите,
инвеститорите и потребителите.
12.Органът също така играе важна роля за насърчаването на сближаването на практиките за
надзор и преструктуриране, за да гарантира хармонизирано прилагане на пруденциалните
правила. Накрая, ЕБО има за задача да оценява рисковете и слабите места в банковия сектор
на ЕС, по-специално чрез редовни доклади за оценка на риска и стрес тестове в целия ЕС.
13.Някои от другите задачи, заложени в мандата на ЕБО, включват:
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•

разследване на прилагането на законодателството на ЕС от страна на
национални органи, за което се твърди, че е неправилно или недостатъчно;

•

вземане на решения, насочени към отделни компетентни органи или финансови
институции, в извънредни ситуации;

•

осъществяване на посредничество за разрешаване на спорове между
компетентни органи при трансгранични ситуации;

•

изпълняване на функцията на независим консултативен орган към Европейския
парламент, Съвета и Комисията;

•

поемане на водеща роля за насърчаване на прозрачност, опростеност и
справедливост на пазара на потребителски финансови продукти или услуги на
целия вътрешен пазар.

14.За да изпълнява тези задачи, на ЕБО е възложен мандат за изготвяне на редица регулаторни
и нерегулаторни документи, включително обвързващи технически стандарти, насоки,
препоръки, становища и ad hoc или редовни доклади.

