PRACOVNÍ PROGRAM EVROPSKÉHO ORGÁNU PRO BANKOVNICTVÍ (EBA) NA ROK 2019

SHRNUTÍ
Úvod
1. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010
o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) poskytuje pracovní program orgánu EBA
komplexní přehled cílů a činností orgánu v několika příštích letech v souladu s mandátem orgánu
EBA a záměry správní rady.
2. Plánování pracovního programu orgánu EBA je zásadním úkonem, jehož účelem je určit zaměření
práce orgánu EBA a oblasti, kterým by měl přidělit své zdroje, aby bylo zajištěno stanovení
odpovídajících priorit v rámci úkolů orgánu EBA pro rok 2019. Pracovní program orgánu EBA
zahrnuje roční a víceletý pracovní program.
3. Víceletý pracovní program na období 2019–2022 je vymezen podle strategických oblastí, které
orgán EBA navrhuje pro nadcházející roky, a shrnuje hlavní cíle vycházející z mandátů stanovených
v nařízení a z příslušných právních předpisů EU týkajících se bankovního sektoru.
4. Každá strategická oblast je doplněna o činnosti vyplývající z ročního pracovního programu
a detailněji upřesňující úkoly, které mají být splněny v daném roce, a zdroje potřebné k tomuto
účelu. Pracovní program zajišťuje transparentnost a odpovědnost zúčastněným subjektům orgánu
EBA a slouží k internímu propojení každodenní práce a procesů se strategickými oblastmi.
5. Orgán EBA od Komise očekává značný počet reforem právních předpisů (jak je již patrné z tohoto
dokumentu), které ovlivní činnosti plánované na rok 2019. Jedná se o i) přezkum nařízení
o kapitálových požadavcích a důsledků revize obchodního portfolia provedené Basilejským
výborem pro bankovní dohled (BCBS); ii) zavedení celkové kapacity absorbovat ztráty (TLAC);
iii) opatření navazující na diskusi o proporcionalitě regulačního rámce a iv) případné mandáty
vyplývající z právních předpisů o krytých dluhopisech.
6. Orgán EBA obdržel také nové mandáty, které jsou v tomto dokumentu již zahrnuty. Jedná se o i)
mandáty týkající se sekuritizačního rámce v souvislosti s unií kapitálových trhů (CMU), které musí
být splněny v roce 2019; ii) mandáty týkající se úvěrů v selhání; iii) mandáty týkající se finančních
technologií 1 a iv) mandáty týkající se udržitelného financování 2.
7. Dále, uplatnění článku 50 Smlouvy o Evropské unii Spojeným královstvím vedlo k zahájení
dvouletého procesu vystoupení této země z EU, což má na orgán EBA a jeho pracovní program dvojí
dopad. Zaprvé, orgán EBA se aktivně podílí na koordinaci práce příslušných orgánů spojené s
plánem pro nepředvídané události a připraveností a s analýzou rizik a politických důsledků pro
orgány EU, a koordinuje i činnosti týkající se spolupráce orgánů v oblasti dohledu, včetně jejich
tvorby vzorů memorand o porozumění. Kromě toho vzhledem k očekávanému přesunu orgánu EBA
ovlivňuje brexit výrazně i jeho vlastní činnost. Z tohoto důvodu zůstanou práce související s
brexitem v roce 2019 horizontální prioritou orgánu EBA. Zadruhé, tato situace může mít v
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https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
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budoucnosti vliv na další činnosti orgánu EBA, přičemž veškeré významné změny pracovního
programu budou včas oznámeny, aby je správní rada a rada orgánů dohledu mohly schválit a řídit
jejich provádění.
8. Dne 12. září 2018 Komise zveřejnila sdělení 3 s cílem posílit rámec Unie pro obezřetnostní dohled a
dohled v oblasti boje proti praní peněz nad finančními institucemi. Strategie opírající se o analýzu
společné pracovní skupiny s účastí evropských orgánů dohledu se v první řadě zaměřuje na posílení
úlohy orgánu EBA jakožto orgánu, který má řešit praní peněz na úrovni EU, a navrhuje, aby byly
orgánu EBA přiděleny další úkoly.
9. V neposlední řadě orgán EBA v oblastech platebních služeb a ochrany spotřebitele přesune svoji
pozornost na sbližování postupů dohledu, pokud jde o obecné pokyny orgánu EBA týkající se
dohledu nad produkty a jejich správy i přechodného období směrnice o platebních službách.

Poslání orgánu EBA
10.Posláním orgánu EBA je „vytvořit jednotný rámec pro regulaci a dohled v celém bankovním sektoru
v 28 členských státech EU 4 s cílem zajistit efektivní, transparentní a stabilní jednotný trh, který
bude prospěšný pro spotřebitele, firmy a širší ekonomiku“.
11.Hlavním úkolem orgánu EBA je na základě přijetí závazných technických norem a pokynů přispívat
k tvorbě evropského jednotného souboru pravidel v bankovnictví. Tento jednotný soubor pravidel
má poskytovat jednotný soubor harmonizovaných obezřetnostních pravidel pro finanční instituce
v celé EU a má tak pomáhat vytvářet rovné podmínky a zajišťovat vysokou úroveň ochrany pro
vkladatele, investory a spotřebitele.
12.Orgán EBA rovněž hraje významnou úlohu při podpoře sbližování postupů dohledu a řešení krize
za účelem zajištění harmonizovaného uplatňování obezřetnostních pravidel. Je také zmocněn k
posuzování rizik a slabých míst v bankovnictví EU, a to zejména prostřednictvím pravidelných zpráv
o posouzení rizik a celoevropských zátěžových testů.
13.K dalším úkolům stanoveným v mandátu orgánu EBA patří:
•

prošetření údajně nesprávného nebo nedostatečného uplatňování práva EU
vnitrostátními orgány,

•

přijímání rozhodnutí určených pro jednotlivé příslušné orgány nebo finanční instituce
v mimořádných situacích,

•

mediace za účelem vyřešení neshod mezi příslušnými orgány v přeshraničních
situacích,

•

jednání z pozice nezávislého poradního orgánu Evropského parlamentu, Rady
a Komise,

•

přijetí vedoucí úlohy při podpoře transparentnosti, jednoduchosti a spravedlnosti na
trhu se spotřebitelskými finančními produkty nebo službami na celém vnitřním trhu.
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V roce 2016 byly začleněny země EHP a ESVO.
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14.Pro účely plnění těchto úkolů je orgán EBA pověřen vypracovávat řadu dokumentů pro regulaci i
jiné záležitosti, včetně závazných technických norem, pokynů, doporučení, stanovisek a ad hoc
zpráv nebo pravidelných zpráv.

