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SANTRAUKA
Įžanga
1. Pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo
įsteigiama EBI, EBI darbo programoje, remiantis institucijai nustatytais įgaliojimais ir
Administracinės valdybos užmojais, išsamiai apžvelgiami jos ateinančių kelerių metų tikslai ir
veiklos sritys.
2. Rengti EBI darbo programą yra būtina siekiant joje nustatyti pagrindinius EBI darbo aspektus ir
sritis, kurioms EBI turėtų skirti savo išteklius, atitinkamai suskirstydama savo 2019 m. uždavinius
pagal prioritetus. EBI darbo programą sudaro metinė ir daugiametė darbo programos.
3. 2019–2022 m. daugiametėje darbo programoje apibrėžtos EBI pasiūlytos ateinančių kelerių metų
strateginės veiklos sritys, apibendrinti pagrindiniai tikslai, suformuluoti pagal reglamente
nustatytus įgaliojimus ir atitinkamus ES bankininkystės sektoriaus teisės aktus.
4. Kiekviena strateginė veiklos sritis papildoma metinės darbo programos veiklos sritimis, o šių sričių
apraše išsamiai išdėstomi per metus įvykdytini uždaviniai ir tam reikalingi ištekliai. Taip
užtikrinamas skaidrumas ir atskaitomybė EBI suinteresuotiesiems subjektams, o organizacijos
viduje kasdienė veikla ir procesai susiejami su strateginėmis veiklos sritimis.
5. Be to, EBI tikisi, kad Komisija įgyvendins nemažai teisės aktų reformų (kaip jau aptarta šiame
dokumente), kurios taip pat turės įtakos 2019 m. planuojamam darbui. Tai yra i) KRR persvarstymas
ir padariniai, kurių turės BBPK atlikta prekybos knygos peržiūra; ii) bendro nuostolių padengimo
pajėgumo (TLAC) reikalavimų įgyvendinimas; iii) paskesnės priemonės, atsižvelgiant į diskusiją dėl
reglamentavimo sistemos proporcingumo; ir iv) galimi įgaliojimai pagal padengtų obligacijų teisės
aktus.
6. EBI taip pat įgijo naujų įgaliojimų – jie jau įtraukti į šį dokumentą. Tai yra i) pakeitimo vertybiniais
popieriais sistemos įgaliojimai, susiję su kapitalo rinkų sąjunga, kurie turi būti įgyvendinti 2019 m.;
ii) neveiksnių paskolų įgaliojimai; iii) „FinTech“ įgaliojimai 1 ir iv) įgaliojimai dėl tvarių finansų 2.
7. Be to, Jungtinei Karalystei pasinaudojus Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje numatyta teise,
prasidėjo 2 metų trukmės Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES procesas. Šios aplinkybės turėjo
dvejopą poveikį EBI bei jos darbo programai. Pirma, EBI aktyviai koordinuoja kompetentingų
institucijų darbą, susijusį su institucijų nenumatytų atvejų planavimu, pasirengimu jiems, rizikos ir
politikos poveikio ES institucijoms analize, taip pat su institucijų priežiūros bendradarbiavimo
veiklos koordinavimu, įskaitant jų susitarimo memorandumo šablonų kūrimą. Be to, atsižvelgiant į
numatomą EBI būstinės perkėlimą, „Brexit’as“ daro didelį poveikį ir EBI veiklai. Todėl su „Brexit’u“
susijęs darbas išliks horizontaliuoju EBI prioritetu 2019 m. Antra, ateityje galimas poveikis ir kitai
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EBI veiklai, todėl apie bet kokius esminius darbo programos pokyčius bus pranešta laiku, siekiant
gauti Administracinės valdybos ir Priežiūros tarybos gaires ir pritarimą.
8. 2018 m. rugsėjo 12 d. Komisija paskelbė komunikatą 3, kuriuo siekiama stiprinti finansų įstaigoms
skirtą Sąjungos prudencinės ir kovos su pinigų plovimu priežiūros sistemą. Remiantis bendros darbo
grupės analize, dalyvaujant EPI, strategijoje daugiausia dėmesio skiriama EBI kovos su pinigų
plovimu ES lygmeniu funkcijai stiprinti ir siūloma EBI skirti papildomų užduočių.
9. Galiausiai mokėjimo paslaugų ir vartotojų apsaugos srityse EBI didžiausią dėmesį pradės skirti
priežiūros metodų konvergencijai – tai susiję su EBI gairėmis dėl produktų priežiūros ir valdymo,
taip pat dėl pereinamojo laikotarpio pagal Antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą.

EBI misija
10.EBI misija – „sukurti vieningą viso 28 ES valstybių narių bankininkystės sektoriaus reglamentavimo
ir priežiūros sistemą 4, kad būtų užtikrintas bendrosios rinkos veiksmingumas, skaidrumas ir
stabilumas ir ji būtų naudinga vartotojams, verslo įmonėms ir platesniam ekonomikos sektoriui“.
11.Pagrindinė EBI užduotis – savo rengiamais privalomaisiais techniniais standartais ir gairėmis
prisidėti prie bendro Europos bankininkystės taisyklių sąvado rengimo. Bendro taisyklių sąvado
paskirtis – sukurti visos ES finansų įstaigoms skirtas bendras prudencines rizikos ribojimo taisykles,
kuriomis remiantis galima kurti vienodas sąlygas ir užtikrinti aukštą indėlininkų, investuotojų ir
vartotojų apsaugos lygį.
12.EBI taip pat tenka svarbus vaidmuo skatinant priežiūros ir pertvarkymo praktikos konvergenciją,
siekiant užtikrinti vienodą prudencinių taisyklių taikymą. Galiausiai EBI įgaliota vertinti ES
bankininkystės sektoriaus rizikos ir pažeidžiamas sritis, pirmiausia, rengdama reguliarias rizikos
vertinimo ataskaitas ir atlikdama testavimą nepalankiausiomis sąlygomis visos ES lygmeniu.
13.Kitos užduotys, įtrauktos į EBI įgaliojimus:
•

nacionalinių valdžios institucijų tariamai netinkamo arba nepakankamo ES teisės aktų
taikymo tyrimas;

•

sprendimų priėmimas dėl atskirų kompetentingų institucijų arba finansų įstaigų
nepaprastosios padėties atvejais;

•

tarpininkavimas sprendžiant tarpvalstybinius kompetentingų institucijų ginčus;

•

nepriklausomos Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos patariamosios įstaigos
funkcija;

•

vadovaujantis vaidmuo skatinant vartotojams skirtų finansinių produktų arba
paslaugų rinkos skaidrumą, paprastumą ir teisingumą visoje vidaus rinkoje.
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14.Kad galėtų atlikti šias užduotis, EBI įgaliota parengti keletą reguliuojamojo ir nereguliuojamojo
pobūdžio dokumentų, įskaitant privalomuosius techninius standartus, gaires, rekomendacijas,
nuomones ir ad-hoc arba reguliariai teiktinas ataskaitas.

