DELOVNI PROGRAM ORGANA EBA ZA LETO 2019

POVZETEK
Uvod
1. Delovni program organa EBA v skladu z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ)
vsebuje celovit pregled ciljev in dejavnosti organa za naslednjih nekaj let v skladu z njegovimi
pooblastili in ambicijami upravnega odbora.
2. Načrtovanje delovnega programa organa EBA je bistvenega pomena za določanje, kako bo organ
usmeril svoje delo in dodeljeval svoja sredstva, s čimer se omogoči ustrezno prednostno
razvrščanje nalog organa za leto 2019. Ta delovni program zajema letne in večletne delovne
programe.
3. Večletni delovni program za obdobje 2019–2022 vsebuje opredelitev strateških področij, ki jih je
organ EBA predlagal za naslednja leta, ter povzetek glavnih ciljev v skladu s pooblastili iz Uredbe in
veljavne zakonodaje EU za bančni sektor.
4. Za vsako strateško področje so navedene tudi dejavnosti v okviru letnega delovnega programa, pri
katerih so določene naloge, ki jih je treba izvesti v zadevnem letu, in sredstva, potrebna za ta
namen. Te dejavnosti zagotavljajo preglednost in odgovornost zainteresiranim stranem organa EBA
ter na notranji ravni povezujejo vsakodnevno delo in postopke s strateškimi področji.
5. Organ EBA pričakuje, da bo Komisija uvedla številne zakonodajne reforme (kot je že izraženo v tem
dokumentu), ki bodo vplivale na načrtovano delo za leto 2019. Te so: (i) pregled uredbe CRR in
posledic revizije trgovalne knjige, ki jo je izvedel Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS); (ii)
izvajanje skupne sposobnosti pokrivanja izgub; (iii) nadaljevanje razprave o sorazmernosti v
regulativnem okviru in (iv) možna pooblastila, ki izhajajo iz zakonodaje o kritih obveznicah.
6. Organ EBA je tudi prejel nova pooblastila, ki so že navedena v tem dokumentu. Ta so: (i) pooblastila
za okvir listinjenja v povezavi z unijo kapitalskih trgov, ki naj bi bila zagotovljena v letu 2019; (ii)
pooblastila za slaba posojila; (iii) pooblastila za finančno tehnologijo 1 in (iv) pooblastila za
trajnostno financiranje 2.
7. Poleg tega je Združeno kraljestvo s sprožitvijo člena 50 Pogodbe o Evropski uniji začelo dvoletni
postopek za izstop iz EU, kar je imelo na organ EBA in njegov delovni program dvojni vpliv. Prvič,
organ EBA si dejavno prizadeva za usklajevanje dela pristojnih organov v zvezi z oblikovanjem
kriznih načrtov in pripravljenostjo institucij ter analizo tveganj in političnih posledic za institucije
EU, hkrati pa usklajuje delo v okviru sodelovanja med organi pri nadzoru, vključno z njihovim
oblikovanjem predlog za memorandume o soglasju. Glede na pričakovano premestitev sedeža
organa EBA pa izstop Združenega kraljestva iz EU pomembno vpliva tudi na dejavnosti organa. Zato
bodo dejavnosti, povezane z izstopom Združenega kraljestva iz EU, v letu 2019 še naprej
horizontalna prednostna naloga organa EBA. Drugič, to bo v prihodnje vplivalo na ostale dejavnosti
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organa EBA in vsaka pomembna sprememba delovnega programa bo pravočasno sporočena, da bi
lahko upravni odbor in odbor nadzornikov zagotovila smernice in odobritev.
8. Evropska komisija je 12. septembra 2018 objavila sporočilo 3, da bi okrepila okvir Unije za bonitetni
nadzor in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja za finančne institucije. Strategija, ki
temelji na analizi skupne delovne skupine v sodelovanju z evropskimi nadzornimi organi, je
osredotočena predvsem na krepitev vloge organa EBA kot organa za boj proti pranju denarja na
ravni EU in predlaga, da se organu EBA dodelijo dodatne naloge.
9. Organ EBA se bo na področju plačilnih storitev in varstva potrošnikov preusmeril tudi v
konvergenco nadzornih praks v okviru smernic organa EBA o nadzoru produktov in ureditvi
upravljanja ter prehodnega obdobja za revidirano direktivo o plačilnih storitvah (PSD2).

Poslanstvo organa EBA
10.Poslanstvo organa EBA je vzpostaviti enotni regulativni in nadzorni okvir za celotni bančni sektor v
28 državah članicah EU 4, da bi se zagotovil učinkovit, pregleden in stabilen enotni trg, ki bi koristil
potrošnikom, podjetjem in širšemu gospodarstvu.
11.Glavna naloga organa EBA je s sprejetjem zavezujočih tehničnih standardov in smernic prispevati k
oblikovanju enotnega evropskega pravilnika za bančništvo. Namen enotnega pravilnika je
zagotoviti enotni sklop usklajenih bonitetnih pravil za finančne institucije po vsej EU, s čimer bi se
ustvarili enaki konkurenčni pogoji in zagotovila visoka raven zaščite vlagateljev, naložbenikov in
potrošnikov.
12.Organ ima pomembno vlogo tudi pri spodbujanju konvergence nadzornih praks in praks reševanja,
da se zagotovi usklajena uporaba bonitetnih pravil. Pooblaščen je tudi za oceno tveganj in
ranljivosti v bančnem sektorju EU, zlasti z rednimi poročili o oceni tveganja in stresnimi testi po vsej
Evropi.
13.Druge naloge, določene v pooblastilih organa EBA, vključujejo:
•

preiskave domnevno nepravilne ali nezadostne uporabe prava EU s strani nacionalnih
organov;

•

sprejemanje odločitev, usmerjenih na posamezne pristojne organe ali finančne
institucije v izrednih razmerah;

•

posredovanje pri reševanju sporov med pristojnimi organi v čezmejnih primerih;

•

delovanje organa kot neodvisnega svetovalnega organa Evropskemu parlamentu,
Svetu ali Komisiji;

•

prevzemanje vodilne vloge pri spodbujanju preglednosti, enostavnosti in pravičnosti
na trgu za potrošniške finančne produkte ali storitve na celotnem notranjem trgu.
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14.Za opravljanje teh nalog je organ EBA pooblaščen za pripravo številnih regulativnih in
neregulativnih dokumentov, vključno z zavezujočimi tehničnimi standardi, smernicami, priporočili,
mnenji in ad-hoc ali rednimi poročili.

