ROCZNY PROGRAM PRAC EUNB NA ROK 2016 – STRESZCZENIE

Roczny program prac
EUNB na rok 2016
Streszczenie
 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 1 z dnia 24
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego
Urzędu Nadzoru Bankowego), roczny program pracy EUNB na rok 2016 zawiera opis i
streszczenie głównych celów i zamierzonych rezultatów EUNB w nadchodzącym roku w
związku z zadaniami określonymi w rozporządzeniu i odpowiednimi przepisami UE
dotyczącymi sektora bankowego.
 Planowanie programu prac EUNB stanowi istotne ćwiczenie w zakresie ustalania obszarów
zainteresowania EUNB oraz miejsc alokacji zasobów, co pozwala nadać odpowiedni priorytet
zadaniom EUNB na 2016 r. w ramach wypełniania ogólnego mandatu Urzędu. Program prac
zapewnia przejrzystość i rozliczalność względem zainteresowanych stron EUNB i służy jako
wewnętrzne łącze między codziennymi działaniami i procesami w strategicznych obszarach,
które obejmują:
A. odgrywanie kluczowej roli w opracowywaniu ram regulacji i polityki wraz z
opracowaniem i utrzymaniem jednolitego zbioru przepisów;
B. promowanie opracowania i koordynacji polityki i planów restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji, a także opracowanie wspólnych praktyk w zakresie
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych i kredytowych
na progu upadłości oraz infrastruktury rynku finansowego;
C. promowanie konwergencji praktyk nadzorczych o wysokim standardzie, tak aby
zapewnić jednolite wdrożenie przepisów wykonawczych i nadzorczych we
wszystkich państwach członkowskich;
D. identyfikacja i analiza tendencji, potencjalnego ryzyka i słaby stron wynikających
z mikroostrożnościowego poziomu ponad granicami i sektorami;
E. utrzymanie i opracowanie wspólnych ram sprawozdawczości nadzorczej, a także
umocnienie roli Urzędu jako centrum danych odpowiedzialnego za gromadzenie,
wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych na temat banków unijnych.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października
2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do powierzenia
Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE)
nr 1024/2013.
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F.

ochronę konsumentów i monitorowanie innowacji finansowych;

G. zapewnienie bezpiecznych, łatwych i skutecznych usług płatniczych w całej UE
oraz
H. uczynienie z EUNB kompetentnej, odpowiedzialnej i profesjonalnej organizacji z
efektywnym ładem korporacyjnym i skutecznymi procesami.
 W każdym obszarze strategicznym szczegółowo opisano ramy regulacyjne i główne
zamierzone rezultaty do osiągnięcia w ciągu roku w pozycji „Działania”.
 Szczególne priorytety i terminy wymagają zatwierdzenia Rady Organów Nadzoru EUNB,
która przyjmuje program prac, do dnia 30 września 2015 r., na podstawie propozycji zarządu.
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