EBA BS 2012 163 V KONEČNOM ZNENÍ
28. septembra 2012

Pracovný program Európskeho orgánu pre
bankovníctvo na rok 2013

1.

Úvod

Ročný pracovný program, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010
z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), opisuje a zhŕňa
hlavné ciele a výstupy orgánu EBA v nadchádzajúcom roku vyplývajúce z úloh stanovených
v nariadení a príslušných právnych predpisov EÚ v odvetví bankovníctva. Riadiaca rada po diskusii
o navrhovanej verzii programu v rade orgánov dohľadu EBA v lete 2012 a v skupine zainteresovaných
strán v bankovníctve posúdila pracovný program a navrhla jeho prijatie. Na základe tohto návrhu rada
orgánov dohľadu prijala pracovný program na rok 2013 na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 25.
– 26. septembra 2012.
Pracovný program sa zameriava na vymedzenie hlavných cieľov a príslušných priorít orgánu EBA na
rok 2013 pri plnení všeobecného mandátu. Hlavným cieľom orgánu EBA v oblasti regulačnej
politiky bude zohrať hlavnú úlohu pri príprave jednotného súboru pravidiel s cieľom prispieť
k vytvoreniu rovnakých podmienok pre finančné inštitúcie, ako aj zvýšiť kvalitu finančnej regulácie
a celkové fungovanie jednotného trhu. Činnosť orgánu EBA v tejto oblasti sa týka predovšetkým
legislatívneho rámca IV. smernice o kapitálových požiadavkách (CRDIV) alebo nariadenia
o kapitálových požiadavkách (CRR) vrátane likvidity a odmeňovania, ako aj legislatívneho rámca
ozdravenia a riešenia krízy. Činnosť orgánu EBA v oblasti dohľadu sa zameria na vymedzenie,
analýzu a riešenie kľúčových rizík v odvetví bankovníctva v EÚ vrátane analýzy súdržnosti
výsledkov pri rizikovo vážených aktívach (RWA), udržateľnosti

modelov podnikania

v bankovníctve a kontroly kvality bankových aktív, podpory spolupráce a konvergencie
v oblasti dohľadu a pokračovania práce v kolégiách orgánov dohľadu s cieľom posilniť európsky
dohľad nad cezhraničnými bankovými skupinami. Napokon, orgán EBA sa snaží prehĺbiť ochranu
spotrebiteľa

a podporovať

transparentnosť,

jednoduchosť

a spravodlivosť

spotrebiteľských

finančných produktov a služieb na jednotnom trhu, preto sa zameria na činnosť v rámci ochrany
spotrebiteľa pri príprave usmernení o zodpovednom poskytovaní hypotekárnych úverov,
o riešení nedoplatkov a odkladov splátok na hypotekárnom trhu, ako aj regulačných
technických predpisov týkajúcich sa poistenia hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania.
Tieto tri oblasti – regulácia, dohľad a ochrana spotrebiteľa – predstavujú základné funkcie orgánu
EBA stanovené nariadením o zriadení EBA. V tejto súvislosti sa predkladá taktiež podrobný zoznam
úloh v uvedených oblastiach vrátane prehľadu cieľov. Samostatný horizontálny útvar pre analýzu
a koordináciu politík zabezpečuje koordináciu vnútorných a vonkajších politík medzi hlavnými
funkciami orgánu EBA a externými zúčastnenými stranami a poskytuje právnu kontrolu a hodnotenie
vplyvu politických návrhov orgánu EBA. Významnú úlohu pri zaistení spôsobilosti orgánu EBA plniť
základné funkcie majú pomocné funkcie zhrnuté ako operácie, preto pracovný program obsahuje aj
prehľad ich hlavných pracovných cieľov.
Rok 2013 bude tretím rokom fungovania orgánu EBA ako plnoprávneho orgánu EÚ v novom
európskom systéme finančného dohľadu (ESFS). Preto sa naďalej kladie dôraz na ďalší rozvoj
a posilňovanie inštitucionálnych kapacít orgánu EBA. Navyše, program EÚ obsahuje nové významné
legislatívne návrhy v oblasti štruktúry európskej bankovej regulácie a dohľadu, vrátane návrhov
týkajúcich sa bankovej únie a ozdravenia a riešenia úpadku bánk, pričom niektoré z nich už boli
zverejnené, zatiaľ však nie sú prijaté, a zverejnenie ďalších sa očakáva v dohľadnom čase. Všetky
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však majú veľký vplyv na počet a priority osobitných úloh orgánu EBA v roku 2013 a v nasledujúcom
období. Banková únia výrazne ovplyvní mandát orgánu EBA, keďže vyzve Európsku úniu, aby
prísnejšie dodržiavala jednotný súbor pravidiel a jednotné metodiky dohľadu s cieľom predísť
polarizácii jednotného trhu medzi eurozónou (uplatňujúcou jednotné pravidlá a postupy v oblasti
dohľadu) a zvyškom Európskej únie.
Podrobný zoznam úloh orgánu EBA s priradenými prioritami je uvedený v prílohe. Vo všeobecnosti je
úlohám odvodeným od legislatívnych návrhov s termínom v roku 2013 priradená priorita 1; úlohy
s prioritou 2 sa splnia len vtedy, keď nebudú brániť plneniu úloh s prioritou 1. Z dôvodu vysokého
počtu úloh s prioritou 1 na rok 2013 je potrebné výrazné zvýšenie ľudských zdrojov, ktoré by orgánu
EBA umožnilo splniť všetky úlohy s prioritou 2. Úlohy s prioritou 3 sa v roku 2013 zrejme nesplnia.
Treba upozorniť, že niektoré z položiek pripísaných legislatívnym návrhom Európskej komisie sa môžu
zmeniť, keďže o uvedených návrhoch sa stále rokuje.
Aby orgán EBA mohol splniť svoj pracovný program na rok 2013, musí primerane zvýšiť počet
zamestnancov a rozpočet. V roku 2013 sa predpokladá zvýšenie počtu zamestnancov zo 68 (v roku
2012) na 93 dočasných zamestnancov v súlade so schváleným plánom pracovných miest
a rozpočtom, ktorý sa zvýši z 20,7 milióna EUR v roku 2012 na 25 miliónov EUR. Orgán EBA bude
naďalej financovať Európska komisia a príslušné vnútroštátne orgány.

2.

Činnosť v oblasti regulácie

Hlavným cieľom orgánu EBA v oblasti regulačnej politiky je zohrať vedúcu úlohu pri tvorbe
jednotného súboru pravidiel pre bankový systém EÚ. Regulačná práca orgánu EBA sa
v nadchádzajúcom období zameria predovšetkým na dve hlavné oblasti v súlade s legislatívnym
programom EÚ. Príloha podrobne uvádza a opisuje aj úlohy, ktoré stoja mimo týchto dvoch oblastí.
Po prvé (a to je najdôležitejšie), súčasná finančná kríza poukázala na nedostatky prudenciálnych
pravidiel pri regulácii bánk, ktoré mali nežiaduci vplyv na finančnú stabilitu jednotlivých inštitúcií
a medzinárodného finančného systému. Dosiahla sa dohoda na celosvetovej úrovni o náprave
regulačných nedostatkov, na základe ktorej vznikol najnovší súbor prudenciálnych pravidiel
zastrešený dohodou Bazilej III. EÚ sa snaží zaviesť tento prudenciálny rámec na celom jednotnom
trhu a do konca roku 2012 sa chystá prijať právnu úpravu alebo nariadenie na účely vykonávania
dohody Bazilej III v EÚ od 1. januára 2013. Orgán EBA zohráva dôležitú úlohu pri technickom
vykonávaní a uplatňovaní tohto nového súboru regulačných pravidiel, a preto zameria svoju činnosť
v tejto oblasti na dokončenie návrhov záväzných technických predpisov v novom rámci
CRDIV/CRR. Keďže uvedené legislatívne návrhy treba najskôr prijať, takže konečné podrobné
informácie o nich zatiaľ nie sú známe, pre pracovný program orgánu EBA to znamená veľkú neistotu,
ako aj náročnosť v oblasti plánovania a zdrojov organizácie orgánu EBA, vzhľadom na to, že
vykonávanie uvedených návrhov sa má začať 1. januára 2013.
V súvislosti s očakávanými úlohami súvisiacimi s CRR/CRDIV orgán EBA zaujal pragmatický
postoj a prijal za základ návrh Rady z mája 2012. Nezahrnul doň žiadne dodatky ani vypustenia
navrhnuté Európskym parlamentom, aj keď prihliadol k niekoľkým dodatočným úlohám v návrhu Rady,
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ktoré sa zrejme odstránia. Nezahrnul ani výstupy s termínom v januári 2013 alebo decembri 2012,
ktoré má v úmysle predložiť Komisii alebo zverejniť do konca tohto roku. Výsledkom je predpoklad
predloženia asi 164 výstupov orgánu EBA. Väčšina týchto produktov súvisí s vypracovaním
podrobnejších technických pravidiel, predovšetkým prostredníctvom prípravy záväzných regulačných
alebo vykonávacích technických predpisov. Medzi ďalšie výstupy patria usmernenia, správy,
stanoviská, sprostredkovateľská činnosť, ako aj prijímanie a spracovávanie oznámení. Zhrnutie je
uvedené v nasledujúcej tabuľke a podrobný prehľad v prílohe. Treba upozorniť, že táto časť
pracovného programu sa bude musieť aktualizovať po zverejnení záverečného textu CRR/CRDIV.

DRUH ÚLOHY
ako je uvedený v návrhu
CRDIV/CRR

Pridelené
orgánu EBA

Regulačné technické predpisy

38

Vykonávacie technické predpisy

24

Usmernenia
21
Správa

15

Zverejnenie

6

Stanovisko

9

Poradenstvo

2

Oblasti sprostredkovania

13

Oznámenie

31

Iné (pomoc týkajúca sa rovnocennosti
systémov dohľadu v tretích
krajinách/kolégiá/memorandá
o porozumení)

5

Okrem vysokého počtu výstupov súvisiacich s návrhmi CRR/CRDIV je veľmi intenzívne aj
načasovanie týchto produktov, keďže harmonogram vykonávania musí zostať konzistentný.
Predpokladá sa, že väčšina produktov sa dokončí v rokoch 2013 – 2014, z čoho vyplýva, že intenzita
činnosti orgánu EBA v oblasti regulácie bude v priebehu roku 2013 veľmi vysoká.
Počet úloh, ako aj intenzita ich načasovania poukazujú na význam stanovenia priorít. Vzhľadom na to,
akú kapacitu má k dispozícii orgán EBA a vnútroštátne orgány, sa predpokladá, že nebude možné
realizovať všetky činnosti podľa súčasného návrhu, ak orgán EBA nedoplní ľudské zdroje. Vzhľadom
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na potrebu jasného stanovenia priorít boli určené nasledujúce politické oblasti, v ktorých môže orgán
EBA priniesť najvyššiu pridanú hodnotu formou rozšírenia prípravy technických pravidiel:
Kapitál: kvalitnejší kapitál je jednou z kľúčových charakteristík nového kapitálového rámca. Keďže
orgán EBA v roku 2012 konzultoval viaceré návrhy technických predpisov týkajúcich sa vlastných
prostriedkov, táto oblasť zostane prioritou orgánu EBA aj v roku 2013, pričom v roku 2013 sa orgán
EBA zameria na stále monitorovanie kvality kapitálových nástrojov.
Likvidita: kríza ukázala, aké je dôležité, aby banky mali k dispozícii dostatočnú likviditu, a to
krátkodobo aj dlhodobo. CRR/CRDIV prijme základný rámec v podobe pomeru pokrytia likvidity
a pomeru čistého stabilného financovania, ktoré boli schválené v celosvetovom meradle. Pre orgán
EBA to znamená, že musí pripraviť kalibráciu zložiek pomeru vrátane posúdenia dôsledkov a vplyvu
zavedenia uvedených opatrení v oblasti likvidity.
Odmeňovanie: kríza ukázala, že nežiaduce osobné stimuly môžu viesť k správaniu so sklonom
k rizikám. Preto boli stanovené osobitné pravidlá pre odmeňovanie. Podľa zverejnených usmernení
Európskeho orgánu pre bankovníctvo orgán EBA spracuje niektoré údaje s cieľom porovnať trendy
v oblasti odmeňovania na úrovni Európskej únie a v súvislosti so zverejnením informácií o osobách
s vysokými príjmami. Ďalej orgán EBA pripraví technické predpisy súvisiace s kritériami vymedzenia
riskujúcich subjektov a určením premenných a pevných aspektov odmeňovania.
Miera využívania pákového efektu: miera využívania pákového efektu má slúžiť ako poistka pre
inštitúcie, ktoré nadmerne využívajú pákový efekt, keďže takéto využitie sa vo všeobecnosti považuje
za jednu z hlavných príčin finančnej krízy. Orgán EBA musí posúdiť vplyv zavedenia miery využívania
pákového efektu na základe oznámenia uvedenej miery. Táto činnosť teda bude vychádzať z rámca
oznamovania miery využívania pákového efektu, ktorý pripraví orgán EBA, a bude pokračovať v roku
2013, pričom výstupy sa očakávajú od roku 2014.
Keďže poslaním orgánu EBA je pripravovať praktické nástroje a konvergenčné nástroje na
podporu spoločných prístupov v oblasti dohľadu, bude sa taktiež primerane venovať otázkam
vykonávania pri vstupe do prechodnej fázy nových právnych predpisov. Orgán EBA poskytne
vysvetlenie týkajúce sa vykonávania CRDIV/CRR a pripraví osobitné nástroje a politiku s cieľom
odpovedať na otázky.
Európsky orgán pre bankovníctvo zaisťuje okrem technických príspevkov k regulácii vyplývajúcich
z jeho mandátu aj technický vstup, ktorý pomáha vymedziť cielené ustanovenia v záležitostiach
týkajúcich sa dohľadu. Osobitnú pozornosť si zasluhujú malé a stredné podniky (MSP). Kríza ukázala,
že malé a stredné podniky majú problémy s prístupom k financiám, ktoré sa považujú za prekážku
oživenia európskeho hospodárstva a viedli k niekoľkým výzvam na prijatie opatrení, a to aj v oblasti
bankovej regulácie. Orgán EBA pripravuje revíziu prudenciálneho rámca pre poskytovanie úverov
MSP ako príspevok k legislatívnym návrhom.
Po druhé, kríza poukázala na potrebu dokonalejších a koordinovanejších opatrení a nástrojov na
prevenciu a riešenie krízy, ktoré umožnia skoršie zistenie krízovej udalosti, primeranejší zásah
a efektívnejšie riešenie problémov finančných inštitúcií. V júni 2012 Komisia zverejnila svoje
legislatívne návrhy týkajúce sa rámca EÚ pre ozdravenie a riešenie úpadku úverových inštitúcií
a investičných podnikov, ktoré určujú kľúčovú úlohu orgánu EBA pri stanovení ďalších technických
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predpisov a usmernení, aj pokiaľ ide o obsah a posúdenie plánov na ozdravenie a riešenie úpadku, pri
uplatňovaní včasných intervenčných opatrení a preventívnych (štrukturálnych) opatrení na zaistenie
schopnosti riešenia problémov, pri uplatňovaní osobitných právomocí týkajúcich sa riešenia
v súvislosti s osobitnými nástrojmi riešenia problémov a pri uznávaní konaní tretích krajín pri riešení
problémov s úpadkom. V návrhoch Komisie sa taktiež určuje úloha orgánu EBA pri koordinácii
a riešení cezhraničných krízových udalostí prostredníctvom účasti v kolégiách na riešenie úpadku.

3.

Činnosť v oblasti dohľadu

Činnosť orgánu EBA v oblasti dohľadu sa v roku 2013 zameria na vymedzenie, analýzu a riešenie
kľúčových rizík v bankovom sektore EÚ. Po úspešnom programe rekapitalizácie z roku 2012 bude
orgán EBA naďalej monitorovať úroveň kapitálu a plány bánk týkajúce sa kapitálu s cieľom ešte viac
posilniť kapitálovú pozíciu bánk pri prechode k vykonávaniu CRD IV. Nasledujúci záťažový test
orgánu EBA v rámci Európskej únie, naplánovaný na rok 2013, sa stane kľúčovou zložkou
posudzovania takýchto plánov. Orgán EBA bude taktiež rozvíjať spoluprácu s relevantnými
príslušnými orgánmi s cieľom porozumieť vplyvu zhoršovania kvality aktív na súvahu bánk a podporiť
prebiehajúci proces nápravy súvah. Pozornosť analýz sa zameria na snahu bánk o obnovenie
udržateľnej štruktúry financovania.
Orgán EBA bude pokračovať v pravidelných tematických analýzach vo viacerých oblastiach
vrátane konzistentnosti výstupov v rizikovo vážených aktívach (RWA), trvalej udržateľnosti
obchodných modelov bánk a kontroly kvality bankových aktív. Pravidelné produkty zahrnú časté
aktualizácie financovania a likvidity využívajúce informácie v oblasti dohľadu a trhu, polročné správy
o odvetví bankovníctva pre radu orgánov dohľadu, pre Hospodársky a finančný výbor (HFV) – okrúhly
stôl pre finančnú stabilitu, ako aj štvrťročné aktualizácie pre Európsky výbor pre systémové riziká
(ESRB).
V oblasti oznamovania a transparentnosti bude mať najvyššiu prioritu vykonávanie spoločného
rámca oznamovania – COREP a FINREP – a poskytovanie pomoci v záležitostiach vykonávania, ako
aj ďalšie posudzovanie a posilňovanie transparentnosti v celoeurópskom bankovom sektore.
Orgán EBA následne použije údaje týkajúce sa dohľadu spolu s trhovými informáciami a údajmi
z kolégií pri príprave správ o hodnotení rizika pre Európsky parlament, Komisiu a ESRB. V spolupráci
so spoločným výborom sa naďalej budú pripravovať správy o medzisektorových rizikách a zasielať
okrúhlemu stolu pre finančnú stabilitu organizovanému Hospodárskym a finančným výborom. Orgán
EBA bude udržiavať a ďalej rozvíjať kľúčové rizikové ukazovatele a súbor prehľadov rizík vrátane
interných prehľadov orgánu EBA týkajúcich sa úrovne bánk, vzájomných skupinových prehľadov,
ktoré by mali spoločne využívať kolégiá dohľadu/vnútroštátne orgány dohľadu, a sektorových
prehľadov pre diskusie v rámci orgánu EBA a výboru ESRB.
Orgán EBA bude naďalej propagovať konvergenciu postupov dohľadu na celom jednotnom trhu
a podieľať sa na príprave jednotného súboru pravidiel a príručky pre dohľad. Dosiahnutie tohto cieľa
sa zaistí efektívnou dvojstrannou a viacstrannou výmenou informácií medzi príslušnými orgánmi, ako
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aj štruktúrovanejšou inventarizáciou postupov týkajúcich sa dohľadu v špecifických oblastiach, ako sú
napríklad rámce pre analýzu rizík, hodnotenie primeranosti vnútorného kapitálu (ICAAP) a rozhodnutia
v rámci druhého piliera. Výsledkom týchto činností bude príprava návrhu dokumentov zahŕňajúcich
najlepšie postupy a usmernenia. Organizácia technickej odbornej prípravy pre zamestnancov
príslušných orgánov v oblasti dohľadu prispeje k podpore spoločnej kultúry dohľadu v EÚ.
Orgán EBA bude pokračovať v práci kolégií orgánov dohľadu na posilnenie európskeho dohľadu
nad cezhraničnými bankovými skupinami. Zamestnanci orgánu EBA sa budú podieľať na činnosti
kolégií, budú ju podporovať a monitorovať. Vyššia kvalita, podrobnejšia spätná väzba a poradenstvo
v oblasti fungovania kolégií sa zameria na prioritný súbor 40 bankových skupín.
Orgán EBA bude podľa potreby uplatňovať svoju úlohu pri záväznom sprostredkovaní a aktívne
podporovať a tam, kde to uzná za vhodné, koordinovať opatrenia príslušných vnútroštátnych orgánov
dohľadu v prípade nepriaznivého vývoja alebo krízových situácií.
V rámci krízového riadenia sa orgán EBA okrem svojej rozšírenej regulačnej úlohy výrazne zapojí do
diskusií a dohôd o plánoch ozdravenia a riešenia úpadku medzi relevantnými príslušnými orgánmi
vrátane kolégií na riešenie úpadku. Orgán EBA sa bude podieľať na riešení prípadných nezhôd.
Na základe uvedených prioritných úloh sa orgán EBA zameria na dosiahnutie týchto cieľov: i)
poskytovať nezávislé a mimoriadne kvalitné analýzy bánk a bankového sektora EÚ, koordinovane
s činnosťou príslušných orgánov dohľadu, ESRB a politickými orgánmi EÚ, so zreteľom na
dosiahnutie zhodných politických odoziev; ii) zaistiť, aby boli k dispozícii relevantné a spoľahlivé údaje
pre účinný dohľad a trhovú disciplínu; iii) ďalej podporovať konvergenciu v oblasti dohľadu
a budovanie spoločnej kultúry dohľadu na jednotnom trhu; iv) pomáhať príslušným orgánom
dohľadu pri budovaní efektívnych a vecných štruktúr kolégií a monitorovať tieto orgány.

4.

Práca v oblasti ochrany spotrebiteľa

V oblasti ochrany spotrebiteľa nesie orgán EBA celoeurópsku zodpovednosť a zo všetkých síl sa
usiluje o podporu trhovej transparentnosti, jednoduchosti a spravodlivosti spotrebiteľských
finančných produktov alebo služieb na celom jednotnom trhu.
Orgán EBA zriadil nezávislý organizačný útvar pre ochranu spotrebiteľa. V roku 2013 bude útvar
naďalej zbierať, analyzovať a oznamovať spotrebiteľské trendy a analýzy činnosti bánk v oblasti
štruktúrovaných produktov a ich maloobchodného predaja. Okrem toho sa dokončia usmernenia
o zodpovednom poskytovaní hypotekárnych úverov, o riešení nedoplatkov a odkladov splátok na
hypotekárnom trhu, ako aj regulačné technické predpisy v oblasti poistenia hmotnej zodpovednosti pri
výkone povolania – podľa navrhovanej smernice o hypotekárnych úveroch. Okrem toho sa pripraví
analýza prípadov ujmy spotrebiteľov v oblasti mimo hypotekárnych úverov a prípadne sa vypracujú
usmernenia o špecifických rizikách. Útvar bude naďalej monitorovať nové aj existujúce finančné
inovácie so zreteľom na podporu bezpečnosti a spoľahlivosti trhov a konvergenciu regulačnej praxe.
Napokon, v roku 2013 sa uskutoční Deň spotrebiteľa spoločne so spotrebiteľskými útvarmi orgánov
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ESMA a EIOPA, ktorý nadviaže na Deň ochrany spotrebiteľa zorganizovaný orgánom EBA
25. októbra 2012.

5.

Analýza a koordinácia politík

Hlavnými cieľmi útvaru orgánu EBA pre analýzu a koordináciu politík bude poskytovanie právnej
analýzy dokumentov týkajúcich sa politiky a dohľadu pripravených zoskupeniami v oblasti
regulácie a dohľadu (technické predpisy, usmernenia, stanoviská, odporúčania v oblasti dohľadu,
riešenie sporov, vzájomné kontroly atď.), podľa potreby hodnotenie vplyvu rovnakých dokumentov
alebo opatrení a podľa potreby vnútorná a vonkajšia koordinácia činnosti orgánu EBA v oblasti
politík a dohľadu medzi zoskupeniami/útvarmi a koordinácia s externými orgánmi (napríklad
Bazilejským výborom pre bankový dohľad – BCBS a Medzinárodným menovým fondom – MMF)
a inštitúciami vrátane Komisie EÚ, Rady (a jej výboru EFC a okrúhleho stola FSC), Európskeho
parlamentu (a jeho výboru ECON), ako aj príspevok orgánu EBA ku kontrole európskeho systému
finančného dohľadu (ESFS). Práca útvaru taktiež zahŕňa koordináciu činnosti orgánu EBA v oblasti
odbornej prípravy týkajúcej sa dohľadu, ktorú orgán EBA ponúka vnútroštátnym orgánom dohľadu,
a poskytovanie pomoci skupinám zainteresovaných strán v bankovníctve, revíznej porote orgánu EBA
a odvolacej rade ESA.
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Predseda –
Výkonný riaditeľ
Právny poradca
Dohľad

Účtovník
Regulácia

Operácie

Analýza rizík

Kapitál a aktíva/Riadenie
zodpovednosti

Analýza a koordinácia politík

Koordinácia
domovský/hostiteľský

Kreditné, trhové a operačné riziko

Právna analýza

Financie a verejné obstarávanie

Registrácia, ozdravenie a riešenie
úpadku

Hodnotenie vplyvu

Ľudské zdroje

Koordinácia politík

Komunikácia
Pomoc spoločnostiam

6.

Ochrana spotrebiteľa

Informačné technológie

Prevádzkové a inštitucionálne kapacity

Celkovým cieľom inštitucionálneho rozvoja orgánu EBA v roku 2013 bude zachovanie a ďalšie
rozšírenie vnútorného kontrolného prostredia v období intenzívneho budovania a rastu
nedávno zriadených inštitúcií EÚ.
Orgán EBA prijal a vykonal väčšinu dôležitých nariadení a postupov EÚ týkajúcich sa ľudských
zdrojov a funguje v súlade so všeobecnými pravidlami EÚ týkajúcimi sa ľudských zdrojov. Vzhľadom
na zvyšujúce sa zaťaženie, ktoré vyplýva z hlavných funkcií orgánu EBA, kľúčovou prioritou na rok
2013 zostane prijímanie a integrácia nových zamestnancov.
Podrobné plány týkajúce sa zamestnancov na rok 2013 sa dokončia bezprostredne po schválení
ročného rozpočtu orgánu EBA na rok 2013. Z dôvodu oveľa vyššieho pracovného zaťaženia než sa
očakávalo, ktoré vyplýva z úloh súvisiacich s CRDIV/CRR a návrhmi týkajúcimi sa ozdravenia
a riešenia úpadku bánk, orgán EBA požiadal o dodatočné ľudské zdroje v porovnaní s plánom
pracovných miest, žiadosť však zatiaľ nie je schválená.

V roku 2013 organizáciu čaká osvojovanie dôležitých nových technických zručností, napríklad experti
orgánu EBA si budú musieť rozšíriť a prehĺbiť technické poznatky a odborné skúsenosti. K rozvoju
zamestnancov orgánu EBA prispeje okrem uvážlivého prijímania nových zamestnancov taktiež
rozvinutie nedávno uvedeného programu odbornej prípravy zamestnancov.
Orgán EBA predpokladá realizáciu dlhodobého riešenia potreby kancelárskych priestorov, a to na
základe schválenia z druhého polroku 2012.
Hlavnou operačnou prioritou v roku 2013 bude schválenie a realizácia strednodobej a dlhodobej
stratégie informačných technológií, v súlade s rastúcimi požiadavkami v oblasti IT, ktoré určuje širší
rozsah a hĺbka hlavných funkčných úloh orgánu EBA.
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