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ĮVADAS 

1. Europos bankininkystės institucija (toliau – Institucija, taip pat vadinama EBI), įsikūrusi 

Londone, buvo įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/20101. 

Institucijos užduotis yra prisidėti rengiant aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir 

priežiūros standartus ir praktiką, padėti nuosekliai taikyti privalomus Sąjungos teisės aktus, 

skatinti kompetentingas institucijas perduoti viena kitai užduotis ir pareigas ir padėti joms tą 

daryti, stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje ir stiprinti indėlininkų ir 

investuotojų apsaugą2

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

. 

2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 

operacijų testavimą ir pagrindinių Institucijos priežiūros ir kontrolės sistemų kontrolės 

priemonių įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama 

vadovybės pareiškimų analizė. 

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

3. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį Audito Rūmai auditavo: 

a) Institucijos metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 

finansinių metų finansinės atskaitomybės3 ir biudžeto vykdymo ataskaitos4

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

; ir 

Vadovybės atsakomybė 

4. Vadovybė yra atsakinga už Institucijos metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų 

pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą5

                                                      

1 OL L 331, 2010 12 15, p. 12. 

: 

2 II priede apibendrinta Institucijos kompetencija ir veikla. Šis priedas pateiktas susipažinti. 

3 Jas sudaro balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių 
ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kiti aiškinamieji raštai. 

4 Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas. 
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a) Su Institucijos metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima 

vidaus kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl 

sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, 

taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos pareigūno 

patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, pasirinkimą ir taikymą6

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi 

susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios 

pakankamą priežiūrą ir tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, 

prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – 

nustatymą, taikymą ir priežiūrą. 

; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 

apskaitinių įvertinimų atlikimą. Vykdomasis direktorius Institucijos metines finansines ataskaitas 

patvirtina po to, kai jos apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir 

pateikė su finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko nurodo, kad jis turi 

pakankamą patikinimą, kad jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi Institucijos 

finansinę būklę. 

Auditoriaus atsakomybė 

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir 

Tarybai7

                                                                                                                                                                      
5 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai (OL L 328, 2013 12 7, 

p. 42). 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC 

tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito 

institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų 

auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Institucijos metinėse 

finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir 

tvarkingos. 

6 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės 
buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) 
arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos 
standartais (TAS) / Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 

7 Reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis. 
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6. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą 

informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, 

auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir 

sąžiningu jų pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir 

kontrolės sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą 

taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir 

bendras finansinių ataskaitų pateikimas. Rengdami šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą, Audito 

Rūmai atsižvelgė į su Institucijos metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės 

auditoriaus darbą pagal Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalį8

7. Audito Rūmų manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito 

įrodymų. 

. 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

8. Audito Rūmų nuomone Institucijos metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. 

gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų 

rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis 

reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

9. Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse 

finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 

10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

 

                                                      

8 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL 298, 2012 10 26, 
p. 1). 
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PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO 

11. Įsipareigotų asignavimų perkėlimų II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) suma 

buvo 3 431 070 eurų arba 48 % (2013 m.: 1 974 511 eurų arba 35 %), jie iš esmės susiję su 

Institucijos persikėlimu į naujas patalpas 2014 m. gruodžio viduryje. 

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS 

12. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas, apžvalga 

pateikta I priede

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin CVIKL, 

2015 m. rugsėjo 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

. 

  Audito Rūmų vardu 

   

  Pirmininkas 

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I priedas 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastaba 
Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n.d.) 

2012 

Siekdama kompensuoti didesnius mokyklų mokesčius, Institucija darbuotojams, kurių vaikai lanko 
pradinę ar vidurinę mokyklą, be Tarnybos nuostatuose1 nustatytų švietimo išmokų išmoka 
papildomas išmokas. Visi 2012 m. švietimo įnašai sudarė apie 76 000 eurų. Tarnybos nuostatuose 
jos nėra numatytos ir dėl to yra netvarkingos. 

Vykdomas2 

2013 

2013 m. visų įsipareigotų asignavimų lygis sudarė 90 %, palyginti su 89 % 2012 m., iš kurių 
I antraštinės dalies (išlaidos darbuotojams) atveju jis sudarė 87 %, II antraštinės dalies 
(administracinės išlaidos) atveju – 98 %, o III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) atveju – 92 %. I 
antraštinės dalies įsipareigojimų lygį neigiamai paveikė Teisingumo Teismo sprendimas 
neindeksuoti darbuotojų atlyginimo laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. 
(1,8 milijono eurų). 

n. d. 

2013 

Nors bendras perkėlimų lygis reikšmingai sumažėjo iki 3 876 564 eurų (17 %) palyginti su 6 547 808 
eurais (36 %) ankstesniais metais, įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis išliko palyginti aukštas II 
antraštinėje dalyje – 1 974 511 eurai (35 %) ir III antraštinėje dalyje – 1 651 203 eurai (36 %). Šiuos 
perkėlimus iš esmės sąlygojo planuoti IT infrastruktūros ir IT paslaugų viešieji pirkimai, dėl kurių, 
kaip ir buvo planuota, 2013 m. gruodžio mėn. buvo sudarytos sutartys ir 2014 m. bus suteiktos 
susijusios paslaugos. 

n. d. 

1 VII priedo 3 straipsnyje nustatytos dukart už bazines 252,81 euro išmokas didesnės – 505,62 euro – išmokos. 
2 Kadangi 2014 m. pabaigoje Institucija pasirašė sutartis su 15 iš 17 mokyklų, kurias lanko darbuotojų vaikai. 
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II priedas 

Europos bankininkystės institucija 

(Londonas) 

Kompetencija ir veikla 

Sutartyje 
numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos 
sritys  
(Sutarties dėl 
Europos Sąjungos 
veikimo 26 ir 
114 straipsniai)  

26 straipsnis 
„1. Sąjunga, siekdama sukurti vidaus rinką ar užtikrinti jos veikimą, imasi 
priemonių pagal atitinkamas Sutarčių nuostatas.  
2. Vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarčių 
nuostatas užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas.  
3. Taryba remdamasi Komisijos pasiūlymu nustato gaires ir sąlygas, reikalingas 
tolydžiai pažangai visuose atitinkamuose sektoriuose užtikrinti.“ 
114 straipsnis 
„1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje iškeltiems 
tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Europos Parlamentas ir 
Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasikonsultavę su 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui, suderinti.“ 

Institucijos 
kompetencijos 
sritys 
(Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamentas (ES) 
Nr. 1093/2010) 
(Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamentas (ES) 
Nr. 1022/2013, 
kuriuo iš dalies 
keičiamas 
Reglamentas (ES) 
Nr. 1093/2010) 

Tikslai 
a) Gerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma užtikrinant aukštą, veiksmingą ir 

nuoseklų reglamentavimo ir priežiūros lygį; 
b) užtikrinti finansinių rinkų sąžiningumą, skaidrumą, efektyvumą ir sklandų 

veikimą; 
c) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą; 
d) išvengti reguliuojamojo arbitražo ir prisidėti prie vienodų konkurencijos 

sąlygų; 
e) užtikrinti, kad paskolų ėmimas ir kitos rizikos būtų tinkamai reguliuojamos 

ir prižiūrimos; 
f) gerinti vartotojų apsaugą. 
Užduotys 
a) Prisidėti rengiant aukštos kokybės bendruosius reglamentavimo ir 

priežiūros standartus bei praktiką; 
b) parengti ir atnaujinti Europos priežiūros vadovą, skirtą visos Sąjungos 

finansinių institucijų priežiūrai; 
c) Padėti nuosekliai taikyti Sąjungos teisės aktus; 
d) palengvinti užduočių ir pareigų perdavimą tarp kompetentingų institucijų; 
e) glaudžiai bendradarbiauti su ESRV1; 
f) organizuoti ir atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo 

analizę; 
g) stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje; 
h) atlikti ekonomines rinkų analizes siekiant pateikti informaciją apie 
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Institucijos pareigų vykdymą; 
i) stiprinti indėlininkų ir investuotojų apsaugą; 
j) skatinti nuoseklų ir darnų priežiūros institucijų kolegijų veikimą, stebėti, 

vertinti ir matuoti sisteminę riziką, rengti ir koordinuoti gaivinimo ir bankų 
problemų sprendimo planus, suteikiant aukšto lygio apsaugą 
indėlininkams ir investuotojams visoje Sąjungoje bei kurti bankrutuojančių 
finansų įstaigų problemų sprendimo metodus ir vertinti tinkamų finansinių 
priemonių poreikį;  

k) vykdyti kitas specifines užduotis, nustatytas šiame reglamente arba kituose 
įstatymo galią turinčiuose teisės aktuose;  

l) savo interneto svetainėje skelbti ir reguliariai atnaujinti su jos veiklos 
sritimi susijusią informaciją.  

Valdymas Priežiūros taryba 
Ją sudaro pirmininkas, po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės (NPI 
vadovas2), Komisijos, ECB3, ESRV, EIOPA4 ir ESMA5. 
Valdyba 
Ją sudaro pirmininkas ir šeši priežiūros tarybos nariai.  
Pirmininkas 
Jį skiria priežiūros taryba. 
Vykdomasis direktorius 
Jį skiria priežiūros taryba. 
Apeliacinė taryba 
Tai jungtinis trijų Europos priežiūros institucijų organas. 
Išorės auditas 
Europos Audito Rūmai. 
Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 
Europos Parlamentas. 

2014 m. 
(2013 m.) 
Institucijai skirti 
ištekliai 

2014 m. biudžetas 
33,6 (26) milijono eurų 
iš kurių: 
Europos Sąjungos subsidija: 13,4 (10,4) milijono eurų 
Valstybių narių įnašai: 19,6 (15,2) milijono eurų 
Stebėtojų įnašai: 0,6 (0,4) milijono eurų 
Užimtos darbo vietos 2014 m. gruodžio 31 d. 
111 (93) laikinieji darbuotojai – penkiems iš jų buvo nusiųsti darbo pasiūlymai ir 
jie juos priėmė prieš 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau darbą pradėjo pirmaisiais 
2015 m. mėnesiais dėl ilgų pranešimo laikotarpių 
22 (14) sutartininkai 
22 (17) komandiruoti nacionaliniai ekspertai 

2014 m. veiklos 
rezultatai ir 
suteiktos 
paslaugos 

 Vykdytos 66 viešosios konsultacijos (dėl techninių reguliavimo ir 
įgyvendinimo standartų, parengtų pagal RKP/DKP IV, projekto, Bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (BRRD), reglamento dėl finansinių 
priemonių rinkų (MiFiR), Europos rinkų infrastruktūros reglamento (EMIR), 
Mokėjimų sąskaitos direktyvos (PAD), Hipotekos kredito direktyvos (MCD) 
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ir Finansinių konglomeratų direktyvos (FICOD), surengti 32 viešieji 
svarstymai6. 

 22 techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projekto ir 10 
techninių įgyvendinimo standartų projekto pateikimas Europos Komisijai 
galutiniam patvirtinimui (įskaitant įgaliojimus, susijusius su bankų 
nuosavomis lėšomis, kredito rizika, rinkos rizika, likvidumu ir atlygiu pagal 
RKP/DKP IV teisinį pagrindą ir keli įgaliojimai pagal BRR). 

 Parengta 17 rekomendacijų (įvairiomis temomis, pavyzdžiui, dėl atkūrimo 
plano scenarijų, duomenų apie daug uždirbančius asmenis rinkimo ar 
mokėjimų internetu saugumo) ir viena rekomendacija kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms (dėl juridinio asmens identifikatoriaus 
naudojimo). 

 2014 m. atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis visoje ES 
koordinavimas, siekiant įvertinti 123 ES bankų atsparumą įvairiems 
ekonominiams pokyčiams ir suprasti likusius pažeidžiamumo aspektus, 
atstatyti ES bankų sektorių ir padidinti pasitikėjimą. Be to, EBI parengė 
bendrą metodiką ir vykdė svarbią funkciją užtikrinant išsamų, nuoseklų ir 
palyginamą rezultatų pateikimą. 

 Pateikta 13 nuomonių Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai bei vienas 
techninis patarimas Europos Komisijai dėl tikrąja verte vertinamo pelno ir 
nuostolių, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su 
įsipareigojimais dėl išvestinių finansinių priemonių, rizikos ribojimo filtro. 

 Oficialios rekomendacijos, skirtos Bulgarijos nacionaliniam bankui (BNB) ir 
Bulgarijos indėlių draudimo fondui (BDIF), kurioje nurodoma, kad jie 
pažeidžia ES teisę (Direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (1 straipsnio 
3 dalies i punktas ir 10 straipsnis), patvirtinimas. 

 Pateikti trys komentarų raštai Tarptautinių apskaitos standartų tarybai 
(TAST) (dėl konceptualios finansinės atskaitomybės sistemos, dėl 
atskleidimo ir dėl dinamiško rizikos vertinimo apskaitos) bei du komentarų 
raštai dėl audito TAUSV (dėl pasiūlytos 2015–2019 m. strategijos ir 
pasiūlytos 2015 ir 2016 m. darbo programos). 

 Baigtas vienas tarpusavio vertinimas dėl EBI gairių dėl kredito 
koncentracijos rizikos įgyvendinimo. 

 EBI svetainėje pateikiamos taisyklių sąvado klausimų ir atsakymų 
priemonės institucijoms, priežiūros tarnyboms ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims taikymas, priežiūra ir tobulinimas. 

 Pateiktos 23 teminės ataskaitos įvairiose EBI kompetencijos srityse 
(pavyzdžiui, ataskaitos dėl bankų pagal riziką įvertinto turto nuoseklumo, 
vartotojų tendencijų ataskaita, ataskaita dėl Bazelio stebėjimo procedūros 
rezultatų, ataskaitos dėl bankų likvidumo, ataskaita dėl atkūrimo planų 
palyginamumo, ataskaita dėl statistinių ir priežiūros ataskaitų suderinimo, 
ataskaita dėl priežiūros taisyklių ir praktikos palyginamumo, ataskaita dėl 
nuosavų lėšų atėmimo iš grynųjų pensijų / turto. 

 Parengtos pusmetinės bankų sektoriaus ir tarpsektorinės rizikos 
ataskaitos, ketvirtinės rizikos suvestinės, savaitinės ataskaitos dėl Europos 
bankų likvidumo ir finansavimo sąlygų ir dėl banko rinkos rodiklių, 
reguliariai teikiamos naujienos apie riziką ir pažeidžiamumą ES 
institucijoms ir įstaigoms. 

 Daug dirbta vykdant reguliarią teminę analizę įvairiose srityse, be kita ko, 
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užbaigtas darbas rezultatų rizika įvertinto turto srityje nuoseklumo 
klausimu. 

 Aktyvus dalyvavimas nacionalinių priežiūros institucijų kolegijų 
posėdžiuose ir veikloje, priežiūros vykdytojų bendradarbiavimo kolegijose 
skatinimas ir stebėjimas, pagalba pertvarkymo institucijų kolegijų kūrimo 
procese. 

 Kartu su ESMA atliktas darbas, susijęs su EURIBOR ir palyginimo klausimais, 
pavyzdžiui, Euribor-EBF rekomendacijų (paskelbtų 2014 m. vasario mėn.) 
įgyvendinimo stebėjimas ir darbas, susijęs su duomenų rinkimu ir 
potencialiu operacijomis pagrįsto Euribor, atspindinčiu nesaugias ES bankų 
didmeninio finansavimo išlaidas, parengimu. 

 Metinis įvertinimas dėl bankų 3 ramsčio atskleidimo reikalavimų 
įgyvendinimo. 

 Indėlis į Bazelio komiteto bankų priežiūros reguliavimo nuoseklumo 
įvertinimo programą (RCAP). 

 Pirmininkavimas Europos priežiūros institucijų (ESA) jungtiniam komitetui 
tarpsektorinės rizikos, įskaitant verslo riziką, ir vartotojų apsaugos srityse. 
 Europos priežiūros institucijų srityje, darbas, susijęs su vartotojų 

apsauga, dėmesys reguliavimo produktų parengimui pagal mažmeninių 
investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių 
produktų teisės aktus (PRIIP), diskusijų dokumento dėl pagrindinių 
informacijos dokumentų (KID) paskelbimas, bendrųjų gairių skundų 
nagrinėjimo užbaigimas, priminimo finansinėms institucijoms dėl savo 
pačių indėlių, t. y. jų pačių instrumentų indėlių su mažmeninės 
bankininkystės klientais, parengimas, bendrųjų principų, susijusių su 
produktų priežiūra ir valdymu, parengimas ir antrosios bendros 
vartotojų apsaugos dienos organizavimas. 

 ESA srityje, darbas, susijęs su tarpsektorine rizika, dviejų bendrųjų 
ataskaitų dėl pagrindinės tarpsektorinės rizikos nustatymo ir ES finansų 
sistemos pažeidžiamumo, parengimas. 

 ESA srityje, darbas, susijęs su finansiniais konglomeratais, gairių dėl 
priežiūros praktikos finansinių konglomeratų srityje nuoseklumo 
užbaigimas ir nustatytų finansinių konglomeratų metinio sąrašo 
paskelbimas. 

 Vadovavimas teikiant ESA su veikla susijusią pagalbą ir sekretoriavimo 
pagalbą ESA apeliacinei tarybai. 

 Kartu su kitomis ESA indėlis ir pagalba Europos Komisijos atliekamos 
Europos finansų priežiūros institucijų sistemos audito procesui, EBI indėlis į 
Europos Audito Rūmų atliekamą auditą ir rezultatai, susiję su naujų 
reguliavimo ir priežiūros taisyklių nustatymu. 

 19 seminarų ir mokymų ES nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojams 
rengimas ir koordinavimas (keturi buvo surengti kartu su kitomis ESA), 
politikos rengėjų, priežiūros vykdytojų ir teisės akademikų teisinio 
seminaro organizavimas ir trečiasis politikos mokslinių tyrimų seminaras 
ekonomistams, priežiūros vykdytojams ir akademikams, skirtas aptarti 
nuolatinį bankų rizikingumo vertinimą. 

 Keturiolika priežiūros tarybos posėdžių (aštuoni fiziniai posėdžiai, šešios 
nuotolinės konferencijos), šeši Valdybos posėdžiai (visi fiziniai posėdžiai) ir 
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septyni Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės posėdžiai (iš jų du 
kartu su Priežiūros taryba). 

 Įvykdytas personalo planas (EBI paskelbė apie 69 laisvas darbo vietas (41 
laikinasis darbuotojas, 9 sutartininkai ir 19 komandiruotų nacionalinių 
ekspertų), į kurias paraiškas pateikė 1 850 kandidatų, 2014 m. 173 
dalyvavo interviu; nebuvo pateikta jokių skundų EBI vykdančiajam 
direktoriui ar ombudsmenui). 

 Toliau buvo gerinamas įdarbinimo administravimas ir skaidrumas. 
 Įdiegta interesų konflikto deklaracijos procedūra naujiems darbuotojams 

prieš jų sutarties įsigaliojimo pradžią, nuo 2014 m. sausio mėn. 
 Toliau buvo gerinamas įvadinis mokymas naujai įdarbintiems 

darbuotojams. 
 Stažuočių politikos apibrėžimas ir įgyvendinimas, pirmųjų stažuotojų 

įdarbinimas 2014 m. gruodžio mėn., pradėsiančių stažuotes 2015 m. 
 Kalbų mokymosi politikos reikalavimus atitinkantiems darbuotojams 

peržiūra, dėmesį skiriant išlaidų veiksmingumui ir patikimam finansų 
valdymui. 

 Lankstaus darbo grafiko įdiegimas visiems EBI darbuotojams, įskaitant 
programinę įrangą ir susijusias procedūras, nuo 2014 m. balandžio mėn. 

 Allegro srityje, tolesni pakeitimai ir patobulinimai (pakeitimai, susiję su 
Europos Komisijos bendrosiomis įgyvendinimo procedūromis dėl 
personalo vertinimo, veiksmingumo vertinimo ataskaitos supaprastinimas, 
elektroniniai pranešimai, komandiruočių savaitgaliais pakeitimai, nedarbo 
formos dėl ligos su sertifikatu ir be jo užpildymas – šiais atvejais rūpinasi 
tik Žmogiškųjų išteklių tarnyba, o ne patys darbuotojai). 

 Įvykdyta 99,8 % 2014 m. biudžeto. 
 Atliktos 469 finansinių įsipareigojimų operacijos ir 2 711 mokėjimų 

operacijų. 
 Pagerinta mokėjimo laiko statistika ir sukurta mokėjimo be palūkanų 

sistema. 
 Įdiegtos pagerintos biudžeto stebėjimo ir ataskaitų teikimo priemonės.  
 Surengta daug mokymo sesijų, susijusių su finansinėmis procedūromis ir 

viešųjų pirkimų taisyklėmis. 
 Sėkmingai užbaigta 12 viešųjų pirkimų procedūrų, visapusiškai laikantis ES 

viešųjų pirkimų taisyklių. 
 Atnaujintos 29 sutartys, kurios iš pradžių buvo pasirašytos 2013 m. 12 

mėnesių laikotarpiui. 
1 Europos sisteminės rizikos valdyba. 
2 Nacionalinė priežiūros institucija. 
3 Europos Centrinis Bankas. 
4 Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija. 
5 Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. 
6 Kai kurie viešieji svarstymai apėmė daugiau nei vieną EBI reguliavimo pasiūlymą. 
Šaltinis:  Institucijos pateiktas priedas. 
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