
ΤΟ ΕΤΉΣΙΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΑΤ ΓΙΑ ΤΟ 2016 – ΣΎΝΟΨΗ

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
της ΕΑΤ για το 2016

Σύνοψη

 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/20101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου,  της  24ης Νοεμβρίου 2010,  σχετικά  με  τη  σύσταση  της  Ευρωπαϊκής  Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ), το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ περιγράφει και συνοψίζει  τους
κύριους στόχους και τα παραδοτέα της ΕΑΤ για το επόμενο έτος, τα οποία προκύπτουν από
τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στον κανονισμό και από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ
για τον τραπεζικό τομέα. 

 Ο σχεδιασμός του προγράμματος εργασίας της ΕΑΤ είναι σημαντικός για τον καθορισμό του
σημείου εστίασης των εργασιών της και των τομέων όπου θα πρέπει να διατεθούν οι πόροι
της,  επιτρέποντας την κατάλληλη ιεράρχηση των καθηκόντων της ΕΑΤ για το 2016 κατ᾽
εφαρμογή  της  συνολικής  εντολής  της.  Παρέχει  δε  διαφάνεια  και  λογοδοσία  στα
ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΑΤ και συνδέει εσωτερικά τις καθημερινές δραστηριότητες και
διαδικασίες με τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως οι ακόλουθοι:

A. η  ανάληψη  κεντρικού  ρόλου  στο  ρυθμιστικό  και  πολιτικό  πλαίσιο  με  την
κατάρτιση και διατήρηση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων·

B. η προώθηση της ανάπτυξης και του συντονισμού της πολιτικής και των σχεδίων
εξυγίανσης  και  η  ανάπτυξη  κοινών  προσεγγίσεων  για  την  εξυγίανση  των
χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  και  των  υποδομών  των  χρηματοπιστωτικών
αγορών που τελούν υπό πτώχευση· 

C. η προώθηση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών ώστε να φτάσουν σε ένα
υψηλό επίπεδο και να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμιστικών
και εποπτικών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη·

D. ο εντοπισμός και η ανάλυση τάσεων, δυνητικών κινδύνων και τρωτών σημείων
που απορρέουν από το μικροπροληπτικό επίπεδο υπερβαίνοντας σύνορα και
τομείς·

1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2013, τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά την 
ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου.
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E. η διατήρηση και ανάπτυξη του κοινού πλαισίου εποπτικής αναφοράς, καθώς
και η ενίσχυση του ρόλου της ως κόμβου δεδομένων της ΕΕ για τη συλλογή, τη
χρήση και τη διάδοση δεδομένων σχετικά με τις τράπεζες της ΕΕ·

F. η προστασία των καταναλωτών και η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
καινοτομιών·

G. η  διασφάλιση  της  ύπαρξης  ασφαλών,  απλών  και  αποδοτικών  υπηρεσιών
πληρωμών σε ολόκληρη την ΕΕ· και 

H. η λειτουργία της ΕΑΤ ως αρμόδιου, υπεύθυνου και επαγγελματικού οργανισμού
με αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικές διαδικασίες.

 Για κάθε τομέας στρατηγικής σημασίας περιγράφεται αναλυτικά το ρυθμιστικό πλαίσιο και
τα  κυριότερα  παραδοτέα  που  πρέπει  να  υποβάλλονται  εντός  του  έτους  υπό τον  τίτλο
«Δραστηριότητες». 

 Οι  ειδικές  προτεραιότητες  και  προθεσμίες  υπόκεινται  στην  έγκριση  του  συμβουλίου
εποπτών της ΕΑΤ που εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας, πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015,
με βάση πρόταση του συμβουλίου διοίκησης. 
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