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Het jaarlijkse werkprogramma
2016 van EBA

Samenvatting

 Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1093/20101 van het Europees Parlement en de Raad
van 24 november 2010 tot oprichting van de Europese Bankautoriteit (EBA), beschrijft en
resumeert het jaarlijkse werkprogramma van EBA haar belangrijkste doelen en te leveren
prestaties voor het komende jaar, op basis van de in de Verordening genoemde taken en de
EU-wetgeving voor de bankensector.

 Voor EBA is  de planning van haar werkprogramma van essentieel belang om te bepalen
waarop zij in 2016 haar aandacht gaat richten en waaraan zij haar middelen moet toewijzen,
zodat zij de juiste prioriteiten kan stellen met het oog op de uitvoering van haar mandaat.
Het werkprogramma biedt de stakeholders van EBA transparantie en verantwoording en
doet  intern  dienst  om  de  dagelijkse  activiteiten  en  processen  te  koppelen  aan  haar
strategische gebieden, namelijk

A. het spelen van een centrale rol  in het regelgevings-  en beleidskader door de
ontwikkeling en instandhouding van het ‘rulebook’;

B. het bevorderen van de ontwikkeling en coördinatie van het afwikkelingsbeleid en
de  afwikkelingsplannen,  en  het  ontwikkelen  van  gemeenschappelijke
benaderingen voor de afwikkeling van falende financiële en kredietinstellingen
en financiële marktinfrastructuren;

C. het  bevorderen  dat  de  praktijken  op  het  gebied  van  toezicht  op  een
geconvergeerd  hoog  niveau  worden  gebracht,  zodat  regelgevings-  en
toezichtregels op gelijke wijze in alle lidstaten ten uitvoer worden gelegd;

D. het  over  de grenzen  en sectoren heen vaststellen  en analyseren van  trends,
potentiële  risico’s  en  zwakke  plekken  die  van  het  microprudentiële  niveau
afkomstig zijn;

E. het  onderhouden  en  ontwikkelen  van  het  gemeenschappelijke  kader  voor
toezichtrapportages,  en  het  versterken  van  haar  rol  als  een  EU-

1 Verordening (EU) nr. 1022/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) waarbij aan de Europese Centrale Bank 
specifieke taken worden opgedragen krachtens Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad.
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gegevensknooppunt  voor  het  verzamelen,  gebruiken  en  verspreiden  van
gegevens over banken in de EU;

F. het beschermen van consumenten en het bewaken van financiële innovatie;

G. het waarborgen van veilige, gemakkelijke en efficiënte betalingsdiensten in de
hele EU; en

H. haar  streven  om  een  competente,  verantwoordelijke  en  professionele
organisatie  te  zijn,  met  een  doeltreffend  ondernemingsbestuuren  efficiënte
processen.

 Onder het kopje ‘Activiteiten’ worden voor elk strategisch gebied het regelgevend kader en
de belangrijkste te leveren prestaties voor het komende jaar in detail beschreven.

 De specifieke  prioriteiten  en  termijnen  moeten  worden goedgekeurd  door  de  raad  van
toezichthouders van EBA,  die vóór 30 september 2015 het werkprogramma vaststelt  op
basis van een voorstel van de raad van bestuur.
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