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EBA:s årliga
arbetsprogram 2016

Sammanfattning

 I det årliga arbetsprogrammet beskrivs och sammanfattas de viktigaste målen och resultaten
för  Europeiska  bankmyndigheten  (EBA)  för  det  kommande  året  när  det  gäller  de
arbetsuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 1

av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska
bankmyndigheten) och i relevant EU-lagstiftning för banksektorn.

 Planeringen i EBA:s arbetsprogram är ett viktigt steg för att fastställa inriktningen på EBA:s
arbete  och  hur  EBA  bör  fördela  sina  resurser,  vilket  gör  att  EBA  kan  göra  en  lämplig
prioritering  av  sina  uppgifter  för  2016  och  uppfylla  sitt  övergripande  uppdrag.
Arbetsprogrammet ger EBA:s intressenter insyn och möjlighet att utkräva ansvar. Det syftar
också till att internt koppla samman EBA:s dagliga verksamhet och processer med följande
strategiska områden:

A. Att spela en central roll i regleringsmässiga och politiska frågor i samband med
utvecklingen och underhållet av det enhetliga regelverket.

B. Att  främja  utveckling  och  samordning  av  avvecklingsstrategier  och
avvecklingsplaner,  och  att  utveckla  gemensamma strategier  för  avveckling  av
fallerande finans- och kreditinstitut och finansmarknadsinfrastrukturer.

C. Att  främja  konvergensen  av  tillsynspraxis  till  en  hög  nivå  för  att  se  till  att
reglerings- och tillsynsreglerna genomförs på samma sätt i alla medlemsstater.

D. Att  identifiera  och  analysera  gräns-  och  sektorsövergripande  tendenser,
potentiella risker och sårbarheter på nivån mikrotillsyn.

E. Att upprätthålla och utveckla den gemensamma ramen för tillsynsrapportering
och att stärka dess roll som ett datanav inom EU för insamling, användning och
spridning av uppgifter om EU:s banker.

F. Att skydda konsumenterna och övervaka finansiell innovation.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1022/2013 av den 22 oktober 2013 om 
ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet 
(Europeiska bankmyndigheten), när det gäller tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013.
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G. Att garantera säkra, enkla och effektiva betaltjänster inom EU.

H. Att se till att EBA blir en kompetent, ansvarsfull och professionell organisation
med effektiv bolagsstyrning och effektiva processer.

 Under rubriken ”verksamhet” beskrivs regelverket i detalj för varje strategiskt område och
de viktigaste resultat som ska uppnås under året.

 De särskilda prioriteringarna och tidsfristerna ska godkännas av EBA:s tillsynsstyrelse, som
senast den 30 september 2015 ska anta arbetsprogrammet utifrån förvaltningsstyrelsens
förslag.
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