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ΣΥΝΟΨΗ
Εισαγωγή
1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση της ΕΑΤ, το πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ παρέχει
μια συνολική επισκόπηση για τους στόχους της Αρχής και τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει τα
προσεχή έτη σύμφωνα με την εντολή που της έχει ανατεθεί.
2. Ο σχεδιασμός του προγράμματος εργασίας της ΕΑΤ είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή της
στρατηγικής της και την ιεράρχηση των καθηκόντων, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη
διάθεση των πόρων. Το πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ περιλαμβάνει τα ετήσια και τα πολυετή
προγράμματα εργασίας της.
3. Στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2020-2022 καθορίζονται οι στρατηγικές προτεραιότητες που έχει
προτείνει η ΕΑΤ για τα προσεχή έτη και συνοψίζονται οι βασικοί στόχοι, οι οποίοι απορρέουν από τις
εντολές που προσδιορίζονται στον κανονισμό και από τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ για τον τραπεζικό
τομέα.
4. Κάθε στρατηγικός τομέας συνοδεύεται από δραστηριότητες του ετήσιου προγράμματος εργασίας,
στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν εντός του έτους
και οι πόροι που είναι αναγκαίοι για τον εκάστοτε σκοπό. Οι εν λόγω δραστηριότητες παρέχουν
διαφάνεια και λογοδοσία στα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΑΤ, συνδέοντας εσωτερικά τις καθημερινές
δραστηριότητες και διαδικασίες με τομείς στρατηγικής σημασίας.
Παροχή στήριξης για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων μείωσης των κινδύνων και των παγκόσμιων
προτύπων στην ΕΕ
5. Το 2020 η ΕΑΤ θα εργαστεί εντατικά για τις εντολές που απορρέουν από τη δέσμη μέτρων μείωσης
των κινδύνων και αποσκοπούν στην παράδοση των κανονισμών επιπέδου 2 που απαιτούνται για την
εφαρμογή της νέας οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD), του νέου κανονισμού για τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) και της νέας οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των
τραπεζών (BRRD), παράλληλα με τη θέσπιση του καθεστώτος της οδηγίας και του κανονισμού για τις
επιχειρήσεις επενδύσεων (IFD/IFR) και της οδηγίας για τα καλυμμένα ομόλογα. Οι εν λόγω
κανονιστικές αλλαγές θα ακολουθούν σαφείς χάρτες πορείας και έχουν ως στόχο i) τη μείωση της
υπερβολικής μόχλευσης, ii) την αντιμετώπιση του μακροπρόθεσμου κινδύνου χρηματοδότησης, iii)
την αντιμετώπιση των κινδύνων αγοράς μέσω της αύξησης της ευαισθησίας του πλαισίου σε
παράγοντες κινδύνου και της ενίσχυσης της αναλογικότητας και iv) την ελάφρυνση του φόρτου
συμμόρφωσης για τα μικρότερα ιδρύματα.
6. Ένας βασικός τομέας θα είναι η εφαρμογή απαιτήσεων με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον
κίνδυνο αγοράς, σε συνέχεια των εργασιών της Βασιλείας για τη ριζική αναθεώρηση του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών (FRTB). Με τις τροποποιήσεις i) θα θεσπιστούν σαφέστεροι κανόνες
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής ώστε να αποφεύγεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, ii) θα αυξηθεί η
αναλογικότητα και iii) θα ενισχυθούν οι προϋποθέσεις για τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων με
σκοπό τη βελτίωση της συνέπειας και της συγκρισιμότητας της στάθμισης κινδύνων μεταξύ των
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τραπεζών. Η ΕΑΤ περιέγραψε αρχικά τις εκτιμήσεις της σχετικά με τα βασικά ζητήματα εφαρμογής
που αναμένεται να ανακύψουν από τις νέες προσεγγίσεις ως προς τον κίνδυνο αγοράς και τον
πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου στο έγγραφο προβληματισμού για την εφαρμογή των
αναθεωρημένων πλαισίων όσον αφορά τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο
αντισυμβαλλομένου στην ΕΕ, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2017. Η ΕΑΤ έχει
διαρθρώσει τις εργασίες της 1 σε αυτόν τον τομέα σε τέσσερα στάδια. Το 2020 σχεδιάζει να θέσει σε
εφαρμογή την απαίτηση υποβολής εκθέσεων (τυποποιημένη μέθοδος FRTB) και τα απαραίτητα
τμήματα των αναθεωρήσεων της FRTB για τη μέθοδο εσωτερικού υποδείγματος και την αντιμετώπιση
των θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλάγματος ή κίνδυνο
βασικού εμπορεύματος.
7. Μια άλλη βασική προτεραιότητα θα είναι η οριστικοποίηση του χάρτη πορείας της ΕΑΤ για την
προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB) 2 όσον αφορά τον υπολογισμό των ελάχιστων
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες
σχετικά με τις υπερβολικές διακυμάνσεις των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο,
οι οποίες οφείλονται στην εφαρμογή των εσωτερικών υποδειγμάτων. Η ολοκλήρωση του εν λόγω
χάρτη πορείας έχει ως στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των εσωτερικών
εκτιμήσεων κινδύνου και των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και τη
βελτίωση της διαφάνειας των υποδειγμάτων και των αποτελεσμάτων τους, προκειμένου να
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στα υποδείγματα IRB. Επομένως, ο χάρτης πορείας ενσωματώνει τρία
σκέλη εργασιών: i) επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου της προσέγγισης IRB, το οποίο εκτιμάται
ότι θα θέσει καλύτερα σε λειτουργία τις τεχνικές μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου για τα προσεχή
έτη· ii) διασφάλιση της εποπτικής συνέπειας, με κατάλληλη συγκριτική αξιολόγηση που θα καλύπτει
την ανάπτυξη υποδειγμάτων βάσει του ΔΠΧΑ 9· και iii) αύξηση της διαφάνειας βάσει τυποποιημένων
και συγκρίσιμων υποδειγμάτων.
8. Όσον αφορά τη νέα οδηγία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τον νέο κανονισμό για τις
επιχειρήσεις επενδύσεων, η ΕΑΤ θα επικεντρωθεί στην εκπλήρωση των εντολών της όσον αφορά τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις και τη σύνθεση των κεφαλαίων, την ενοποιημένη εποπτεία, την υποβολή
εκθέσεων, τη δημοσιοποίηση για τον τρίτο πυλώνα, τα κριτήρια για τα πιστωτικά ιδρύματα και τον
κίνδυνο συγκέντρωσης.
9. Ως απόρροια της νέας οδηγίας για τα καλυμμένα ομόλογα, η ΕΑΤ θα έχει τρεις εκθέσεις
παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς καλυμμένων ομολόγων, ισοδύναμη αξιολόγηση των
καλυμμένων ομολόγων από τρίτες χώρες και ανάπτυξη με δομές τύπου «conditional pass-through».
10.Παράλληλα με την επέκταση του κανονιστικού φάσματος της δέσμης μέτρων μείωσης των κινδύνων,
η ΕΑΤ θα συνεργαστεί με την Επιτροπή και στη συνέχεια με τους συννομοθέτες για την παροχή
στήριξης όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ στην ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας
ενδέχεται να κριθούν αναγκαία περαιτέρω στοιχεία για την τεκμηρίωση της νομοθετικής διαδικασίας,
επιπλέον της έκδοσης συμβουλών από την ΕΑΤ έως τα μέσα του 2019.

Χάρτης πορείας της ΕΑΤ για τις νέες προσεγγίσεις ως προς τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου:
https://eba.europa.eu/documents/10180/2844544/EBA+roadmap+for+the+new+market+and+counterparty+credit+risk+approaches.pdf
2 Έκθεση προόδου σχετικά με τον χάρτη πορείας IRB: https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-report-on-progress-made-on-its-roadmap-torepair-irb-models
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Παροχή αποτελεσματικών μεθοδολογιών και εργαλείων για την εποπτική σύγκλιση και την προσομοίωση
ακραίων καταστάσεων
11.Η εφαρμογή της δέσμης μέτρων μείωσης των κινδύνων, σε συνδυασμό με την προετοιμασία για την
εφαρμογή των νέων παγκόσμιων προτύπων στην Ευρώπη, προϋποθέτει μια σειρά σημαντικών
εργασιών επανεξέτασης των πολιτικών του δεύτερου πυλώνα για την ενίσχυση της σύγκλισης σε
επίπεδο εποπτείας. Η ΕΑΤ θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τις αναθεωρήσεις του δεύτερου
πυλώνα, την καλύτερη ενσωμάτωση της αναλογικότητας, τη συνοχή με τον πρώτο πυλώνα και το
επίπεδο εφαρμογής των πολιτικών που αφορούν τα κεφάλαια και τη ρευστότητα.
12.Η παρακολούθηση της εφαρμογής βασικών διατάξεων προληπτικής εποπτείας είναι σημαντική για
τις τράπεζες και την εποπτική σύγκλιση. Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις διατάξεις σχετικά
με τα ίδια κεφάλαια και την άντληση ρευστότητας, δίνοντας έμφαση στα κεφαλαιακά μέσα και στα
μέσα υποχρεώσεων, την κατάργηση της αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος για τα μέσα
ιδίων κεφαλαίων και τη χρήση διακριτικών ευχερειών στον τομέα των συναλλαγών ρευστότητας για
τον υπολογισμό του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR).
13.Η ΕΑΤ θα διενεργήσει μία ακόμη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με
την προηγούμενη απόφασή της για την καθιέρωση της διενέργειάς της ανά διετία. Η απόφαση για τη
διενέργεια της επόμενης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ το 2020 βασίστηκε
στην αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας των τραπεζών στην ΕΕ για την ενίσχυση των
κεφαλαιακών τους θέσεων. Δεν θα επέλθουν θεμελιώδεις αλλαγές στην προσέγγιση της
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί προσομοίωση
περιορισμένου βαθμού «από τη βάση προς την κορυφή». Ωστόσο, θα επέλθουν βελτιώσεις στη
μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των κυριότερων προτάσεων που υπέβαλαν
οι τράπεζες στο πλαίσιο της προηγούμενης προσομοίωσης. Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον,
η ΕΑΤ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς συμφεροντούχους για την εξέταση
δυνητικών θεμελιωδών μεταβολών στο πλαίσιο της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε
επίπεδο ΕΕ.
Μετάβαση προς έναν ολοκληρωμένο κόμβο δεδομένων και ένα απλουστευμένο πλαίσιο υποβολής
εκθέσεων σε επίπεδο ΕΕ
14.Η ΕΑΤ έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου του έργου EUCLID, που θα
εστιάσει στην αναβάθμιση της πλατφόρμας εποπτικών δεδομένων της ΕΑΤ, η οποία στηρίζει τη
συλλογή, την επικύρωση και την ακεραιότητα των δεδομένων, καθώς και την παρακολούθηση των
εκθέσεων. Η κλιμάκωση των εργασιών αυτών θα καθιερώσει την ΕΑΤ ως κόμβο δεδομένων σε
επίπεδο ΕΕ για την εξυπηρέτηση τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και του κοινού. Η ΕΑΤ θα εκπονήσει
επίσης μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολής εκθέσεων
σε επίπεδο ΕΕ.
Ιεράρχηση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως
πραγματικής προτεραιότητας για την ΕΕ
15.Η ΕΑΤ, σε συνεργασία με τις άλλες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, θα ενισχύσει τον ρόλο της στον
τομέα της εποπτείας της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις εθνικές αρχές, σύμφωνα με την
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ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ΕΑΤ θα συμβάλει στην αποτροπή της χρήσης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με τους ακόλουθους τρόπους:
α. θα συνεχίσει τις εργασίες της όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικών και την εποπτική
εφαρμογή και σύγκλιση·
β. θα ενισχύσει τον ρόλο της στο πλαίσιο της συλλογής, της ανάλυσης και της διάδοσης
πληροφοριών που αφορούν τόσο τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσο και την εποπτεία της
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
γ. θα είναι εξουσιοδοτημένη να ζητεί από τις εθνικές αρχές εποπτείας της καταπολέμησης
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας να ερευνούν πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ και να εξετάζουν
το ενδεχόμενο να ζητήσουν από κάποιο ίδρυμα να παύσει συγκεκριμένη συμπεριφορά·
δ. θα διενεργεί αξιολογήσεις και αξιολογήσεις από ομοτίμους όσον αφορά τις προσεγγίσεις
των εθνικών αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της εποπτείας της καταπολέμησης της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, ενώ θα αξιολογεί επίσης τους κινδύνους σε επίπεδο εθνικών αρμόδιων
αρχών·
ε. θα συνεργάζεται και θα επικοινωνεί με τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών
(ΜΧΠ), καθώς και με τους αντισυμβαλλόμενους τρίτων χωρών, για θέματα σχετικά με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Συμβολή στην άρτια ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας και βιωσιμότητας
16.Στις 8 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της
αειφόρου ανάπτυξης, στο οποίο καλούνται οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να στηρίξουν την
εφαρμογή του. Το 2020 η ΕΑΤ θα συνεχίσει να ενσωματώνει περιβαλλοντικές, κοινωνικές
παραμέτρους και παραμέτρους διακυβέρνησης στο πλαίσιο των γενικών εργασιών της και θα
ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της σχετικά με τη
δημοσιοποίηση και την αξιολόγηση κινδύνων στον τομέα των βιώσιμων χρηματοοικονομικών,
εργασίες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την κατάρτιση εγγράφου προβληματισμού για την
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραμέτρων και παραμέτρων διακυβέρνησης στη
διαχείριση κινδύνων και την εποπτεία (εντολές CRD και IFD). Η ΕΑΤ θα αναλάβει επίσης τις
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ταξινόμηση και την προληπτική αντιμετώπιση των στοιχείων
του ενεργητικού από πλευράς βιωσιμότητας (εντολές CRR και IFR). Επιπλέον, η ΕΑΤ θα παραδώσει
τεχνικά πρότυπα της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τη
δημοσιοποίηση (επενδυτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες συμβουλευτικής).
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17.Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να τηρεί τον χάρτη πορείας της σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία,
μέσω της παρακολούθησης της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας και της διασφάλισης της
τεχνολογικής ουδετερότητας των κανονιστικών διατάξεων, αξιολογώντας παράλληλα τον αντίκτυπό
τους στα επιχειρηματικά μοντέλα και τα κανονιστικά όρια. Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να ενισχύει το
ευρωπαϊκό φόρουμ φορέων διευκόλυνσης της καινοτομίας (EFIF), το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό
να προαχθεί η συνεργασία και να διευκολυνθεί η επέκταση της καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η
ΕΑΤ θα αναπτύξει επίσης θεματικές εργασίες σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (cryptoassets) και θα αξιολογήσει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός εναρμονισμένου πλαισίου δοκιμών για
την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.
Προώθηση ενός λειτουργικού πλαισίου εξυγίανσης
18.Όσον αφορά τη νέα οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD), η ΕΑΤ θα
εκπληρώσει τις εντολές της, δίνοντας προτεραιότητα στις εντολές που είναι καίριας σημασίας για την
έναρξη λειτουργίας του πλαισίου εξυγίανσης, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και
επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Η ΕΑΤ θα εστιάσει επίσης σε ορισμένες πρακτικές πτυχές που
απορρέουν από την πραγματική εμπειρία εφαρμογής και κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση
των αποφάσεων εξυγίανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσωση με ίδια μέσα.
Άλλα
19.Η ΕΑΤ θα εξακολουθήσει να προάγει την προστασία των καταναλωτών, δίνοντας συνέχεια στην
έκθεσή της του 2019 σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, παρακολουθώντας τη σύγκλιση της
εποπτικής δραστηριότητας και αξιολογώντας την εφαρμογή του συστήματος εγγύησης των
καταθέσεων (ΣΕΚ). Η ΕΑΤ θα εξακολουθήσει επίσης να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή
της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), δεδομένου ότι το 2020 θα αποτελέσει το
πρώτο πλήρες έτος κατά το οποίο οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από αυξημένες επιλογές και
αυξημένο ανταγωνισμό.
20.Η αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2020 και η ΕΑΤ θα
εργαστεί για την εφαρμογή των σχετικών αλλαγών στον ιδρυτικό κανονισμό της. Η ΕΑΤ θα αποκτήσει
νέες αρμοδιότητες στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (όπως αναφέρεται ανωτέρω), ενώ θα συγκροτηθεί επίσης εσωτερική επιτροπή
ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Επιπλέον, θα ανακύψουν πρόσθετα καθήκοντα στον τομέα της
προστασίας των καταναλωτών και στον τομέα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραμέτρων και
παραμέτρων διακυβέρνησης, καθώς και πρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από τον τεχνικό ρόλο
της ΕΑΤ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ισοδυναμίας.
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Η αποστολή της ΕΑΤ
21.H ΕΑΤ είναι επιφορτισμένη με τη δημιουργία ενός ενιαίου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου για
το σύνολο του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ, με στόχο να διασφαλίσει μια αποτελεσματική, διαφανή και
σταθερή ενιαία αγορά προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της ευρύτερης
οικονομίας.
22.Το κύριο καθήκον της ΕΑΤ είναι να συμβάλει, μέσω της έγκρισης δεσμευτικών τεχνικών προτύπων και
κατευθυντήριων γραμμών, στη δημιουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τον
τραπεζικό τομέα. Το ευρωπαϊκό ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων έχει ως στόχο να παράσχει ένα ενιαίο
σύνολο εναρμονισμένων κανόνων προληπτικής εποπτείας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε
ολόκληρη την ΕΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και παρέχοντας
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταθετών, των επενδυτών και των καταναλωτών.
23.Η ΕΑΤ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο προωθώντας τη σύγκλιση των πρακτικών εποπτείας και
εξυγίανσης ώστε να διασφαλίζεται η εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων προληπτικής εποπτείας.
Τέλος, η ΕΑΤ είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των κινδύνων και των τρωτών σημείων του
τραπεζικού τομέα της ΕΕ, ειδικότερα μέσω τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνων και
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
24.Μεταξύ των άλλων καθηκόντων που περιλαμβάνονται στην εντολή της ΕΑΤ είναι τα εξής:
•

διερευνά εικαζόμενη λανθασμένη ή ανεπαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τις
εθνικές αρχές·

•

λαμβάνει αποφάσεις που απευθύνονται σε μεμονωμένες αρμόδιες αρχές ή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

•

διαμεσολαβεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε υποθέσεις με
διασυνοριακή διάσταση·

•

ενεργεί ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή την Επιτροπή·

•

αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας, της απλότητας και της
δικαιοσύνης στην αγορά καταναλωτικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών
σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

25.Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, η ΕΑΤ εξουσιοδοτείται να παράγει μια σειρά από
κανονιστικά και μη κανονιστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών τεχνικών προτύπων,
κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων, γνωμοδοτήσεων και ad-hoc ή τακτικών εκθέσεων.
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