
Kommenteeritud kokkuvõte 
EBA 2022. aasta tööprogrammi koostamisel on arvesse võetud olemasolevaid ja oodatavaid volitusi 
kaasseadusandjatelt ning EBA asutamismäärusest tulenevaid ülesandeid, sealhulgas Euroopa 
pangandussektori praeguse olukorra hinnangut. Suures osas jätkab EBA tegevus 2022. aastal 
2021. aastal tehtut. Jätkuvalt on esiplaanil pankade asjakohase keskkonna-, sotsiaal- ja 
juhtimisraamistiku edasiarendamine ning COVID-19 mõju jälgimine nende bilansile. Lisaks on EBA 
2022. aasta tegevuse üheks oluliseks ajendiks Basel III raamistiku ülevõtmine ELis ja ELi digitaalse 
finantsstrateegia1 rakendamine, eelkõige digitaalse tegevuskerksuse õigusakti (DORA) ja 
krüptovaraturgude määruse (MiCA) seadusandlikud ettepanekud. 

2022. aasta tööprogrammi koostamisel võeti arvesse viit vertikaalset ja kaht horisontaalset 
strateegilist prioriteeti, mille EBA järelevalvenõukogu kiitis heaks 2021. aasta jaanuaris aastate 
2022–2024 ühtse programmdokumendi raames. 2022. aasta tööprogrammi esimene versioon lisati 
ühtsesse programmdokumenti ning seda kinnitatakse ja kohandatakse mõnevõrra, arvestades 
2021. aasta esimesel poolaastal täheldatud arenguid. Töörühm sai kasu ka proportsionaalsuse 
nõuandekomitee panusest 2021. aasta juuni lõpus, et võtta arvesse teatud iseärasusi (nt väikeste 
ja mittekeerukate krediidiasutuste või investeerimisühingute korral). EBA võtab arvesse ka kogu 
liitu hõlmavate järelevalveliste strateegiliste prioriteetide uut tsüklit ja rakendab uue vastastikuse 
eksperdihinnangu töökava aastateks 2022–2023, nagu on nõutud EBA määruse ajakohastuses 
(edaspidi „Euroopa järelevalveasutuste läbivaatamine“). 

2022. aasta prioriteedid 

 

 

 

 
1 Digirahanduse pakett | Euroopa Komisjon (europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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EBA tegevuse intensiivsus sõltub mitmeaastastest prioriteetidest. Need jagunevad 
25 põhitegevuseks, millest 14 on seotud poliitika ja lähenemisega, 5 riskihindamise ja -andmetega 
ning 6 koordineerimise ja toetamisega. Sünergiate ja tõhususe edendamiseks ühtlustati tegevuste 
koguarvu 2021. aastaga võrreldes 30% võrra ning EBA kohandas 1. juunil 2021 ka oma 
organisatsioonistruktuuri. 
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