
Összefoglaló 
Az Európai Bankhatóság 2022. évi munkaprogramja a társjogalkotóktól kapott meglévő és várható 
megbízatások, valamint az EBH alapító rendeletéből eredő feladatok figyelembevételével készült, 
beleértve az európai bankszektor jelenlegi helyzetének értékelését. 2022-ben az EBH 
messzemenően a 2021-ben végzett munkáját fogja folytatni. A bankokra vonatkozó releváns 
környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) keretrendszer további fejlesztése, valamint a Covid19 
mérlegeikre gyakorolt hatásának nyomon követése továbbra is kiemelt feladat lesz. Ezenkívül az 
EBH 2022. évi tevékenységének várhatóan fontos mozgatórugója lesz a Bázel III. keretrendszer 
Európai Unión belüli átültetése és az uniós digitális pénzügyi szolgáltatási stratégia1 végrehajtása, 
különösen a digitális működési rezilienciáról szóló rendeletre (DORA) és a kriptoeszközök piacairól 
szóló rendeletre (MiCA) irányuló jogalkotási javaslatok tekintetében. 

A 2022. évi munkaprogram azon öt vertikális és két horizontális stratégiai prioritás 
figyelembevételével készült, amelyeket az Európai Bankhatóság felügyeleti tanácsa 
2021 januárjában fogadott el a 2022–2024. évre vonatkozó egységes programozási dokumentum 
összefüggésében. A 2022. évi munkaprogram első verziója szerepelt az egységes programozási 
dokumentumban, ezúton pedig megerősítést nyer, kisebb kiigazításokkal a 2021 első felében 
megfigyelt fejlemények fényében. A munkaprogramhoz 2021. június végén az Arányossági 
Tanácsadó Bizottság (ACP) is észrevételekkel szolgált bizonyos sajátosságok figyelembevételére 
irányulóan (például a kis méretű és nem összetett intézmények vonatkozásában). A Hatóság 
emellett tekintetbe fogja venni az egész Unióban érvényes stratégiai felügyeleti prioritások új 
ciklusát, és friss munkatervet fog végrehajtani a partneri felülvizsgálatra vonatkozóan, mindkét 
esetben a 2022–2023-as időszakra, a frissített EBH-rendeletben (az európai felügyeleti hatóságok 
felülvizsgálatában) foglaltaknak megfelelően. 

2022. évi prioritások 

 

 
1 Digitális pénzügyi csomag | Európai Bizottság (europa.eu) 

ESG: eszközök biztosítása a kockázatok méréséhez és kezeléséhez   Covid19: a hatás nyomon követése és enyhítése

A pénzmosás és a 
terrorizmusfinans

zírozás elleni 
küzdelem: 

hozzájárulás az új 
uniós 

infrastruktúrához

Digitális 
reziliencia, 
pénzügyi 

technológia és 
innováció: az 
elemzés és az 

információmegosz
tás elmélyítése

Banki és 
pénzügyi 

adatok: az 
EUCLID 

kiaknázása

Az EU egészére 
kiterjedő 

stressztesztelési 
keretrendszer 

újbóli 
megvizsgálása és 

megerősítése

A prudenciális 
keretek nyomon 

követése és 
naprakésszé 

tétele a felügyelet 
és a szanálás 
tekintetében

https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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A többéves prioritások meghatározzák az EBH munkájának intenzitását. Ezek 25 fő tevékenység 
köré csoportosíthatók, amelyek közül 14 a szakpolitikához és a konvergenciához kapcsolódik, 5 a 
kockázatértékeléshez és az adatokhoz, 6 pedig a koordinációhoz és a támogatáshoz. A szinergiák és 
a hatékonyság előmozdítása érdekében a tevékenységek száma 2021-hez képest összességében 
30%-kal észszerűsödött, emellett az EBH 2021. június 1-jén szervezeti felépítését is kiigazította. 
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