
Resumé 
EBA's arbejdsprogram for 2022 er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende og forventede 
mandater fra medlovgiverne og de opgaver, der skal varetages i kraft af EBA's 
oprettelsesforordning, herunder vurderingen af den nuværende situation i den europæiske 
banksektor. EBA's arbejde i 2022 vil i vid udstrækning være en fortsættelse af det arbejde, der blev 
udført i 2021. Der vil fortsat være fokus på videreudvikling af en relevant miljømæssig, social og 
ledelsesmæssig ramme (ESG) for banker og overvågning af indvirkningen af covid-19 på deres 
balancer. Desuden forventes indførelsen af Basel III-rammen i EU og gennemførelsen af EU's 
digitale finansielle strategi1, navnlig lovforslagene vedrørende digital operationel 
modstandsdygtighed (DORA) og markeder for kryptoaktiver (MiCA), at få stor betydning for EBA's 
aktiviteter i 2022. 

Arbejdsprogrammet for 2022 bygger på de fem vertikale og to horisontale strategiske prioriteter, 
som EBA's tilsynsråd godkendte i januar 2021 i forbindelse med 
enhedsprogrammeringsdokumentet for perioden 2022-2024. En første udgave af 
arbejdsprogrammet for 2022 blev medtaget i enhedsprogrammeringsdokumentet. Dokumenterne 
valideres hermed og justeres en smule i lyset af udviklingen i første halvdel af 2021. Det rådgivende 
udvalg for proportionalitet bidrog også til arbejdsprogrammet i slutningen af juni 2021 for at tage 
hensyn til visse særlige forhold (som blandt andet vedrører små og ikkekomplekse institutter). 
Myndigheden vil desuden tage hensyn til en ny cyklus af strategiske tilsynsprioriteter i Unionen og 
gennemføre en ny arbejdsplan for peerevaluering for perioden 2022-2023 i overensstemmelse med 
ajourføringen af EBA-forordningen ("ESA'ernes revision"). 

Prioriteter for 2022 

 

 

 
1 Pakke om digital finans | Europa-Kommissionen (europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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De flerårige prioriteter vil være retningsgivende for intensiteten i EBA's arbejde. De kan inddeles i 
25 hovedaktiviteter, hvoraf 14 vedrører politik og konvergens, 5 risikovurdering og data og 6 
koordinering og støtte. For at fremme synergier og effektivitet blev det samlede antal aktiviteter 
rationaliseret med 30 % i forhold til 2021. EBA tilpassede også sin organisationsstruktur den 1. juni 
2021. 
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