
Σύνοψη 
Το πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2022 καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις εντολές που 
έχουν ανατεθεί και αναμένεται να ανατεθούν στην Αρχή από τους συννομοθέτες και τα καθήκοντα 
που απορρέουν από τον ιδρυτικό κανονισμό της ΕΑΤ, μεταξύ άλλων, την εκτίμησή της σχετικά με 
την τρέχουσα κατάσταση στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Το έργο της ΕΑΤ το 2022 θα 
αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό συνέχεια των εργασιών που εκτελέστηκαν το 2021. Η περαιτέρω 
ανάπτυξη ενός σχετικού περιβαλλοντικού, κοινωνικού και διακυβερνητικού (ESG) πλαισίου για τις 
τράπεζες, καθώς και η παρακολούθηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στους ισολογισμούς 
των τραπεζών θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Επιπλέον, η μεταφορά του 
πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στην ΕΕ και η εφαρμογή της ψηφιακής χρηματοοικονομικής 
στρατηγικής1 της ΕΕ, και ειδικότερα οι νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την Πράξη για την 
ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA) και τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων 
(MiCA), αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δραστηριότητα της ΕΑΤ το 2022. 

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πέντε κάθετες και τις 
δύο οριζόντιες στρατηγικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ 
τον Ιανουάριο του 2021 στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού για τα έτη 2022 έως 
2024. Στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού συμπεριλήφθηκε μια πρώτη έκδοση του 
προγράμματος εργασίας για 2022, η οποία εγκρίθηκε και προσαρμόστηκε ελαφρώς υπό το πρίσμα 
των εξελίξεων που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το πρόγραμμα εργασίας 
αξιοποίησε επίσης τη συνεισφορά της συμβουλευτικής επιτροπής αναλογικότητας (ΣΕΑ) στα τέλη 
Ιουνίου 2021, ώστε να ληφθούν υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες (όσον αφορά, για παράδειγμα, 
τα μικρά και μη πολύπλοκα ιδρύματα). Η Αρχή θα λάβει επίσης υπόψη έναν νέο κύκλο εποπτικών 
στρατηγικών προτεραιοτήτων σε επίπεδο Ένωσης και θα εφαρμόσει ένα νέο πρόγραμμα εργασίας 
για τις αξιολογήσεις από ομοτίμους για την περίοδο 2022-2023, σύμφωνα με την επικαιροποίηση 
του κανονισμού για τη σύσταση της ΕΑΤ («επανεξέταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών»). 

Προτεραιότητες για το 2022 

 

 
1 Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα — Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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Οι πολυετείς προτεραιότητες θα κατευθύνουν την ένταση των εργασιών της ΕΑΤ. Οι εργασίες 
αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 25 κύριες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 14 σχετίζονται 
με την πολιτική και τη σύγκλιση, 5 με την αξιολόγηση των κινδύνων και τα δεδομένα και με 6 τον 
συντονισμό και τη στήριξη. Για την προώθηση των συνεργειών και την ενίσχυση της 
αποδοτικότητας, ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων εξορθολογίστηκε κατά 30 % σε 
σύγκριση με το 2021 και η ΕΑΤ προχώρησε επίσης σε προσαρμογή της οργανωτικής της δομής την 
1η Ιουνίου 2021. 
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