
Samenvatting 
EBA heeft bij de opstelling van haar werkprogramma voor 2022 rekening gehouden met de 
mandaten die haar door de medewetgevers reeds zijn opgedragen of naar verwachting binnenkort 
zullen worden opgedragen, alsook met de taken die voortvloeien uit haar oprichtingsverordening, 
waaronder de beoordeling van de huidige situatie in de Europese bankensector. De 
werkzaamheden die EBA in 2022 zal verrichten, zijn grotendeels een voortzetting van de in 2021 
verrichte werkzaamheden. Het verder ontwikkelen van relevante ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG-criteria) voor banken en het monitoren van de impact van COVID-19 op 
hun balansen blijven hoog op de agenda staan. Bovendien zullen de omzetting van Bazel III in de 
EU en de uitvoering van de digitale financiële strategie van de EU1, met name de 
wetgevingsvoorstellen betreffende digitale operationele veerkracht (DORA) en markten in 
cryptoactiva (MiCA), naar verwachting belangrijke zwaartepunten van de activiteiten van EBA in 
2022 zijn. 

Het werkprogramma voor 2022 is opgebouwd rond de vijf verticale en twee horizontale 
strategische prioriteiten die de raad van toezichthouders van EBA in januari 2021 in het kader van 
het enkelvoudig programmeringsdocument (EPD) voor de jaren 2022-2024 heeft goedgekeurd. Een 
eerste versie van het werkprogramma voor 2022 is in het EPD opgenomen; beide documenten 
worden hierbij bevestigd en in het licht van de in de eerste helft van 2021 waargenomen 
ontwikkelingen licht aangepast. Ook is de inbreng van de ACS-landen van eind juni 2021 verwerkt 
in het werkprogramma om rekening te houden met bepaalde specifieke kenmerken (zoals voor 
zogeheten SNCI-leningen). EBA zal ook rekening houden met een nieuwe cyclus van strategische 
toezichtsprioriteiten op het niveau van de EU en zal een nieuw werkplan voor collegiale toetsing 
uitvoeren, beide voor de periode 2022-2023, zoals beoogd bij de actualisering van de EBA-
verordening (“ESA-evaluatie”). 

Prioriteiten voor 2022 

 

 
1 Pakket digitaal geldwezen | Europese Commissie (europa.eu) 

ESG: instrumenten voor het meten en beheren van risico’s aanreiken   COVID-19: monitoring en beperking van de gevolgen
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en


VERSLAG VAN EBA OVER FINANCIËLE EDUCATIE 2019/2020 

 

 

De intensiteit van de werkzaamheden van de EBA zal worden bepaald door de meerjarige 
prioriteiten. Deze kunnen worden gegroepeerd in 25 hoofdactiviteiten, waarvan er 14 verband 
houden met beleid en convergentie, 5 met risicobeoordeling en -gegevens en 6 met coördinatie en 
ondersteuning. Om synergieën en efficiëntie te bevorderen, is het totale aantal activiteiten ten 
opzichte van 2021 gestroomlijnd en met 30 % verminderd. Bovendien heeft EBA haar 
organisatiestructuur op 1 juni 2021 aangepast. 
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