
Sammanfattning 
När EBA:s arbetsprogram för 2022 utarbetats har hänsyn tagits till medlagstiftarnas befintliga och 
förväntade mandat och de arbetsuppgifter som följer av EBA:s inrättandeförordning, däribland 
bedömningen av den aktuella situationen för den europeiska banksektorn. EBA:s arbete under 
2022 kommer till stor del att vara en fortsättning på det arbete som utfördes under 2021. 
Vidareutvecklingen av en ram för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning som riktar sig till banker 
och övervakningen av effekterna av covid-19 på deras balansräkningar kommer även i 
fortsättningen att stå i förgrunden. Införlivandet av Basel III-regelverket i EU och genomförandet 
av EU:s digitala finansiella strategi1, särskilt förslagen till rättsakt om digital operativ motståndskraft 
för finanssektorn (DORA-förordningen) och förordning om marknader för kryptotillgångar, 
förväntas vidare bli viktiga drivkrafter för EBA:s verksamhet under 2022. 

Arbetsprogrammet för 2022 bygger på de fem vertikala och två horisontella strategiska 
prioriteringarna som EBA:s tillsynsstyrelse godkände i januari 2021 inom ramen för det samlade 
programdokumentet för åren 2022–2024. En första version av arbetsprogrammet för 2022 har 
inkluderats i det samlade programdokumentet. Dessa dokument bekräftas härmed och mindre 
justeringar har gjorts i dem med anledning av utvecklingen under första halvåret 2021. Den 
rådgivande kommittén för proportionalitet bidrog också till arbetsprogrammet i slutet av juni 2021, 
för att ta hänsyn till vissa särskilda aspekter (som bland annat rör små och icke-komplexa institut). 
Myndigheten kommer också att ta hänsyn till en ny cykel av unionsomfattande strategiska 
tillsynsprioriteringar och genomföra en ny arbetsplan för inbördes granskning för perioden 2022–
2023 i enlighet med uppdateringen av EBA-förordningen (de europeiska tillsynsmyndigheternas 
granskning). 
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1 Paketet för digitalisering av finanssektorn | Europeiska kommissionen (europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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De fleråriga prioriteringarna kommer att styra intensiteten i EBA: arbete. De kan delas in i 
25 huvudsakliga verksamheter, varav 14 avser politik och konvergens, 5 riskbedömning och data 
och 6 samordning och stöd. För att främja synergier och effektivitet rationaliserades det totala 
antalet verksamheter med 30 procent jämfört med 2021. EBA justerade också sin 
organisationsstruktur den 1 juni 2021. 
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