
Sammanfattning av EBA:s arbetsprogram 
för 2023 
När EBA:s arbetsprogram för 2023 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. 

Mot bakgrund av detta har vissa verksamheter och arbetsuppgifter fastställts i enlighet med de 
vertikala och horisontella strategiska prioriteringar som godkändes av EBA:s tillsynsstyrelse i januari 
2022 för åren 2023–2025 i myndighetens samlade programdokument. Dessa prioriteringar kommer 
att vara vägledande för hur intensivt det arbete som krävs för att fullgöra myndighetens olika mandat 
och uppgifter kommer att vara och hur det kommer att organiseras. Mandaten och uppgifterna delas 
in i 19 huvudsakliga verksamheter, varav 10 avser politik och konvergens, 5 riskbedömning och data 
och 4 styrning, samordning och stöd. 

I arbetsprogrammet har vi dragit nytta av de rekommendationer som EBA:s rådgivande kommitté 
för proportionalitet utfärdade i juli 2022. Vi kommer att ta hänsyn till dessa synpunkter under 
arbetsprogrammets genomförandefas, och i EBA:s årsrapport för 2023 kommer vi att ta upp hur vi 
använt oss av dem. 

Jämfört med arbetsprogrammet för 2022 har justeringar införts för att spegla de nya mandat som 
förutses under 2023, särskilt de politiska överenskommelser som nåtts om texterna i DORA-
förordningen och förordningen om marknader för kryptotillgångar. Då det saknas särskilda resurser 
för att arbeta med förberedelserna för denna nya lagstiftning har dessutom omprioriteringar 
planerats på andra områden. 

Ytterligare ansträngningar har också gjorts för att dra ner på och strama upp verksamheterna för att 
tydliggöra hur de bidrar till EBA:s prioriteringar. På så sätt möjliggörs bättre organisering och 
samordning av EBA:s nuvarande och nya mandat och verksamheterna anpassas till den 
omorganisering som genomfördes 2022. 

Efter att ha gett en översikt över de fleråriga prioriteringarna fokuserar vi i första kapitlet av EBA:s 
arbetsprogram för 2023 på prioriteringarna för året. Andra kapitlet innehåller uppgifter om de 
verksamheter som EBA kommer att genomföra under 2023. För var och en av de 19 verksamheterna 
ges en kort beskrivning av arbetet och prioriteringarna som de bidrar till samt en översikt över de 
viktigaste resultaten som ska uppnås och tidpunkten för dem. Arbetsuppgifter som kan komma att 
omprioriteras på grund av de ovannämnda resursbegränsningarna har fastställts. Två bilagor, varav 
den ena innehåller ett organisationsschema och den andra resursfördelningen per verksamhet, 
kompletterar EBA:s arbetsprogram för 2023. 
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