
 

Samenvatting van het EBA-
werkprogramma voor 2023 
In het werkprogramma van EBA voor 2023 wordt 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 actuele situatie in de Europese bankensector. 

Tegen die achtergrond zijn specifieke activiteiten en taken vastgesteld overeenkomstig de verticale 
en horizontale strategische prioriteiten die in januari 2022 door de raad van toezichthouders van 
EBA in het enkelvoudig programmeringsdocument (EPD) van de Autoriteit zijn goedgekeurd voor de 
jaren 2023-2025. Die prioriteiten zullen bepalend zijn voor de intensiteit en de organisatie van de 
werkzaamheden die nodig zijn om de verschillende mandaten en taken uit te voeren. Deze zijn 
gegroepeerd in 19 hoofdactiviteiten, waarvan er 10 betrekking hebben op beleid en convergentie, 5 
op risicobeoordeling en gegevens en 4 op governance, coördinatie en ondersteuning. 

De aanbevelingen van het Adviescomité inzake evenredigheid (ACS) van EBA van juli 2022 zijn in het 
werkprogramma verwerkt. Met deze input zal rekening worden gehouden tijdens de uitvoeringsfase 
van het werkprogramma en in het EBA-jaarverslag voor 2023 zal worden beschreven op welke wijze 
aan die aanbevelingen gevolg is gegeven. 

Ten opzichte van het werkprogramma voor 2022 zijn aanpassingen doorgevoerd om rekening te 
houden met de in 2023 verwachte nieuwe mandaten, met name in verband met de politieke 
akkoorden die zijn bereikt over de wetgevingsvoorstellen betreffende digitale operationele 
veerkracht (DORA) en markten in cryptoactiva (MiCA), terwijl op grond van het gebrek aan specifieke 
middelen voor de voorbereiding van deze nieuwe wetgeving herprioriteringen op andere gebieden 
gepland zijn. 

Er zijn ook verdere inspanningen geleverd om de activiteiten te beperken en te stroomlijnen door na 
te gaan hoe zij bijdragen aan de prioriteiten van EBA, om zo voor een betere organisatie en 
coördinatie van de bestaande en nieuwe mandaten van EBA te zorgen en de activiteiten uiteindelijk 
beter te kunnen afstemmen op de in 2022 ingevoerde reorganisatie. 

Na een overzicht van de meerjarenprioriteiten wordt in het eerste hoofdstuk van het 
werkprogramma van EBA voor 2023 aandacht besteed aan de prioriteiten voor dat jaar. In het 
tweede hoofdstuk wordt nader ingegaan op de activiteiten die EBA in 2023 zal uitvoeren, waarbij 
beknopt wordt beschreven aan welke werkzaamheden en prioriteiten elk van de 19 activiteiten 
bijdraagt en een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste te leveren outputs en het tijdschema 
daarvoor. Bovendien wordt aangegeven voor welke taken eventueel een herprioritering nodig is als 
gevolg van het hierboven bedoelde gebrek aan middelen. Het werkprogramma van EBA voor 2023 
wordt aangevuld met twee bijlagen: één met een organigram, de tweede met de toewijzing van 
middelen per activiteit. 
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