
Resumé af EBA's arbejdsprogram for 
2023 
EBA's arbejdsprogram for 2023 er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende og forventede 
mandater fra medlovgiverne, og de opgaver, der skal varetages i henhold til EBA's 
oprettelsesforordning, herunder vurderingen af den nuværende situation i den europæiske 
banksektor. 

Med udgangspunkt heri er der blevet fastlagt specifikke aktiviteter og opgaver i overensstemmelse 
med de vertikale og horisontale strategiske prioriteter, som EBA's tilsynsråd godkendte i januar 2022 
i forbindelse med det samlede programmeringsdokument for perioden 2023-2025. Disse prioriteter 
vil være retningsgivende for intensiteten og tilrettelæggelsen af det arbejde, der er nødvendigt for 
at varetage de forskellige mandater og opgaver. Sidstnævnte kan inddeles i 19 hovedaktiviteter, 
hvoraf 10 vedrører politik og konvergens, 5 risikovurdering og data, og 4 ledelse, koordinering og 
støtte. 

I arbejdsprogrammet har vi draget nytte af de anbefalinger, EBA's rådgivende udvalg om 
proportionalitet bidrog med i juli 2022. Disse anbefalinger vil vi tage hensyn til, når 
arbejdsprogrammet skal gennemføres, og i EBA's årsrapport for 2023 vil vi informere om, hvordan vi 
har udmøntet dem. 

I forhold til arbejdsprogrammet for 2022 har vi foretaget justeringer for at afspejle de nye mandater, 
der forventes i 2023, navnlig i forbindelse med de politiske aftaler, der er indgået om DORA- og MiCA-
teksterne. Da der ikke er afsat øremærkede ressourcer til at arbejde med forberedelserne til denne 
nye lovgivning, har vi planlagt omprioriteringer på andre områder. 

Vi har også gjort en yderligere indsats for at reducere og strømline aktiviteterne, så det bliver 
tydeligere, hvordan de bidrager til EBA's prioriteter. På den måde kan vi også bedre organisere og 
koordinere EBA's eksisterende og nye mandater og i sidste ende bringe aktiviteterne i bedre 
overensstemmelse med den omstrukturering, der blev lanceret i 2022. 

Efter en oversigt over de flerårige prioriteter fokuserer vi i første kapitel af EBA's arbejdsprogram for 
2023 på prioriteterne for året. I andet kapitel redegør vi nærmere for de aktiviteter, EBA vil 
gennemføre i 2023. For hver af de 19 aktiviteter gives der en kort beskrivelse af arbejdet, og de 
prioriteter, de bidrager til, samt en oversigt over de vigtigste resultater, der skal opnås, og hvornår. 
De opgaver, der kan omprioriteres som resultat af de førnævnte ressourcebegrænsninger, er blevet 
udpeget. Til sidst i EBA's arbejdsprogram for 2023 er der vedhæftet 2 bilag, hvoraf det ene indeholder 
et organigram og det andet ressourcefordelingen pr. aktivitet. 
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