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Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2018
Σύνοψη
1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση της ΕΑΤ, το πρόγραμμα εργασίας της
ΕΑΤ παρέχει μια συνολική επισκόπηση για τους στόχους της Αρχής και τις δραστηριότητες που θα
αναπτύξει τα προσεχή έτη σύμφωνα με την εντολή που της έχει ανατεθεί και τις φιλοδοξίες του
συμβουλίου διοίκησης.
2. Ο σχεδιασμός του προγράμματος εργασίας της ΕΑΤ είναι σημαντικός για τον καθορισμό του
σημείου εστίασης των εργασιών της ΕΑΤ και των τομέων όπου θα πρέπει να διατεθούν οι πόροι της,
διασφαλίζοντας την κατάλληλη ιεράρχηση των καθηκόντων της ΕΑΤ για το 2018. Το πρόγραμμα
εργασίας της ΕΑΤ περιλαμβάνει τα ετήσια και τα πολυετή προγράμματα εργασίας της.
3. Στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2018-2021 καθορίζονται οι στρατηγικοί τομείς που έχει
προτείνει η ΕΑΤ για τα προσεχή έτη και συνοψίζονται οι βασικοί στόχοι, οι οποίοι απορρέουν από
τις εντολές που προσδιορίζονται στον κανονισμό και από τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ για τον
τραπεζικό τομέα.
4. Κάθε στρατηγικός τομέας συνοδεύεται από δραστηριότητες του ετήσιου προγράμματος εργασίας,
στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν εντός του έτους
και οι πόροι που είναι αναγκαίοι για τον εκάστοτε σκοπό. Οι εν λόγω δραστηριότητες παρέχουν
διαφάνεια και λογοδοσία στα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΑΤ, συνδέοντας εσωτερικά τις καθημερινές
δραστηριότητες και διαδικασίες με τομείς στρατηγικής σημασίας.
5. Η ΕΑΤ αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικό αριθμό νομοθετικών μεταρρυθμίσεων
(όπως αποτυπώνεται στο παρόν έγγραφο), οι οποίες θα επηρεάσουν τις εργασίες που έχουν
προγραμματιστεί για το 2018. Σε αυτές περιλαμβάνονται: i) η επανεξέταση του κανονισμού για τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) και οι συνέπειες της αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου συναλλαγών
από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, ii) η εφαρμογή της συνολικής
ικανότητας απορρόφησης ζημιών, iii) η συνέχεια που θα δοθεί στη συζήτηση για την αναλογικότητα
στο ρυθμιστικό πλαίσιο και iv) οι πιθανές εντολές που απορρέουν από τη νομοθεσία περί
καλυμμένων ομολόγων.
6. Η ΕΑΤ έχει λάβει επίσης νέες εντολές που περιλαμβάνονται ήδη στο παρόν έγγραφο. Σε αυτές
περιλαμβάνονται: i) εντολές σχετικά με το πλαίσιο τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο της ένωσης
κεφαλαιαγορών, οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν το 2019 και ii) εντολές σχετικά με τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια.
7. Επιπλέον, με την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το
Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε η διετή διαδικασία εξόδου της χώρας από την ΕΕ. Οι δραστηριότητες
της ΕΑΤ θα επηρεαστούν και κάθε ουσιώδης τροποποίηση του προγράμματος εργασίας θα
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κοινοποιηθεί σε εύθετο χρόνο, με σκοπό την αναζήτηση καθοδήγησης και
έγκρισης από το Συμβούλιο Διοίκησης και το Συμβούλιο Εποπτών.
8. Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και της προστασίας των καταναλωτών, η ΕΤΑ θα
επικεντρωθεί στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της
ΕΑΤ σχετικά με την εποπτεία και διακυβέρνηση προϊόντων, καθώς και τη μεταβατική περίοδο της
αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2).

