IL-PROGRAMM TA’ ĦIDMA GĦALL-2019 TAL-EBA

SOMMARJU EŻEKUTTIV
Introduzzjoni
1. Skont ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi l-EBA, il-programm ta’ ħidma tal-EBA jipprovdi ħarsa ġenerali
komprensiva tal-għanijiet u tal-attivitajiet tal-Awtorità għal dawn is-snin li ġejjin skont il-mandat
tagħha u l-ambizzjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.
2. L-ippjanar tal-programm ta’ ħidma tal-EBA hu eżerċizzju essenzjali biex jiġi determinat il-fokus talħidma tal-EBA u fejn din għandha talloka r-riżorsi tagħha, li jippermetti prijoritizzazzjoni xierqa talkompiti tal-EBA għall-2019. Il-programm ta’ ħidma tal-EBA jinkludi l-programmi ta’ ħidma annwali
u dawk pluriennali tagħha.
3. Il-programm ta’ ħidma pluriennali għall-2019-2022 huwa ddefinit mill-oqsma strateġiċi li l-EBA
pproponiet għas-snin li ġejjin, u jiġbor fil-qosor l-għanijiet ewlenin derivati mill-mandati speċifikati
fir-regolament u mil-leġiżlazzjoni tas-settur bankarju rilevanti tal-UE.
4. Kull qasam strateġiku huwa kkomplementat bl-attivitajiet tal-programm ta’ ħidma annwali li jagħtu
d-dettalji tal-kompiti li għandhom jingħataw fis-sena u r-riżorsi meħtieġa għal dak il-għan. Dawn
jipprovdu trasparenza u responsabbiltà lill-partijiet ikkonċernati tal-EBA, li jservu fuq livelli interni
biex jgħaqqdu x-xogħol u l-proċessi fuq bażi ta’ kuljum mal-oqsma strateġiċi.
5. L-EBA tistenna numru konsiderevoli ta’ riformi leġiżlattivi mill-Kummissjoni (kif huwa diġà rifless
f’dan id-dokument), li ser jaffettwaw il-ħidma ppjanata għall-2019. Dawn huma (i) reviżjoni tas-CRR
u l-konsegwenzi tar-reviżjoni tal-BCBS tal-portafoll tan-negozjar, (ii) implimentazzjoni tat-TLAC; (iii)
segwitu relatat mad-diskussjoni dwar il-proporzjonalità fil-qafas regolatorju; u (iv) mandati
possibbli li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni dwar il-bonds koperti.
6. L-EBA rċeviet ukoll mandati ġodda li diġà huma inklużi f’dan id-dokument. Dawn huma (i) l-mandati
fuq il-qafas ta’ titolizzazzjoni fil-kuntest tas-CMU, li għandhom jiġu kkunsinnati fl-2019; (ii) ilmandati fuq l-NPLs; (iii) il-mandati fuq FinTech 1; u (iv) il-mandati dwar il-finanzi sostenibbli 2.
7. Barra minn hekk, l-applikazzjoni tal-Artikolu 50 fir-Renju Unit tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea
bdiet il-proċess ta’ sentejn għall-irtirar tiegħu mill-UE, li kellu impatt doppju fuq l-EBA u l-programm
ta' ħidma tiegħu. L-ewwelnett, l-EBA hija impenjata b'mod attiv fil-koordinazzjoni tal-ħidma tasCAs madwar l-ippjanar u tħejjija ta’ kontinġenza tal-istituzzjonijiet u analiżi tar-riskji u
implikazzjonijiet politiċi għall-istituzzjonijiet tal-UE, kif ukoll tikkoordina l-ħidma dwar
kooperazzjoni superviżorja bejn l-awtoritajiet, inkluż l-iżvilupp tal-mudelli tal-MoU. Barra minn
hekk, minħabba r-rilokazzjoni mistennija tal-EBA, Brexit jaffettwa sew ukoll l-operazzjonijiet talEBA stess. Għalhekk, ix-xogħol relatat ma’ Brexit jibqa' prijorità orizzontali għall-EBA fl-2019. It-tieni
nett, l-attivitajiet l-oħrajn tal-EBA jistgħu jiġu affettwati fil-futur u kwalunkwe bidla sostanzjali fil-
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https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en

IL-PROGRAMM TA’ ĦIDMA GĦALL-2019 TAL-EBA

programm ta’ ħidma ser tiġi kkomunikata fi żmien adegwat, sabiex tfittex tmexxija u approvazzjoni
mill-Bord ta’ Tmexxija u mill-Bord tas-Superviżuri.
8. Fit-12 ta’ Settembru 2018, il-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni 3 biex issaħħaħ il-qafas talUnjoni għal superviżjoni prudenzjali u AML għall-istituzzjonijiet finanzjarji. L-istrateġija, ibbażata
fuq analiżi minn Grupp ta’ Ħidma Konġunt bil-parteċipazzjoni tal-ASE, tiffoka primarjament fuq ittisħiħ tal-irwol tal-EBA bħala awtorità biex tindirizza l-ħasil tal-flus fil-livell tal-UE u tipproponi li
tassenja kompiti addizzjonali lill-EBA.
9. Finalment, fl-oqsma tas-servizzi ta’ pagament u tal-protezzjoni tal-konsumaturi, l-EBA ser tmexxi lattenzjoni tagħha lejn il-konverġenza tal-prattiki superviżorji, fir-rigward tal-linji gwida tal-EBA
dwar is-sorveljanza u l-governanza tal-prodotti kif ukoll il-perjodu tranżitorju tal-PSD2.

Il-missjoni tal-EBA
10.Il-missjoni tal-EBA hija li “jinbena qafas regolatorju u superviżorju uniku għas-settur bankarju kollu
fit-28 Stat Membru tal-UE, 4 sabiex jiġi żgurat Suq Uniku li huwa effiċjenti, trasparenti u stabbli li
minnu jibbenefikaw il-konsumaturi tagħha, in-negozji u l-ekonomija usa’ ”.
11.Il-kompitu prinċipali tal-EBA huwa li tikkontribwixxi, permezz tal-adozzjoni ta’ standards tekniċi u
linji gwida vinkolanti, għall-ħolqien tal-Ktieb wieħed tar-Regoli Ewropej fil-qasam bankarju. Il-Ktieb
Uniku tar-Regoli għandu l-għan li jipprovdi sett wieħed ta’ regoli prudenzjali armonizzati għallistituzzjonijiet finanzjarji madwar l-UE, li jgħin biex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali u li jipprovdi livell
għoli ta' protezzjoni għad-depożitanti, investituri u konsumaturi.
12.L-Awtorità għandha wkoll rwol importanti fil-promozzjoni tal-konverġenza tal-prattiki superviżorji
u ta’ riżoluzzjoni biex tiżgura applikazzjoni armonizzata ta’ regoli prudenzjali. Finalment, l-EBA
għandha l-mandat li tivvaluta r-riskji u l-vulnerabbiltajiet fis-settur bankarju tal-UE permezz, b’mod
partikolari, ta’ rapporti regolari tal-valutazzjoni tar-riskju u testijiet tal-istress madwar l-UE.
13.Kompiti oħrajn stabbiliti fil-mandat tal-EBA jinkludu:
•

investigazzjoni ta’ applikazzjoni allegatament inkorretta jew insuffiċjenti tal-liġi tal-UE
mill-awtoritajiet nazzjonali;

•

tieħu deċiżjonijiet diretti lejn CA individwali jew istituzzjonijiet finanzjarji
f'sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

•

medjazzjoni biex issolvi nuqqas ta’ qbil bejn s-CAs f'sitwazzjonijiet transkonfinali;

•

li taġixxi bħala korp konsultattiv indipendenti għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew
il-Kummissjoni;

•

tieħu rwol ewlieni fil-promozzjoni tat-trasparenza, is-sempliċità u l-ġustizzja fis-suq
għal prodotti jew servizzi finanzjarji tal-konsumatur fis-suq intern kollu.
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Il-pajjiżi taż-ŻEE u tal-EFTA ġew inklużi fl-2016.
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14.Biex twettaq dawn il-kompiti, l-EBA għandha l-mandat li tipproduċi numru ta’ dokumenti
regolatorji u mhux regolatorji, inklużi standards tekniċi vinkolanti, linji gwida,
rakkomandazzjonijiet, opinjonijiet u rapporti ad hoc jew regolari.

