WERKPROGRAMMA 2019 VAN EBA

SAMENVATTING
Inleiding
1. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van
24 november 2010 tot oprichting van EBA verschaft het werkprogramma van EBA een volledig
overzicht van haar doelstellingen en activiteiten voor de eerstvolgende jaren, conform haar
mandaat en de ambities van de raad van bestuur.
2. Voor EBA is de planning van haar werkprogramma van essentieel belang om te bepalen waarop zij
haar aandacht gaat richten en waaraan zij haar middelen moet toewijzen, zodat zij voor 2019 de
juiste prioriteiten stelt. Het werkprogramma van EBA omvat haar jaarlijkse werkprogramma en
meerjarenwerkprogramma.
3. Het meerjarenwerkprogramma 2019-2022 wordt bepaald door de strategische gebieden die EBA
voor de komende jaren heeft voorgesteld, en resumeert de belangrijkste doelen, op basis van de
in de verordening genoemde taken en de relevante EU-wetgeving voor de banksector.
4. Elk strategisch gebied wordt aangevuld met activiteiten van het jaarlijkse werkprogramma, waarbij
een beschrijving wordt gegeven van de taken die in het jaar moeten worden verricht en de
middelen die daartoe nodig zijn. Deze bieden de belanghebbenden van EBA transparantie en
verantwoording en doen intern dienst om dagelijkse werkzaamheden en processen aan haar
strategische gebieden te koppelen.
5. EBA verwacht van de Europese Commissie een aanzienlijk aantal wetgevingshervormingen (zoals
reeds in dit document tot uitdrukking komt), die van invloed zullen zijn op de geplande
werkzaamheden voor 2019. Dit betreft i) een evaluatie van de verordening kapitaalvereisten en de
gevolgen van de herziening door de BCBS van de handelsportefeuille; ii) de toepassing van TLAC;
iii) een vervolg van de discussie over evenredigheid in het regelgevingskader; en iv) eventuele
mandaten voortkomend uit de wetgeving over gedekte obligaties.
6. EBA heeft ook nieuwe mandaten ontvangen die al zijn opgenomen in dit document. Dit betreft i)
de mandaten voor het securitisatiekader in verband met de KMU, die in 2019 moeten zijn voltooid;
ii) de mandaten voor niet-renderende leningen; iii) de mandaten voor fintech 1; en iv) de mandaten
voor duurzame financiering 2.
7. Voorts is als gevolg van de inwerkingstelling van artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie door het VK het twee jaar durende proces voor vertrek uit de EU begonnen, hetgeen
een tweeledig effect heeft op EBA en haar werkprogramma. Ten eerste houdt EBA zich actief bezig
met de coördinatie van de werkzaamheden van de bevoegde autoriteiten rond de noodplanning
en paraatheid van instellingen, en de analyse van risico's en beleidsimplicaties voor de EUinstellingen, en coördineert zij de werkzaamheden inzake samenwerking tussen de autoriteiten op
het gebied van toezicht, met inbegrip van de ontwikkeling van templates voor memoranda van
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overeenstemming. Gezien de verwachte verhuizing van EBA heeft de Brexit bovendien ook
aanzienlijke gevolgen voor de eigen werkzaamheden van EBA. Derhalve blijven de werkzaamheden
in verband met de Brexit in 2019 een horizontale prioriteit voor EBA. Ten tweede heeft de Brexit
in de toekomst mogelijk gevolgen voor de overige werkzaamheden van EBA. Substantiële
wijzigingen in haar werkprogramma zullen tijdig worden doorgegeven met het oog op sturing en
goedkeuring door de raad van bestuur en de raad van toezichthouders.
8. Op 12 september 2018 heeft de Commissie een mededeling 3 gepubliceerd om het kader van de
Unie voor prudentieel en AML-toezicht op financiële instellingen te versterken. De strategie, die
gebaseerd is op een analyse door een gezamenlijke werkgroep waaraan de ETA heeft
deelgenomen, is in de eerste plaats gericht op het versterken van de rol van EBA als autoriteit voor
de aanpak van witwaspraktijken op EU-niveau, en er wordt in voorgesteld extra taken aan EBA toe
te wijzen.
9. Tot slot gaat EBA op de gebieden betalingsdiensten en consumentenbescherming meer aandacht
besteden aan de convergentie van toezichtpraktijken, met betrekking tot de richtsnoeren van EBA
voor producttoezicht en governance, en de overgangsperiode van PSD2.

De opdracht van EBA
10.EBA heeft als opdracht „het tot stand brengen van één regelgevend en toezichthoudend kader voor
de gehele banksector in de 28 EU-lidstaten 4, om een efficiënte, transparante en stabiele interne
markt te waarborgen die ten goede komt aan consumenten, bedrijven en de economie in het
algemeen”.
11.EBA heeft als hoofdtaak met de vaststelling van bindende technische normen en richtsnoeren bij
te dragen tot de totstandkoming van een gemeenschappelijk Europees 'rulebook' voor de
banksector. Met het gemeenschappelijke 'rulebook' wordt gestreefd naar gemeenschappelijke,
geharmoniseerde prudentiële regels voor financiële instellingen in de gehele EU, die bijdragen tot
gelijke voorwaarden en een goede bescherming van inleggers, investeerders en consumenten.
12.EBA speelt voorts een belangrijke rol in de bevordering van de convergentie van toezicht- en
afwikkelingspraktijken met het oog op een geharmoniseerde toepassing van de prudentiële regels.
Tot slot heeft EBA tot taak de risico's en kwetsbare aspecten van de Europese banksector te
beoordelen, vooral aan de hand van regelmatige risicobeoordelingsverslagen en EU-brede
stresstests.
13.Andere in het mandaat van EBA vastgestelde taken zijn onder meer:
•

gevallen onderzoeken waarin nationale autoriteiten het EU-recht op onjuiste of
ontoereikende wijze zouden hebben toegepast;

•

in noodsituaties besluiten nemen die aan individuele bevoegde autoriteiten of
financiële instellingen worden gericht;
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•

bemiddelen om in grensoverschrijdende situaties meningsverschillen tussen de
bevoegde autoriteiten te schikken;

•

optreden als onafhankelijk adviesorgaan van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie;

•

een leidende rol spelen bij het bevorderen van transparantie, eenvoud en billijkheid
op de markt voor financiële producten of diensten aan consumenten in de gehele
interne markt.

14.Om deze taken uit te voeren, is EBA belast met de opstelling van een aantal regelgevende en nietregelgevende documenten, waaronder bindende technische normen, richtlijnen, aanbevelingen,
adviezen en ad-hoc- of periodieke verslagen.

