EBA:S ARBETSPROGRAM 2019

SAMMANFATTNING
Inledning
1. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den
24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska
bankmyndigheten) ger arbetsprogrammet en allsidig överblick över EBA:s mål och verksamhet för
de kommande åren i överensstämmelse med myndighetens uppdrag och förvaltningsstyrelsens
ambitioner.
2. Planeringen i EBA:s arbetsprogram utgör ett viktigt steg för att fastställa hur EBA bör inrikta sitt
arbete och fördela sina resurser, så att EBA kan prioritera sina uppgifter för 2019 på bästa sätt.
EBA:s arbetsprogram omfattar EBA:s årliga och fleråriga arbetsprogram.
3. Det fleråriga arbetsprogrammet 2019–2022 har fastställts enligt EBA:s förslag på strategiska
områden för de kommande åren och sammanfattar de viktigaste målen som kan härledas ur de
uppdrag som anges i förordningen och i relevant EU-lagstiftning för banksektorn.
4. Varje strategiskt område kompletteras med verksamhet enligt det årliga arbetsprogrammet som i
detalj redogör för de arbetsuppgifter som ska utföras under året och de resurser som krävs i det
syftet. Arbetsprogrammet ger EBA:s intressenter insyn och möjlighet att utkräva ansvar. Det syftar
också till att internt koppla samman den dagliga verksamheten och processer med strategiska
områden.
5. EBA förväntar sig ett stort antal lagstiftningsreformer från kommissionen (vilket redan återspeglas
i detta dokument) som kommer att påverka det planerade arbetet för 2019. Dessa består av i) en
översyn av kapitalkravsförordningen och av följderna av Baselkommitténs granskning av
handelslager, ii) genomförandet av TLAC (den totala kapaciteten att absorbera förluster), iii) en
uppföljning av diskussionen om proportionalitetsprincipen i regelverket och iv) möjliga uppdrag
med ursprung i lagstiftningen om säkerställda obligationer.
6. EBA har även fått nya uppdrag som redan ingår i detta dokument. Det rör sig om i) uppdragen för
värdepapperisering inom ramen för kapitalmarknadsunionen, som ska genomföras under 2019, ii)
uppdragen avseende nödlidande lån, iii) uppdragen avseende finansteknik 1 samt iv) uppdragen
avseende hållbara finanser 2.
7. När Förenade kungariket aktiverade artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen påbörjades
dessutom det tvååriga förfarandet för landets utträde ur EU, vilket påverkar EBA och dess
arbetsprogram på två sätt. För det första deltar EBA aktivt såväl i samordningen av de behöriga
myndigheternas arbete med institutionernas beredskap och planering inför oförutsedda händelser
samt analys av risker och de politiska följderna för EU-institutionerna, som i samordningen av
myndigheternas tillsynssamarbete genom att bland annat ta fram mallar till samförståndsavtal.
Dessutom påverkar brexit EBA:s egna arbete till följd av den förväntade omlokaliseringen. Det
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brexit-relaterade arbetet kommer därför att vara en övergripande prioritering för EBA även under
2019. För det andra kan EBA:s övriga verksamhet komma att påverkas framöver och eventuella
väsentliga ändringar av arbetsprogrammet kommer att meddelas i god tid, i syfte att uppnå
styrning och godkännande från förvaltningsstyrelsen och tillsynsstyrelsen.
8. Den 12 september 2018 offentliggjorde kommissionen ett meddelande 3 om ett starkare EUregelverk för stabilitetstillsyn och penningtvättstillsyn över finansinstitut. Strategin bygger på en
analys från en gemensam arbetsgrupp, där EBA deltog, och handlar framför allt om att stärka EBA
i rollen som den myndighet som ansvarar för att få bukt med penningtvätt på EU-nivå. Den
innehåller förslag om att EBA ska åläggas fler uppgifter.
9. Slutligen kommer EBA att, inom områdena betaltjänster och konsumentskydd, rikta om sin
uppmärksamhet mot konvergens avseende tillsynsmetoder, vad gäller EBA:s riktlinjer om
produkttillsyn och produktstyrning samt övergångsperioden för det andra betaltjänstdirektivet.

EBA:s uppdrag
10.EBA:s uppdrag är att bygga ett enhetligt regelverk och tillsynsramar för hela banksektorn i EU:s 28
medlemsstater 4 för att trygga en effektiv, transparent och stabil inre marknad till fördel för
konsumenter, företag och ekonomin som helhet.
11.EBA:s huvudsakliga uppgift är att bidra till skapandet av det enhetliga europeiska regelverket för
bankverksamhet genom att anta bindande tekniska standarder och riktlinjer. Det enhetliga
regelverket syftar till att tillhandahålla en gemensam regelbok med harmoniserade
stabilitetstillsynsregler för finansinstituten i hela EU för att på så vis bidra till att skapa lika villkor
och en hög nivå av skydd för insättare, investerare och konsumenter.
12.Myndigheten spelar också en viktig roll för att främja en enhetlig tillsynspraxis och därmed säkra
en harmoniserad tillämpning av tillsynsreglerna. I EBA:s uppdrag ingår slutligen att bedöma risk
och sårbarhet i EU:s banksektor, framför allt genom regelbundna riskbedömningsrapporter och
Europaomfattande stresstester.
13.Andra uppgifter som ingår i EBA:s uppdrag är bland annat att
•

utreda påståenden om nationella myndigheters felaktiga eller otillräckliga tillämpning
av unionsrätten,

•

fatta beslut som riktar sig till enskilda behöriga myndigheter eller finansinstitut i
krissituationer,

•

medla för att lösa meningsskiljaktigheter mellan behöriga myndigheter i
gränsöverskridande situationer,

•

agera som oberoende rådgivande organ till Europaparlamentet, rådet och
kommissionen, samt

3

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5725_en.htm

4

Sedan 2016 omfattas även EES- och Eftaländerna.

EBA:S ARBETSPROGRAM 2019

•

spela en ledande roll för att främja transparens, enkelhet och rättvisa på marknaden
för finansiella produkter eller tjänster som riktar sig till konsumenter på hela den inre
marknaden.

14.För att utföra dessa uppgifter har EBA i uppdrag att ta fram ett antal lagstiftande och ickelagstiftande dokument, såsom bindande tekniska standarder, riktlinjer, rekommendationer,
yttranden samt regelbundna eller behovsrelaterade rapporter.

