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EBA's årlige
arbejdsprogram for 2016
Resumé
 I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 1 af 24. november
2010 om oprettelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) fastlægger og
opsummerer det årlige arbejdsprogram EBA's hovedformål og specifikke mål for det
kommende år på grundlag af de i forordningen anførte opgaver og den relevante EUlovgivning for banksektoren.
 Planlægningen af EBA's arbejdsprogram er en vigtig opgave med henblik på at fastlægge
fokus for EBA's arbejde og fastsætte, hvad myndighedens ressourcer bør afsættes til, og
samtidig muliggøre en passende prioritering af EBA's opgaver i 2016 til gennemførelse af
dens generelle mandat. Det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed over for EBA’s
interessenter og tjener internt til at forbinde de daglige aktiviteter og processer med de
strategiske områder, som er:
A. at spille en central rolle i reguleringen og de politiske rammer i forbindelse med
udviklingen og vedligeholdelsen af det fælles regelsæt
B. at fremme udviklingen og koordineringen af en afviklingspolitik og
afviklingsplaner og udvikle fælles tilgange til afviklingen af nødlidende
finansierings- og kreditinstitutter samt finansielle markedsinfrastrukturer
C. at fremme konvergensen med hensyn til tilsynspraksis til en høj standard for at
sikre, at retsforskrifter og tilsynsregler gennemføres på samme måde i alle
medlemsstater
D. at afdække og analysere tendenser, potentielle risici og sårbarheder i forbindelse
med tilsyn på mikroplan på tværs af grænser og sektorer
E. at opretholde og udvikle de fælles rammer for tilsynsrapportering samt styrke
dens rolle som EU-datahub til indsamling, brug og formidling af data om EU's
banker
F.

at beskytte forbrugere og overvåge finansiel innovation

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1022/2013 af 22. oktober 2013 om ændring
af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår overdragelse af specifikke opgaver til Den
Europæiske Centralbank i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013.
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G. at sørge for sikre, lette og effektive betalingstjenester i hele EU og
H. at sikre, at EBA er en kompetent, ansvarlig og professionel organisation med en
effektiv ledelse og effektive processer.
 Det enkelte strategiske område beskriver i detaljer reguleringsrammerne og de vigtigste mål
i løbet af året under overskriften "Aktiviteter".
 De specifikke prioriteter og frister skal godkendes af EBA's tilsynsråd, som inden den 30.
september 2015 vedtager arbejdsprogrammet efter forslag fra styrelsesudvalget.
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