ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2016-2018 –
ΣΎΝΟΨΗ

Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας
της ΕΑΤ για την περίοδο 2016-2018
Σύνοψη
1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/20101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ), το πολυετές πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για την περίοδο 2016-2018
περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας, την αποστολή, τους στόχους και την εξέλιξη των
δραστηριοτήτων της ΕΑΤ για την περίοδο 2016-2018, στο πλαίσιο των βασικών τομέων
στρατηγικής σημασίας που προκύπτουν από τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στον
κανονισμό και από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τον τραπεζικό τομέα.
2. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του πολυετούς και των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας για την
περίοδο 2016-2018 έχουν ληφθεί υπόψη οι διάφορες νομοθετικές πράξεις και προτάσεις
που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του 2015 στον τομέα της χρηματοοικονομικής και
τραπεζικής ρύθμισης. Περιλαμβάνονται οι νέες εντολές καθώς και τα υφιστάμενα καθήκοντα
και οι υφιστάμενες εντολές που έχουν ανατεθεί στην ΕΑΤ - ιδίως, εκείνες που
περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV/CRR) και την
οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) ή την οδηγία περί των
συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (DGSD), καθώς και στον κανονισμό περί λογιστικού
ελέγχου, στην οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (AMLD), στον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR),
τον κανονισμό για τους διακανονισμούς, τον κανονισμό για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων
(CSDR), στην οδηγία περί χρηματοπιστωτικών ομίλων (FICOD), στον [προβλεπόμενο]
κανονισμό για τα διαρθρωτικά μέτρα στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και στον πρόσφατα
συμφωνηθέντα κανονισμό για τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με
κάρτες, καθώς και στην οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2).
3. Πολλές από τις εντολές της ΕΑΤ για την κατάρτιση τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων
γραμμών απορρέουν από σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις
τράπεζες και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2016. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ
μεταφέρει το πεδίο εστίασης από την κατάρτιση των τεχνικών προτύπων και
κατευθυντήριων γραμμών στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της για τη δημιουργία
νοοτροπίας κοινής εποπτείας της ΕΕ και συνεκτικών εποπτικών πρακτικών, καθώς και στη
1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου 2013, τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά την
ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου.
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διασφάλιση ενιαίων διαδικασιών και συνεκτικών προσεγγίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Επιπλέον, η ΕΑΤ ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβου δεδομένων της ΕΕ και αυξάνει τις
ικανότητές της όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές της
που αφορούν δεδομένα.
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