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1.

Inleiding

Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van
24 november 2010 tot oprichting van de Europese Bankautoriteit (EBA), beschrijft en resumeert het
jaarlijkse werkprogramma de belangrijkste doelen en te leveren prestaties van EBA voor het komende
jaar, op basis van de taken vermeld in de Verordening en van de toepasselijke EU-wetgeving voor de
banksector. Nadat een ontwerpversie in de zomer van 2012 door de raad van toezichthouders van
EBA en door de Stakeholdergroep bankwezen is besproken, is het werkprogramma beoordeeld door
de raad van bestuur, die heeft voorgesteld het vast te stellen. Op basis van dit voorstel heeft de raad
van toezichthouders tijdens zijn bijeenkomst op 25 en 26 september 2012 het werkprogramma voor
2013 vastgesteld.
Het werkprogramma heeft tot doel de belangrijkste doelen en bijbehorende prioriteiten van EBA voor
2013 te omschrijven, ter vervulling van haar algemene mandaat. Het belangrijkste doel dat EBA zich
stelt op het terrein van regulerend beleid, is het spelen van een centrale rol in de ontwikkeling van
één "rulebook", om zo bij te dragen aan het bereiken van gelijke concurrentievoorwaarden voor
financiële instellingen en de kwaliteit van de regelgeving op financieel terrein en het functioneren van
de interne markt in algemene zin te verbeteren. De werkzaamheden van EBA op dit terrein hebben
met name betrekking op het wettelijke kader CRD IV/CRR (richtlijn kapitaalvereisten/verordening
kapitaalvereisten), met inbegrip van liquiditeit en beloningen, en op het wettelijke kader voor
crisisherstel en -afwikkeling. De toezichthoudende activiteiten van EBA zullen zich concentreren op
het achterhalen, analyseren en aanpakken van de belangrijkste risicofactoren voor de
Europese banksector, waaronder het analyseren van de consistentie van de resultaten van
risicogewogen activa (risk weighted assets – RWA's) en de duurzaamheid van de
ondernemingsmodellen van banken en beoordelingen van de kwaliteit van hun activa, op het
bevorderen van samenwerking en convergentie op het niveau van het toezicht en op het
voortzetten van de werkzaamheden binnen de colleges van toezichthouders om zo het Europese
toezicht op grensoverschrijdende bankenconsortia te versterken. En in de laatste plaats, maar
daarom niet minder belangrijk, zet EBA zich in om de consumentenbescherming te verbeteren en
de transparantie, eenvoud en eerlijkheid van financiële consumentenproducten en -diensten binnen
de interne markt te bevorderen. De activiteiten op het gebied van consumentenbescherming
zullen zich dan ook vooral richten op het ontwikkelen van richtsnoeren voor verantwoorde
hypotheekverstrekking, voor de omgang met betalingsachterstanden en voor clementie in de
hypotheekmarkt,

en

het

ontwikkelen

van

technische

reguleringsnormen

voor

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.
De drie bovengenoemde terreinen — regulering, toezicht en consumentenbescherming —
vertegenwoordigen de kerntaken van EBA, vastgelegd in de EBA-verordening. In verband hiermee
wordt een gedetailleerd overzicht van taken gegeven, met vermelding van de te leveren prestaties.
Verder is er de afzonderlijke horizontale administratieve eenheid Beleidsanalyse en –coördinatie, die
de interne en externe beleidscoördinatie tussen de kerntaken van EBA en de externe
belanghebbenden verzorgt. Zij zorgt tevens voor de juridische beoordeling en beoordeelt de effecten
van de beleidsvoorstellen van EBA. De ondersteunende functies die zijn samengevat onder de
noemer Verrichtingen, spelen een cruciale rol: ze garanderen dat EBA haar kerntaken kan uitvoeren.
Daarom worden ook van dit onderdeel de belangrijkste doelstellingen samengevat.
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In 2013 zal EBA voor het derde jaar actief zijn als een volwaardige EU-autoriteit binnen het nieuwe
Europees Systeem voor financieel toezicht (European System of Financial Supervision – ESFS). De
nadruk blijft dientengevolge liggen op voortdurende ontwikkeling en versterking van de institutionele
capaciteit van EBA. Daarnaast staan er belangrijke nieuwe wetgevingsvoorstellen op de EU-agenda
inzake de regulering van het Europese bankwezen en de toezichtsstructuur, waaronder de
bankenunie en de voorstellen voor herstel en afwikkeling. Een aantal hiervan is al gepubliceerd maar
nog niet vastgesteld, en een aantal zal naar verwachting in de nabije toekomst worden gepubliceerd.
Alle hebben echter een belangrijk effect op het aantal taken van EBA en op de prioriteit die aan
specifieke taken zal worden gegeven in 2013 en daarna. De bankenunie zal belangrijke gevolgen
hebben voor het mandaat van EBA, aangezien de EU zich hierdoor nog meer zal moeten inzetten
voor één "rulebook" en voor uniforme methoden van toezicht, met als doel het voorkomen van
polarisatie in de interne markt tussen de eurozone, waar uniforme regels en praktijken voor toezicht
gelden, en de rest van de EU.
Een gedetailleerd overzicht van de taken van EBA met hun prioriteiten is te vinden in de bijlage. Als
uitgangspunt wordt prioriteit 1 gegeven aan taken die verband houden met wetgevingsvoorstellen
waarvan de uiterste datum in 2013 valt. Taken met prioriteit 2 worden alleen uitgevoerd wanneer
daardoor de taken met prioriteit 1 niet in het gedrang komen. Ten gevolge van het grote aantal taken
met prioriteit 1 in 2013 is een aanzienlijke personeelsuitbreiding nodig, wil EBA in staat zijn om alle
taken met prioriteit 2 aan te pakken. Taken met prioriteit 3 zullen in 2013 hoogstwaarschijnlijk niet
worden uitgevoerd. Er moet rekening mee worden gehouden dat enkele taken die voortkomen uit de
wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie wijzigingen kunnen ondergaan, aangezien deze
voorstellen op dit moment nog in behandeling zijn.
Om het werkprogramma voor 2013 te kunnen uitvoeren, zal EBA de personeelsbezetting en de
begroting dienovereenkomstig moeten verhogen. Het aantal personeelsleden zal naar verwachting
groeien van 68 tijdelijke medewerkers in 2012 naar 93 in 2013, in lijn met de goedgekeurde lijst van
ambten. De begroting stijgt van 20,7 miljoen euro in 2012 naar 25 miljoen euro in 2013. EBA zal
gefinancierd blijven worden door de Commissie en door de bevoegde nationale autoriteiten.

2.

Regulerende werkzaamheden

Het belangrijkste doel dat EBA zich stelt op het terrein van regulerend beleid is het spelen van een
leidende rol in het tot stand komen van één "rulebook" voor het Europese bankenstelsel.
Overeenkomstig de EU-wetgevingsagenda zullen de regelgevende werkzaamheden van EBA de
komende jaren vooral gericht zijn op twee gebieden. Taken die buiten die twee gebieden vallen, zijn
eveneens vastgesteld en worden gedetailleerd in de bijlage vermeld.
Allereerst, en het belangrijkst, heeft de huidige financiële crisis aan het licht gebracht dat er in de
prudentiële regels voor de banken tekortkomingen bestaan die hebben geleid tot ongewenste
gevolgen voor de financiële gezondheid van de afzonderlijke instellingen en voor het internationale
financiële stelsel. Er is een akkoord op mondiaal niveau bereikt om de tekortkomingen in de
regelgeving te repareren, met als recente uitkomst het pakket aan prudentiële regels binnen het kader
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van het Bazel III-akkoord. De EU heeft zich verplicht om dit prudentiële raamwerk in de gehele interne
markt in te voeren en zal tegen eind 2012 EU-wetgeving en -regelgeving aannemen die tot doel heeft
Bazel III op 1 januari 2013 in de EU ten uitvoer te leggen. EBA zal een cruciale rol spelen in de
technische uitvoering en toepassing van dit nieuwe pakket regulerende maatregelen. Ze zal
dientengevolge haar werkzaamheden in deze context richten op het opstellen van een ontwerp van
bindende technische uitvoeringsnormen binnen het nieuwe CRD IV/CRR-kader. Het feit dat deze
wetgevingsvoorstellen nog niet zijn aangenomen en de laatste bijzonderheden daarom nog niet
bekend zijn, betekent in de huidige omstandigheden een belangrijke onzekere factor voor het
werkprogramma van EBA. Daarbij komt nog de complexiteit van de planning en de financiering voor
de EBA-organisatie, in verband met de handhaving van 1 januari 2013 als ingangsdatum voor de
invoering van die wetsvoorstellen.
Met betrekking tot de verwachte taken in verband met CRD IV/CRR heeft EBA gekozen voor een
pragmatische aanpak, met het voorstel van de Raad van mei 2012 als uitgangspunt. EBA heeft geen
van de aanvullingen of weglatingen opgenomen die het Europees Parlement heeft voorgesteld,
hoewel zij wel een aantal aanvullende taken uit het voorstel van de Raad in overweging heeft
genomen die waarschijnlijk geschrapt zullen worden. Evenmin opgenomen zijn de prestaties met als
uiterste datum januari 2013 of december 2012 die EBA aan de Commissie verwacht te leveren of voor
het einde van het jaar verwacht te publiceren. Al met al worden er van EBA 164 te leveren prestaties
verwacht. Het merendeel van deze producten betreft de ontwikkeling van gedetailleerde technische
regelgeving, meestal door het opstellen van bindende technische regulerings- of uitvoeringsnormen.
Andere soorten prestaties omvatten richtsnoeren, verslagen, beoordelingen, bemiddelingsactiviteiten
of de ontvangst en verwerking van kennisgevingen. In de tabel hieronder is een samenvatting te
vinden, in de bijlage een gedetailleerd overzicht. Er wordt op gewezen dat dit deel van het
werkprogramma geactualiseerd zal moeten worden wanneer de definitieve tekst van CRD IV/CRR
beschikbaar is.

SOORT TAAK
zoals genoemd in de ontwerpversie
van CRD IV/CRR

Toegewezen aan
EBA

Technische reguleringsnormen

38

Technische uitvoeringsnormen

24

Richtsnoeren

21

Rapportage

15

Publicatie

6

Beoordeling

9

Advies

2
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Terreinen voor bemiddeling

13

Kennisgeving

31

Overige (hulp inzake gelijkwaardigheid
ten aanzien van derde landen /
colleges / intentieverklaringen)

5

Er is met betrekking tot de CRD IV/CRR-voorstellen niet alleen sprake van een groot aantal te leveren
prestaties, maar deze producten moeten ook nog eens in een zeer kort tijdsbestek worden geleverd
aangezien het tijdsschema voor de tenuitvoerlegging gehandhaafd moet blijven. Doordat de meeste
producten naar verwachting in 2013-2014 worden afgerond, zal EBA in de loop van 2013 belast zijn
met een zeer groot aantal regulerende werkzaamheden.
Het grote aantal taken en het korte tijdsbestek waarin ze moeten worden uitgevoerd, onderstrepen het
belang van prioriteitstelling. Uitgaande van de capaciteit die beschikbaar is bij EBA en de nationale
autoriteiten, wordt verwacht dat niet alle op dit moment voorgestelde activiteiten ondernomen kunnen
worden zonder bij EBA extra personeel in te schakelen. Gezien de noodzaak voor een strikte
prioriteitstelling is een aantal beleidsterreinen aangewezen waarop EBA de grootste toegevoegde
waarde kan leveren door middel van uitgebreide technische regelgeving, en wel de volgende:
Kapitaal: Verbetering van de kwaliteit van het kapitaal is een van de belangrijkste kenmerken van het
nieuwe kapitaalraamwerk. In aansluiting op de EBA-advisering in 2012 inzake een groot aantal
voorstellen voor technische normen voor eigen vermogen, zal dit terrein ook in 2013 prioriteit blijven
krijgen. In 2013 zal de aandacht vooral liggen op de permanente bewaking van de kwaliteit van
kapitaalinstrumenten.
Liquiditeit: De crisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat banken voldoende liquide middelen
bezitten, voor zowel de korte als de langere termijn. CRD IV/CRR zal het basisraamwerk overnemen
in de vorm van een liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR) en een netto stabiele financieringsratio (NSFR),
waarover wereldwijd overeenstemming is bereikt. EBA krijgt hierdoor de taak om de ijking van de
componenten voor de financieringsratio voor te bereiden. Hieronder valt ook de beoordeling van de
gevolgen van de introductie van deze liquiditeitsmaatregelen.
Beloning: De crisis heeft aangetoond dat ongewenste vormen van prestatiebeloning kunnen leiden tot
risicovol gedrag. Er zijn daarom specifieke beloningsregels opgesteld. Op basis van de reeds
gepubliceerde EBA-richtsnoeren zal EBA gegevensonderzoek uitvoeren om trends in beloningen op
EU-niveau te vergelijken, mede naar aanleiding van onthullingen over grootverdieners. Verder zal
EBA technische normen ontwikkelen met betrekking tot de criteria voor het signaleren van risicovol
gedrag en voor de bepaling van de vaste en variabele aspecten van beloningen.
"Leverage ratio": De "leverage ratio" is bedoeld als rem op overmatige leverage van instellingen.
Algemeen wordt geoordeeld dat overmatige leverage een grote rol heeft gespeeld in de financiële
crisis. Op basis van rapportage met betrekking tot de "leverage ratio" zal EBA het effect van de
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invoering van de "leverage ratio" moeten evalueren. Deze activiteit zal daarom voortbouwen op het
raamwerk voor rapportage met betrekking tot de "leverage ratio" dat ontwikkeld is door EBA, en zal
doorgaan in 2013. Uitkomsten worden verwacht vanaf 2014.
Omdat het de missie van EBA is praktische instrumenten en convergentiehulpmiddelen te
ontwikkelen om een gemeenschappelijke aanpak van het toezicht te bevorderen, zal EBA ook
nauwlettend toezicht houden op kwesties die verband houden met de tenuitvoerlegging tijdens de
overgangsfase naar nieuwe wetgeving. EBA zal met name voor uitleg zorgen wanneer CRD IV/CRR
ten uitvoer zal worden gelegd en zij zal specifiek beleid en specifieke hulpmiddelen ontwikkelen ter
beantwoording van vragen.
Naast de technische regulerende bijdrage die onderdeel uitmaakt van haar mandaat, levert EBA een
technische bijdrage als ondersteuning om gerichte bepalingen op te stellen in zaken aangaande
toezicht. Bovendien zal speciale aandacht worden besteed aan de sector midden- en kleinbedrijf
(mkb). De crisis heeft laten zien dat het mkb veelal moeilijk toegang heeft tot financiering. Dit wordt
gezien als een belemmering voor het herstel van de Europese economie en is aanleiding geweest
voor verschillende oproepen tot actie, ook op het terrein van de regulering van banken. EBA werkt aan
een beoordeling van het prudentiële kader voor leningen aan het mkb, als bijdrage aan de
wetgevingsvoorstellen.
In de tweede plaats heeft de crisis de noodzaak aangetoond van vergaande en gecoördineerde
regelingen en instrumenten ter voorkoming en afwikkeling van crises, zodat een crisis eerder
gesignaleerd kan worden, er doeltreffender ingegrepen kan worden en de afwikkeling van financiële
instellingen die in problemen verkeren doelmatiger kan gebeuren. In juni 2012 heeft de Commissie
haar wetgevingsvoorstellen voor een EU-kader voor herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen bekendgemaakt. Daarin is een sleutelrol weggelegd voor EBA, die nadere
technische normen en richtsnoeren moet vaststellen met betrekking tot onder meer het inhoud geven
aan en beoordelen van plannen voor herstel en afwikkeling, het toepassen van maatregelen voor
vroegtijdig ingrijpen, (structurele) preventieve maatregelen om afwikkeling te garanderen, het
toepassen

van

specifieke

afwikkelingsbevoegdheden

met

betrekking

tot

specifieke

afwikkelingsinstrumenten en het erkennen van afwikkelingsprocedures van derde landen. Het kader
geeft EBA, doordat de autoriteit zitting neemt in de afwikkelingscolleges, ook een rol bij de coördinatie
en deelname in geval van grensoverschrijdende crises.

3.

Toezichthoudende activiteiten

In 2013 zullen de toezichthoudende activiteiten van EBA vooral gericht zijn op het signaleren,
analyseren en aanpakken van de voornaamste risicofactoren in de Europese banksector. Na
een succesvol rekapitalisatieprogramma in 2012 zal EBA doorgaan met het bewaken van het
kapitaalniveau van de banken en van hun kapitaalplannen, teneinde hun kapitaalpositie verder te
versterken in de overgang naar de uitvoering van CRD IV. De eerstvolgende EU-brede stresstest
van EBA, gepland voor 2013, zal een belangrijk onderdeel vormen van de beoordeling van die
kapitaalplannen. EBA zal ook blijven samenwerken met de betrokken bevoegde autoriteiten om inzicht
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te krijgen in het effect van de verslechterende kwaliteit van activa op de balans van de banken. Haar
onderzoek zal zich concentreren op het bevorderen van het huidige proces van balansreparatie en op
de inspanningen van de banken voor herstel van houdbare financieringsstructuren.
EBA zal haar regelmatige thematische onderzoek op een aantal terreinen voortzetten, waaronder
dat van de consistentie van de resultaten van risicogewogen activa, de duurzaamheid van de
ondernemingsmodellen van banken en de beoordeling van de kwaliteit van de activa van banken. Met
regelmaat verschijnende producten zijn onder meer frequente updates met betrekking tot financiering
en liquiditeit op basis van informatie uit toezicht en marktinformatie, halfjaarlijkse banksectorverslagen
aan de raad van toezichthouders en aan het Overlegforum financiële stabiliteit van het Economisch en
Financieel Comité (EFC-FST) en kwartaalupdates aan het Europees Comité voor systeemrisico's
(ESRB).
Op het gebied van verslaglegging en transparantie zal de uitvoering van het gemeenschappelijke
rapportagekader (COREP en FINREP) de hoogste prioriteit krijgen, naast de ondersteuning bij allerlei
problemen in de uitvoering en het verder beoordelen en versterken van de transparantie in de gehele
Europese banksector.
EBA zal de gegevens uit het toezicht samen met marktinformatie en informatie vanuit de colleges
gebruiken om vervolgens risicobeoordelingsverslagen op te stellen voor het Europees Parlement,
de Commissie en het ESRB. Sectoroverstijgende risicoverslagen zullen samengesteld blijven worden
in samenwerking met het Gemengd Comité en zullen worden verzonden naar het EFC-FST. EBA zal
ook de belangrijkste risico-indicatoren en een serie van "risk dashboards" in stand houden en verder
ontwikkelen, met inbegrip van interne EBA-dashboards op bankniveau, intercollegiale dashboards die
gedeeld kunnen worden met colleges van toezicht/nationale toezichthouders en een sectordashboard
voor besprekingen binnen EBA en het ESRB.
EBA blijft ook werken aan het bevorderen van de convergentie van toezichtpraktijken binnen de
interne markt, door bij te dragen aan de ontwikkeling van één "rulebook" en aan de ontwikkeling van
een handboek voor toezicht. Dit doel zal worden nagestreefd door middel van doeltreffende bilaterale
en multilaterale uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten en door beter
gestructureerde inventarisaties van toezichtpraktijken op bepaalde terreinen, zoals raamwerken voor
risicoanalyse, ICAAP-beoordelingen en besluiten op grond van pijler 2. Op basis van deze activiteiten
zullen documenten worden opgesteld waarin de beste praktijken en richtsnoeren worden opgesomd.
Het organiseren van een technische training voor de toezichthoudende functionarissen van de
bevoegde autoriteiten zal bijdragen aan het smeden van een gemeenschappelijke toezichtcultuur in
de EU.
EBA zal haar werk in colleges van toezichthouders voortzetten om het Europese toezicht op
grensoverschrijdende bankenconsortia te versterken. Functionarissen van EBA zullen deelnemen aan
deze colleges, ze ondersteunen en bewaken. Voor een groep van veertig bankenconsortia zal de
prioriteit gesteld worden op hogere kwaliteit, op uitvoeriger terugkoppeling en op advies met
betrekking tot het functioneren van de colleges.
Indien zinvol zal EBA een rol vervullen door middel van bindende bemiddeling. Ze zal alle activiteiten
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die door de betrokken bevoegde autoriteiten worden ondernomen in geval van ongunstige
ontwikkelingen of crisissituaties actief faciliteren en indien noodzakelijk coördineren.
In geval van crisismanagement zal EBA, naast haar uitgebreide regulerende rol, ook een rol van
betekenis spelen bij het in gang zetten van en deelnemen aan gesprekken over plannen voor herstel
en afwikkeling tussen de betrokken bevoegde autoriteiten, onder meer in afwikkelingscolleges. Als er
meningsverschillen zijn, zal EBA een rol spelen in het oplossen daarvan.
Op basis van deze geprioriteerde taken tracht EBA haar doelen te bereiken: (i) levering van
onafhankelijke en hoogwaardige analyses van EU-banken en van de EU-banksector in samenwerking
met het werk van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten, het ESRB en de beleidsvormende EUorganen. Die analyses moeten leiden tot onderling afgestemde beleidsantwoorden; (ii) zorgen dat
relevante en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn voor een doeltreffend toezicht en een
doeltreffende marktdiscipline; (iii) verdere bevordering van convergentie op het gebied van toezicht en
opbouw van een gemeenschappelijke toezichtcultuur binnen de gehele interne markt; (iv)
ondersteunen en bewaken van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten in de opbouw van
efficiënte en gegevensgerichte colleges.

4.

Activiteiten op het gebied van consumentenbescherming

Op het gebied van consumentenbescherming heeft EBA een EU-brede verantwoordelijkheid en zet zij
zich in voor bevordering van de transparantie, eenvoud en eerlijkheid in de markt voor financiële
consumentenproducten of -diensten binnen de interne markt.
EBA heeft een afzonderlijke organisatorische afdeling in het leven geroepen voor bescherming van
de consument. In 2013 zal EBA doorgaan met het verzamelen en analyseren van trends onder
consumenten en het rapporteren daarover. Ze gaat ook door met de analyse van activiteiten van
banken op het terrein van gestructureerde financiële producten en de verkoop daarvan. Verder zal de
laatste hand gelegd worden aan richtsnoeren voor verantwoorde hypotheekverstrekking en voor de
omgang met betalingsachterstanden en clementie op de hypotheekmarkt, en aan technische
reguleringsnormen voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, onder voorbehoud van goedkeuring
van de richtlijn hypothecair krediet. Daarnaast zal een onderzoek worden uitgevoerd naar kwesties
omtrent het benadelen van consumenten op het terrein van niet-hypothecaire kredieten en mogelijk
zullen richtsnoeren voor specifieke risico's worden ontwikkeld. De afdeling zal nieuwe en bestaande
financiële innovaties blijven bewaken met het oog op de bevordering van de veiligheid en soliditeit van
markten en de convergentie van reguleringspraktijken. Tot slot zal er in 2013 in samenwerking met de
consumentenafdelingen van ESMA en Eiopa een consumentendag worden georganiseerd, als vervolg
op de EBA-dag van de consumentenbescherming op 25 oktober 2012.
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5.

Beleidsanalyse en -coördinatie

De belangrijkste doelen van de eenheid Beleidsanalyse en -coördinatie van EBA bestaan uit het
leveren van een juridische analyse van de stukken die betrekking hebben op beleid en toezicht,
voorbereid door de clusters Regulering en Toezicht (technische normen, richtsnoeren, adviezen,
aanbevelingen van toezichthouders, oplossing van geschillen, intercollegiale toetsing enz.). Verder
levert deze eenheid in voorkomend geval de effectbeoordeling van diezelfde stukken/handelingen,
houdt zij zich in voorkomend geval bezig met de interne en externe coördinatie van het werk van
EBA op het gebied van beleid en toezicht, tussen clusters/afdelingen en met externe organen, zoals
het BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) en het IMF en instellingen als de Commissie, de
Raad (en diens EFC en CFD) en het Europees Parlement (en diens Commissie economische en
monetaire zaken), en verzorgt zij de bijdrage van EBA aan het ESFS. Bij het werk van deze afdeling
hoort ook het coördineren van de toezichtgerelateerde opleidingsactiviteiten van EBA, zoals die
worden aangeboden aan de nationale toezichthouders, en het bieden van ondersteuning aan de
Stakeholdergroep bankwezen van EBA, aan het toezichtcomité van EBA en aan de kamer van beroep
van de ESA.

Voorzitter
Directeur
Raadsman
Toezicht
Risicoanalyse

Rekenplichtige
Verrichtingen

Regulering
Kapitaal en activa-passivabeheer

Beleidsanalyse en -coördinatie

Consumentenbescherming

Informatietechnologie
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Coördinatie gastland

6.

Kredieten, markten en operationele
risico's
Registratie, herstel en afwikkeling

Juridisch onderzoek

Financiën en inkoop

Effectbeoordeling
Beleidscoördinatie

Human resources
Communicatie
Ondersteunende dienst

Verrichtingen en institutionele capaciteit

Het algemene doel van de institutionele ontwikkeling van EBA in 2013 zal bestaan uit het
onderhouden en verder versterken van de interne controle in een periode van intensieve
opbouw en groei van deze recent opgerichte EU-instelling.
EBA onderschrijft de belangrijkste EU-voorschriften en procedures op het gebied van HR en heeft
deze ten uitvoer gelegd. Zij blijft haar werk doen conform de algemene EU-voorschriften op het gebied
van HR. In het licht van de stijgende werklast die voortkomt uit de kerntaken van EBA, zal het werven
en integreren van nieuw personeel in 2013 een hoge prioriteit blijven.
Gedetailleerde personeelsplannen voor 2013 zullen afgerond worden zodra de EBA-begroting voor
2013 is goedgekeurd. Doordat de werklast, als gevolg van de taken die voortvloeien uit CRD 4/CRR
en de voorstellen inzake herstel en afwikkeling van banken, aanmerkelijk hoger is dan verwacht, is
toestemming gevraagd voor extra personeel in vergelijking met de lijst van het aantal ambten van de
organisatie. Op deze toestemming wordt nog gewacht.

In 2013 zullen in de organisatie belangrijke nieuwe technische vaardigheden moeten worden
opgebouwd. Zo zullen de technische kennis en ervaring van de EBA-deskundigen moeten worden
verbreed en verdiept. Naast zorgvuldige selectie van nieuw personeel zal het onlangs gestarte
opleidingsprogramma voor het personeel moeten bijdragen aan de ontwikkeling van het personeel
van EBA.
Naar verwachting zal EBA uitvoering kunnen geven aan een langetermijnoplossing voor haar
kantoorfaciliteiten, na goedkeuring daarvoor in de tweede helft van 2012.
Een belangrijke operationele prioriteit voor 2013 zal de goedkeuring en uitvoering van de IT-strategie
voor de middellange en lange termijn zijn, overeenkomstig de groeiende IT-vereisten ten gevolge van
de toename van de omvang en diepgang van de functionele kerntaken van EBA.
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