12. marts 2018

Nyhed
EBA udsender indkaldelse af interessetilkendegivelser til nye
medlemmer af interessentgruppen
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) udsendte i dag en indkaldelse af
interessetilkendegivelser vedrørende medlemmer til sin bankinteressentgruppe, da størstedelen
af medlemmernes mandat udløber den 14. oktober 2018. Indkaldelsen af
interessetilkendegivelser er åben for ansøgere, der repræsenterer interessenter i Den
Europæiske Union. Ansøgningsfristen er den 7. juni 2018.

Ansøgningsproces
Indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende medlemskab af interessentgruppen er åben
for ansøgere, der repræsenterer interessenter i Den Europæiske Union. Ansøgningsfristen er den
7. juni 2018.
De relevante dokumenter til ansøgningen findes på: https://www.eba.europa.eu/aboutus/organisation/banking-stakeholder-group
Ansøgningen skal vedlægges et CV, helst i Europass-format. Ansøgerne opfordres ligeledes til at
medsende et motivationsbrev med tydelig angivelse af begrundelsen for ansøgningen samt de
vigtigste forventninger til ansøgerens bidrag til interessentgruppens fremtidige arbejde.

Udvælgelsesprocedure
De nærmere oplysninger om udvælgelsen findes i dokumentet om udvælgelsesproceduren.
Den endelige beslutning om interessentgruppens sammensætning træffes af EBA's tilsynsråd
inden midten af september 2018. Ansøgerne underrettes om beslutningen senest ved udgangen
af september 2018, og sammensætningen af den nye interessentgruppe offentliggøres på EBA's
websted.
Interessentgruppens første møde i dens nye sammensætning forventes afholdt i december 2018.

Baggrundsinformation
Interessentgruppen for banker (BSG) er nedsat i overensstemmelse med artikel 37 i forordningen
om oprettelse af EBA med henblik på at fremme dialog med og høring af interessenter i forbindelse
med EBA's arbejde.
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Interessentgruppen består af 30 medlemmer, der udgør en afbalanceret repræsentation af kreditog investeringsinstitutter, der opererer i EU, deres medarbejderrepræsentanter samt
repræsentanter for brugere af bankserviceydelser, forbrugere og små og mellemstore
virksomheder (SMV'er). Endvidere skal mindst fem medlemmer være uafhængige højtstående
akademikere, mens ti medlemmer skal repræsentere finansinstitutter, hvoraf tre skal være fra
andelsbanker og sparekasser. EBA sikrer også en afbalanceret repræsentation af interessenter i
forhold til køn og geografisk tilhørsforhold i EU.
EBA's interessentgruppe mødes mindst fire gange om året i EBA's lokaler samt på eget initiativ, hvis
dette skønnes nødvendigt. EBA dækker indkvarterings- og rejseomkostninger for følgende
kategorier af interessenter: forbrugere, akademikere, medarbejderrepræsentanter og
repræsentanter for SMV'er samt brugere af bankserviceydelser. Hvert medlem af EBA's
interessentgruppe sidder i en mandatperiode på 2,5 år, og de individuelle vilkår kan fornyes én
gang. Mere information om interessentgruppens aktiviteter findes her.
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