12 marca 2018 r.

Komunikat prasowy
EUNB ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dotyczące
nowych członków grupy interesariuszy
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłosił w dniu dzisiejszym zaproszenie do
wyrażenia zainteresowania członkostwem w Bankowej Grupie Interesariuszy, jako że mandat
większości jej członków wygaśnie w dniu 14 października 2018 r. Zaproszenie do wyrażenia
zainteresowania jest skierowane do kandydatów reprezentujących zainteresowane strony z całej
Unii Europejskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 7 czerwca 2018 r.

Procedura nadsyłania zgłoszeń
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w Bankowej Grupie Interesariuszy jest
skierowane do kandydatów reprezentujących zainteresowane strony w całej Unii Europejskiej.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 czerwca 2018 r.
Stosowne dokumenty dotyczące wysyłania zgłoszeń znajdują się pod następującym adresem:
https://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
Do zgłoszenia należy dołączyć CV, najlepiej w formacie Europass. Kandydaci proszeni są również o
przedłożenie listu motywacyjnego, w którym należy w wyraźny sposób przedstawić uzasadnienie
wniosku oraz główne oczekiwania dotyczące przyszłego wkładu kandydata w prace Bankowej
Grupy Interesariuszy.

Wybór kandydatów
Szczegółowe informacje dotyczące procedury wyboru kandydatów znajdują się w dokumencie
dotyczącym procedury wyboru.
Ostateczną decyzję o składzie Bankowej Grupy Interesariuszy podejmie Rada Organów Nadzoru
EUNB w terminie do połowy września 2018 r. Kandydaci otrzymają stosowne informacje do końca
września 2018 r., a skład odnowionej Bankowej Grupy Interesariuszy zostanie opublikowany na
stronie internetowej EUNB.
Pierwsze posiedzenie Bankowej Grupy Interesariuszy w nowym składzie jest zaplanowane na
grudzień 2018 r.

Informacje ogólne
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Zgodnie z art. 37 rozporządzenia w sprawie ustanowienia EUNB Bankową Grupę Interesariuszy
powołuje się w celu ułatwienia dialogu i prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w
zakresie prac EUNB.
W skład grupy wchodzi 30 członków, którzy stanowią odpowiednio skomponowaną reprezentację
instytucji kredytowych i inwestycyjnych działających w UE, przedstawicieli ich pracowników, a także
przedstawicieli osób korzystających z usług bankowych, konsumentów oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP). Ponadto co najmniej pięciu członków to niezależni, wybitni naukowcy,
natomiast dziesięciu członków reprezentuje instytucje finansowe, a trzej z nich banki spółdzielcze i
kasy oszczędnościowe. EUNB zapewnia też równowagę reprezentacji zainteresowanych stron pod
względem płci i pochodzenia geograficznego z całej UE.
Bankowa Grupa Interesariuszy EUNB zbiera się co najmniej cztery razy w roku w siedzibie EUNB lub,
w razie konieczności, zwoływana jest z własnej inicjatywy. EUNB pokrywa koszty zakwaterowania i
podróży zainteresowanym stronom następujących kategorii: konsumenci, naukowcy, pracownicy,
przedstawiciele MŚP oraz osoby korzystające z usług bankowych. Każdy członek Bankowej Grupy
Interesariuszy EUNB pełni swoje funkcje przez okres dwóch i pół roku, a kadencja pojedynczego
członka może być odnowiona jednokrotnie. Dalsze informacje na temat działalności Bankowej
Grupy Interesariuszy znajdują się tutaj:
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