12 martie 2018

Informare
ABE lansează o cerere de exprimare a interesului pentru a selecta
noi membri în grupul părților interesate
Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a lansat astăzi o cerere de exprimare a interesului pentru
a deveni membru al Grupului părților interesate din domeniul bancar (Banking Stakeholder
Group – BSG) deoarece mandatul majorității membrilor expiră la 14 octombrie 2018. Procedura
este deschisă candidaților care reprezintă părți interesate din toată Uniunea Europeană.
Termenul de depunere a candidaturilor este 7 iunie 2018.

Depunerea candidaturii
Procedura de exprimare a interesului pentru a deveni membru al BSG este deschisă candidaților
care reprezintă părți interesate din toată Uniunea Europeană. Termenul de depunere a
candidaturilor este 7 iunie 2018.
Documentele relevante pentru depunerea cererii se găsesc la:
https://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
Candidaturile trebuie să fie însoțite de un CV, preferabil în format Europass. Candidații sunt
invitați să prezinte și o scrisoare de intenție, în care să expună clar motivele pentru care
candidează, precum și principalele contribuții pe care speră să le aibă în viitor la activitatea BSG.

Procedura de selecție
Detalii despre procedura de selecție se pot găsi în documentul procedurii de selecție.
Decizia finală privind componența BSG va fi luată de Consiliul de supraveghere al ABE până la
mijlocul lunii septembrie 2018. Candidații vor fi informați cu privire la rezultate până la sfârșitul
lunii septembrie 2018, iar componența noului BSG va fi anunțată pe site-ul ABE.
Prima întrunire a BSG în noua formulă este programată în decembrie 2018.

Context
Conform articolului 37 din Regulamentul de instituire a Autorității Bancare Europene, BSG este
constituit pentru a facilita dialogul și consultarea cu părțile interesate în chestiuni legate de
activitatea ABE.
Grupul este compus din 30 de membri care reprezintă, în proporție echilibrată, instituțiile de credit
și de investiții care își desfășoară activitatea în Uniune, reprezentanții angajaților acestora și
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reprezentanții utilizatorilor de servicii bancare, ai consumatorilor și ai întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri). În plus, cel puțin cinci membri sunt independenți, reprezentanți de vârf ai mediului
academic, iar zece membri reprezintă instituții financiare, din care trei sunt cooperative de credit
și bănci de economii. ABE asigură reprezentarea echilibrată a părților interesate, din punct de
vedere al genului și al originii geografice din UE.
Grupul părților interesate al ABE se întrunește de minimum patru ori pe an la sediul ABE și din
proprie inițiativă de câte ori este necesar. ABE suportă costurile de cazare și de deplasare pentru
următoarele categorii de părți interesate: consumatori, reprezentanți ai mediului academic, ai
angajaților și ai IMM-urilor, precum și utilizatori de servicii bancare. Fiecare membru al BSG al ABE
are un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit o dată. Mai multe informații despre
activitățile BSG se găsesc aici.
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