12 mars 2018

Nyhetsartikel
EBA inleder inbjudan till intresseanmälan för nya ledamöter i
bankintressentgruppen
Europeiska bankmyndigheten (EBA) offentliggör i dag en inbjudan till intresseanmälan för
deltagande i myndighetens bankintressentgrupp, eftersom mandatet för de flesta av gruppens
ledamöter löper ut den 14 oktober 2018. Inbjudan till intresseanmälan är öppen för kandidater
som representerar intressenter i EU. Sista ansökningsdagen är den 7 juni 2018.

Ansökningsförfarande
Inbjudan till intresseanmälan för deltagande i bankintressentgruppen är öppen för kandidater
som representerar intressenter från hela EU. Sista ansökningsdagen är den 7 juni 2018.
Ansökningshandlingar hittar du på https://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/bankingstakeholder-group
Ansökan ska åtföljas av ett CV, helst i Europassformat. Kandidaterna uppmanas även att bifoga ett
personligt brev där de tydligt anger skälen till sin ansökan samt vad de förväntar sig kunna bidra
med till bankintressentgruppens framtida arbete.

Urvalsförfarande
Närmare information om hur ledamöterna utses finns i dokumentet om urvalsförfarandet.
Det slutliga beslutet om bankintressentgruppens sammansättning fattas av EBA:s tillsynsstyrelse i
mitten av september 2018. Sökande ska underrättas om resultatet i slutet av september 2018,
och bankintressentgruppens nya sammansättning ska offentliggöras på EBA:s webbplats.
Bankintressentgruppens första möte i den nya sammansättningen kommer att hållas i december
2018.

Bakgrundsinformation
Bankintressentgruppen har inrättats i enlighet med artikel 37 i inrättandeförordningen för EBA,
med syfte att underlätta dialog och samråd med intressenter om EBA:s arbete.
Bankintressentgruppen består av 30 ledamöter som företräder en välavvägd fördelning mellan de
kreditinstitut och värdepappersföretag som bedriver verksamhet i EU, företrädare för deras
anställda samt användare av banktjänster, konsumenter och företrädare för små och medelstora
företag. Vidare ska minst fem av ledamöterna vara oberoende topprankade akademiker. Tio av
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ledamöterna ska företräda finansinstitut och tre av dessa ska företräda kooperativa banker och
sparbanker. EBA säkerställer också en lämplig könsmässig och geografisk avvägning mellan
företrädare för intressenter i hela unionen.
EBA:s bankintressentgrupp möts minst fyra gånger om året på EBA:s kontor och på eget initiativ vid
behov. EBA står för kostnaderna för resa och uppehälle för följande kategorier av intressenter:
konsumenter, akademiker, företrädare för anställda och för små och medelstora företag samt
användare av banktjänster. Var och en av ledamöterna i EBA:s bankintressentgrupp förordnas för
en period på två och ett halvt år med möjlighet till förlängning i ytterligare en period. Mer
information om intressentgruppens verksamhet finns här.
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