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Naujienos
EBI skelbia naujiems EBI suinteresuotųjų subjektų grupės nariams
skirtą kvietimą dalyvauti konkurse
Šiandien Europos bankininkystės institucija (EBI) paskelbė kvietimą dalyvauti konkurse tapti EBI
Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės (BSSG) nariais, nes 2018 m. spalio 14 d. baigiasi
daugumos šios grupės narių kadencija. Kvietimas dalyvauti konkurse skirtas visiems
kandidatams, kurie atstovauja suinteresuotiesiems subjektams iš visos Europos Sąjungos.
Paraiškas galima teikti iki 2018 m. birželio 7 d.

Paraiškos pateikimo procesas
Kvietimas dalyvauti konkurse tapti BSSG nariais skirtas visiems kandidatams, kurie atstovauja
suinteresuotiesiems subjektams iš visos Europos Sąjungos. Paraiškas galima teikti iki2018 m.
birželio 7 d.
Su paraiška susijusius dokumentus galima rasti čia: https://www.eba.europa.eu/aboutus/organisation/banking-stakeholder-group
Prie paraiškos reikėtų pridėti gyvenimo aprašymą, pageidautina „Europass“ formatu. Kandidatai
taip pat kviečiami pateikti motyvacinį laišką, kuriame aiškiai nurodytų paraiškos pateikimo
priežastis ir pagrindinius lūkesčius, susijusius su jų būsimu indėliu į BSSG darbą.

Atrankos procedūra
Išsamią informaciją apie atrankos procedūrą galima rasti dokumente apie atrankos procedūrą.
Galutinį sprendimą dėl BSSG sudėties iki 2018 m. rugsėjo mėn. vidurio priims EBI Priežiūros
taryba. Pareiškėjai apie šį sprendimą bus informuoti iki 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigos, o nauja
BSSG grupės sudėtis bus paskelbta EBI svetainėje.
Pirmąjį naujos sudėties BSSG posėdį numatyta surengti 2018 m. gruodžio mėn.

Pagrindinė informacija
BSSG sudaroma pagal EBI steigimo reglamento 37 straipsnį, o jos paskirtis – supaprastinti dialogą ir
konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais darbo su EBI klausimais.
BSSG sudaro 30 narių, kurie tolygiai atstovauja ES veikiančioms kredito ir investicinėms įstaigoms,
jų darbuotojų atstovams, taip pat bankų paslaugų naudotojų atstovams, vartotojams ir mažosioms
ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Be to, ne mažiau kaip penki jos nariai yra nepriklausomi aukšto lygio
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mokslininkai, o dešimt narių atstovauja finansų įstaigoms, iš kurių trys atstovauja kooperatyviniams
ir taupomiesiems bankams. EBI taip pat užtikrina tolygų atstovavimą suinteresuotiesiems
subjektams atsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą ir jų geografinį pasiskirstymą Europos Sąjungoje.
EBI BSSG posėdžiauja ne rečiau kaip keturis kartus per metus EBI patalpose ir prireikus rengia
posėdžius savo iniciatyva. EBI apmoka šių suinteresuotųjų subjektų apgyvendinimo ir kelionės
išlaidas: vartotojų, mokslininkų, darbuotojų, MVĮ atstovų ir bankų paslaugų naudotojų. Kiekvieno
EBI BSSG nario kadencija trunka dvejus su puse metų ir ją galima pratęsti vieną kartą. Daugiau
informacijos apie BSSG veiklą galima rasti čia.
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