2020. gada 6. marts

Jaunāko ziņu materiāls
EBI izsludina uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par savu jauno
Banku nozares ieinteresēto personu grupu (BSG)
Eiropas Banku iestāde (EBI) šodien izsludināja uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par dalību tās
jaunajā Banku nozares ieinteresēto personu grupā (IPG) saistībā ar EUI pārskatīšanas procesu,
kas notika 2019. gadā un stājās spēkā 2020. gada janvārī.
Pašreizējo locekļu pilnvaru termiņš beigsies 2020. gada 30. jūnijā. Uzaicinājums izteikt
ieinteresētību ir atvērts kandidātiem, kuri pārstāv ieinteresētās personas visā Eiropas Savienībā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 3. aprīlis.

Pieteikšanās process
Uzaicinājums izteikt ieinteresētību par dalību IPG ir atvērts kandidātiem, kuri pārstāv ieinteresētās
personas visā Eiropas Savienībā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 3. aprīlis.
Attiecīgos pieteikuma dokumentus var atrast šeit: https://eba.europa.eu/aboutus/organisation/banking-stakeholder-group
Pieteikumam jāpievieno CV, vēlams Europass formātā. Kandidātus arī aicina iesniegt motivācijas
vēstuli, kurā ir skaidri minēti pieteikšanās iemesli, kā arī galvenie plāni attiecībā uz kandidāta
nākotnes devumu IPG darbā.

Atlases procedūra
Informāciju par atlases procedūru var atrast atlases procedūras dokumentā.
Galīgo lēmumu par IPG sastāvu EBI Uzraudzības padome pieņems līdz 2020. gada jūnija vidum.
Pieteikuma iesniedzējus attiecīgi informēs līdz 2020. gada jūnija beigām, un atjaunotās IPG sastāvs
būs pieejams EBI tīmekļa vietnē.
Jaunizveidotās IPG pirmā sanāksme notiks 2020. gada 7. jūlijā.

Pamatinformācija
IPG ir izveidota saskaņā ar EBI dibināšanas regulas 37. pantu, lai palīdzētu veicināt dialogu un
apspriedes ar ieinteresētajām personām par EBI darbu.
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Saskaņā ar 37. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010 1, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi (EBI), Iestādei
ir jāizveido IPG atbilstoši regulas 37. panta 2. punktā noteiktajām prasībām.
37. pants tika grozīts, un tas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Izmaiņas, kas attiecas uz Ieinteresēto
personu grupu sastāvu, pilnvaru ilgumu un darbības jomu, liek EBI atjaunot IPG citā sastāvā.
Saskaņā ar grozījumiem IPG sastāvā arī turpmāk būs 30 locekļi. Tagad šo locekļu sastāvā:
(i)

13 locekļi proporcionāli pārstāv Savienībā darbojošās finanšu iestādes, no kuriem trīs
pārstāv kooperatīvās kredītiestādes un krājbankas;

(ii)

13 locekļi pārstāv Savienībā darbojošos finanšu iestāžu darbinieku pārstāvjus,
patērētājus, banku pakalpojumu lietotājus un MVU pārstāvjus; un

(iii)

četri locekļi ir neatkarīgi vadošu akadēmisko aprindu pārstāvji.

EBI IPG tiekas vismaz četras reizes gadā EBI birojā, kā arī pēc pašas iniciatīvas, kad tas ir
nepieciešams. EBI sedz dzīvošanas un ceļojuma izmaksas šādām ieinteresēto personu kategorijām:
patērētājiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, darbiniekiem un MVU pārstāvjiem, kā arī banku
pakalpojumu lietotājiem. Katra EBI IPG dalībnieka darbības periods ir četri gadi, un individuālus
termiņus var atjaunot vienu reizi. Plašāku informāciju par IPG darbību var atrast šeit.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=EN
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